
EASO praktisko rokasgrāmatu sērija
Kvalificēšana starptautiskajai aizsardzībai

Sākotnējie apsvērumi: personiskā un teritoriālā piemērojamība

Vajāšana

Alternatīvā aizsardzība

Aizsardzība izcelsmes valstī

Pamatotas bailes

Vajāšanas iemesls

Iekšējās aizsardzības alternatīva

1.

2.a

3.

4.

2.b

2.c

5.

Vispārīgas piezīmes
● Kvalificēšana par bēgli vienmēr ir jāpārbauda vispirms
● Piemērojiet juridiskos noteikumus apstiprinātajiem būtiskajiem faktiem un riska novērtējuma 

rezultātiem
● Atcerieties, ka aizsardzības vajadzības var rasties arī uz vietas
● Atcerieties, ka vajāšanas vai būtiska kaitējuma dalībnieki ietver valsti, partijas vai organizācijas, kas 

kontrolē valsti vai būtisku tās teritorijas daļu, kā arī nevalstiskos dalībniekus
● Pārbaudiet katru lietu individuāli, objektīvi un taisnīgi

Vai pieteikuma iesniedzējs ir 
trešās valsts valstspiederīgais?

Vai pieteikuma iesniedzējs ir ES 
dalībvalsts valstspiederīgais?

Vai pieteikums ir pieņemams 
saskaņā ar valsts tiesību 

aktiem un praksi?

Vai pieteikuma iesniedzējs 
atrodas ārpus savas 

valstspiederības valsts(-īm)?

Vai izturēšanās, kas izraisījusi pieteikuma iesniedzēja bailes, ir 
pietiekami smags cilvēktiesību pārkāpums, kas izpaužas kādā 

no veidiem, kuri cita starpā minēti KD 9. panta 2. punktā?

Vai izturēšanās ir saistošo cilvēktiesību pārkāpums vai 
pietiekami smags citu pamattiesību pārkāpums?

Vai izturēšanos var uzskatīt par vairāku pasākumu akumulāciju, 
kas rezultātā ietekmētu pieteikuma iesniedzēju līdzīgā veidā?

Vai pieteikuma iesniedzējs pauž bailes?

rase

nāves sods

nāves soda izpilde

spīdzināšana

un/vai

un/vai

smagi un individuāli draudi civiliedzīvotāja dzīvībai 
vai veselībai plaši izplatītas vardarbības dēļ 

starptautisku vai iekšēju bruņotu konfliktu gadījumā

Vai ir pamatota iespējamība, ka pieteikuma iesniedzējs varētu saskarties 
ar kādu no turpmāk norādītajiem būtiska kaitējuma veidiem?

necilvēcīga vai pazemojoša izturēšanās

necilvēcīga vai pazemojoša sodīšana

Vai ir bruņots konflikts?

Vai pieteikuma iesniedzējs ir 
uzskatāms par civiliedzīvotāju?

Vai ir plaši izplatītas vardarbības situācijas?

Vai pastāv draudi pieteikuma 
iesniedzēja dzīvībai vai veselībai?

Vai pastāv pierādāma saistība starp 
draudiem un plaši izplatītu vardarbību?

Vai draudi ir smagi un individuāli?

Vai klātbūtne teritorijā 
vien ir pietiekama 

reāla riska radīšanai?

Vai ir pietiekami 
papildu faktori 

saistībā ar pieteikuma 
iesniedzēja 

personiskajiem 
apstākļiem?

reliģija

valstspiederība

piederība noteiktai sociālai grupai

politiskie uzskati

Vai var izsecināt šādas bailes, pamatojoties 
uz netiešiem pierādījumiem un pieteikuma 

iesniedzēja individuālajiem apstākļiem?

Vai pieteikuma iesniedzējs 
atrodas ārpus savas pastāvīgās 

dzīvesvietas valsts?

