
Juurdepääs 
varjupaigamenetlusele

Teave

Tuvastamine

Kaitse



Seda taskuraamatut kasutatakse, et 
meenutada sisserändajate esimestele 
kontaktisikutele põhikohustusi, kui 
nad tegelevad isikutega, kes või
vad soovida taotleda rahvusvahelist 
kaitset.

Selles antakse juhtnööre nende isiku
te kindlakstegemiseks, kes võivad 
soovida taotleda kaitset, ning asja
kohaste menetlustagatiste ja abi 
pakkumiseks.

  

Iga inimest tuleb 
väärtustada ja austada.

Kõigepealt tuleb alati anda 
esmaabi ja rahuldada 
põhivajadused.



Juurdepääs varjupaigamenetlusele

1 2Igaüks võib 
olla pagulane

Igal isikul on õigus  
kaitsele tagasi- ja 
väljasaatmise eest

3 4Haavatavad 
isikud tuleb 
kindlaks teha 
ja neid piisavalt 
toetada

Kõigi lapsi 
puudutavate 
meetmete puhul tuleb 
seada esikohale lapse 
huvid

5 Kõiki, kes võivad soovida 
taotleda rahvusvahelist 
kaitset, tuleb teavitada 
nende õigusest seda 
teha

6 Igal isikul on 
õigus taotleda 
rahvusvahelist 
kaitset

7 8Mis tahes 
hirmu märki 
või väljendust 
võib käsitada 
rahvusvahelise 
kaitse 
taotlemisena

Rahvusvahelise 
kaitse taotlejaid 
ei tohi karistada 
ebaseadusliku 
riiki sisenemise 
või riigis viibimise 
pärast

9 10Iga kaitse taotlemise 
soov tuleb 
registreerida või  
saata 
registreerimiseks 
vastutavale asutusele

Tagada tuleb tagasi- 
ja väljasaatmise 
lubamatuse 
põhimõtte 
järgimine, isegi 
kui isik ei taotle 
varjupaika



Teie tegevus rahvusvahelisele kaitsele 
juurdepääsu tagamisel

Tegutsege varjupaigamenetlusele 
juurdepääsu tagamisel ennetavalt

yy Igaühel on õigus taotleda varjupaika

yy Kaitsevajadust võib väljendada mitmel muul 
viisil kui lihtsalt sõna „varjupaik“ kasutades

yy Kahtluse korral eeldage, et inimene palub 
varjupaika

Jälgige märke ja olge eelarvamustevaba  

yy Igaüks võib olla pagulane

yy Pöörake tähelepanu haavatavusele 

Olge aupaklik ja hoiduge etteheidetest

yy Ärge diskrimineerige 

yy Teie ülesanne ei ole otsustada, kas isik on 
pagulane või mitte

yy Taotlejaid ei tohi karistada ebaseadusliku riiki 
sisenemise või riigis viibimise pärast

Pöörake tähelepanu oma kehakeelele ja 
suhtlusviisile



Viited sellele, et isik võib soovida 
taotleda rahvusvahelist kaitset

Kes see isik on? 

Kust see isik tuleb? 

Mida see isik räägib/kardab?

yy surmasaamine või 
hukkamine

yy tagakiusamine

yy piinamine

yy sõda

yy tagasisaatmine/
tagasipöördumine

Mida see isik tahab?

yy abi

yy kaitse

yy kohtumine ÜRO või ÜRO Pagulaste 
Ülemvoliniku Ameti esindaja või advokaadiga

Mida on võimalik teda jälgides täheldada 
(välimus ja käitumine)?

yy ametniku poole pöördumine / ametniku 
vältimine 

yy hirm, stress või ebaharilik vaikimine

yy ebaharilik käitumine ja/või hoiak 

yy välimus (vigastused, armid, riietus, isiklikud 
asjad jne)



Edasised sammud 

Andke teavet varjupaiga taotlemise 
võimaluse kohta

yy Veenduge, et olete teadlik teabest, mida tuleb 
anda vastavalt liikmesriigi tavale

Tundke ära rahvusvahelise kaitse 
taotlemise kavatsus

yy Kui isik on mingilgi viisil avaldanud soovi 
taotleda rahvusvahelist kaitset, on ta sellega 
kaitset taotlenud

yy Pidage meeles, et igaühest, kes on avaldanud 
soovi taotleda kaitset, saab taotleja koos kõigi 
sellega kaasnevate õigustega

Saatke kaitse taotlemise soov 
registreerimiseks pädevale asutusele

Registreerige see, kui Te olete selleks pädev

Teatage taotlejale, kus ja kuidas saab 
taotlust esitada



Mida teha, kui isik ei soovi kaitset 
taotleda 

Tagage tagasi- ja väljasaatmise 
lubamatuse põhimõtte järgimine

Teatage isikule uuesti rahvusvahelise 
kaitse taotlemise võimalusest ja juhtige 
tema tähelepanu kaitse taotlemata 
jätmise tagajärgedele

Kahtluse korral pidage nõu oma ülemusega

Järgige liikmesriigi tegutsemiskorda 
järelmeetmete võtmisel

Üldpõhimõtted

Kõigepealt tuleb alati anda esmaabi ja 
rahuldada põhivajadused 

Haavatavad isikud tuleb tuvastada ja 
neid piisavalt toetada

Kõikide lapsi puudutavate meetmete 
puhul tuleb seada esikohale lapse huvid



Taskuraamatu elektrooniline versioon on 
avaldatud EASO ja Frontexi veebisaidil koos 
muude sisserändajate esimestele kontaktisikutele 
mõeldud praktiliste abimaterjalidega 
varjupaigamenetlusele juurdepääsu kohta: 

http://easo.europa.eu/accesstoprocedure

http://frontex.europa.eu/publications/?c=training
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