Nav 
nepieciešams 

pārbaudīt 
kvalificēšanu 

starptautiskajai 
aizsardzībai Alternatīvās 

aizsardzības 
vajadzības saskaņā 

ar KD 15. panta 
a) punktu nav 
konstatētas

Alternatīvās 
aizsardzības 

vajadzības saskaņā 
ar KD 15. panta 
b) punktu nav 
konstatētas

Alternatīvās 
aizsardzības 

vajadzības saskaņā 
ar KD 15. panta 
c) punktu nav 
konstatētas

Starptautiskās 
aizsardzības 

vajadzības nav 
konstatētas

Starptautiskās 
aizsardzības 

vajadzības nav 
konstatētas

Alternatīvās 
aizsardzības 
vajadzības 

ir konstatētas 
(KD 15. panta 
a) punkts) — 
pārejiet uz 

4. soli

Alternatīvās 
aizsardzības 
vajadzības ir 

konstatētas (KD 
15. panta b) punkts) – 

pārejiet uz 4. soli

Alternatīvās 
aizsardzības 
vajadzības ir 

konstatētas (KD 
15. panta c) punkts) – 

pārejiet uz 4. soli

Pieteikuma 
iesniedzēja 

dzīvesvietas apgabalā 
aizsardzība nav 

pieejama – pārejiet 
uz 5. soli

Pārejiet uz 2. soli

Izturēšanās ir 
kvalificējama kā 

vajāšana – pārejiet 
uz 2.b soli

Pamatotas 
bailes no 

vajāšanas ir 
konstatētas – 

pārejiet uz 
2.c soli

Aizsardzības 
vajadzības saistībā 

ar bēgļa statusu 
ir konstatētas – 

pārejiet uz 4. soli

Izturēšanās nav 
kvalificējama kā 

vajāšana – pārejiet 
uz 3. soli

Nevar konstatēt 
pamatotas bailes 

no vajāšanas – 
pārejiet uz 3. soli

Nav konstatēta 
saikne ar būtisku 

vajāšanas iemeslu – 
pārejiet uz 3. soli

vai Vai pieteikuma iesniedzējs 
ir bezvalstnieks?

nē

nē

jā jā

jājā

jā

jā

nē

nē

nē

jā

jā

jā

nē

nē

nē

jā

jā

jā

Vai pieteikuma iesniedzēju varētu vajāt 
šādu (faktisko vai nosacīto) iemeslu dēļ:

jā nē

jā nē

jā nē

jā nē

jā nē

jā

jā

nē

nē

jā

nē

nē

nē

nē

nē

nē

jā

jā

jā

jā

jā

Vai dalībnieks ir valsts 
vai 

partija, vai organizācija, ieskaitot starptautiskas organizācijas, 
kas kontrolē valsti vai būtisku valsts teritorijas daļu?

Vai aizsardzība, ko spēj nodrošināt minētie dalībnieki, ir efektīva?

Vai aizsardzība, ko spēj nodrošināt minētie 
dalībnieki, ir neierobežota laikā?

Vai aizsardzība, ko spēj nodrošināt minētie dalībnieki, 
ir pieejama pieteikuma iesniedzējam?

nē

nē

nē

jā

jā

jā

jā

Vai var pamatot, ka nav 
pamatotas iespējamības 

saskarties ar tādu vajāšanu 
vai būtisku kaitējumu, ar kādu 

jāsakaras dzīvesvietas apgabalā?

Vai pieteikuma iesniedzējam 
aizsardzība ir pieejama? 

(sk. 4. soli)

Vai var pamatot, ka nav 
pamatotas iespējamības 
saskarties ar vajāšanu vai 

būtisku kaitējumu?

Vai teritorijai var praktiski piekļūt?

Vai pieteikuma iesniedzējs var droši un likumīgi piekļūt 
attiecīgajai teritorijai un tikt tajā uzņemts?Vai pieteikuma iesniedzējam šī teritorija ir droša?

Vai teritorijai var droši piekļūt?

Vai teritorijai var likumīgi piekļūt?

Vai šajā teritorijā pieteikuma iesniedzējs tiktu uzņemts?
Vai var pamatoti pieņemt, 
ka pieteikuma iesniedzējs 
šajā teritorijā uzturēsies?

Vai pieteikuma iesniedzējam 
aizsardzība ir pieejama? 

(sk. 4. soli)

Iekšējās 
aizsardzības 

alternatīva nepastāv – 
pieteikuma iesniedzējs 

ir kvalificējams 
starptautiskās 
aizsardzības 
saņemšanai

Iekšējā 
aizsardzība 

ir pieejama – 
pieteikuma iesniedzējs 

nav kvalificējams 
starptautiskās 
aizsardzības 
saņemšanai

jā

jā jā jā

jā

jā

jā

jā

jā

nē nē

nē

nē

nē

nē

nē

nē nē

Vai pieteikuma iesniedzēja bailes ir pamatotas?
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