EASO praktiliste juhendite sari

Rahvusvahelise kaitse saajaks kvalifitseerumine
1

Üldmärkused

Esialgsed kaalutlused: isikuline ja territoriaalne kohaldamisala

●
●

Kas taotleja on kolmanda
riigi kodanik?

Kas taotleja on Euroopa
Liidu liikmesriigi kodanik?

ei

●

Kas taotleja on
kodakondsuseta?

või

●

jah

●
Kas taotlus on riigi õiguse ja
tava põhjal vastuvõetav?

jah

jah

jah

3

ei

Rahvusvahelise
kaitse saajaks
kvalifitseerumist ei
ole vaja uurida

Kas taotleja viibib väljaspool
kodakondsuse riiki (riike)?

Alati tuleb esimeseks uurida pagulasseisundile kvalifitseerumist.
Kohaldage õigussätteid vastuvõetavatele olulistele faktidele ja riskihinnangu tulemustele.
NB! Kaitsevajadus võib tekkida ka kohapeal.
NB! Tagakiusajad ja suure kahju põhjustajad on muu hulgas riik, riiki või olulist osa riigi
territooriumist valitsevad erakonnad või ühingud ja valitsusvälised osalejad.
Uurige iga juhtumit individuaalselt, objektiivselt ja erapooletult.

Täiendav kaitse
Kas on olemas mõistlik tõenäosus, et taotlejat võib
ohustada mõni järgmistest suure kahju vormidest?

Kas taotleja viibib väljaspool
alalist elukohariiki?

jah

Täiendava
kaitse vajadused
puuduvad
miinimumnõuete
direktiivi artikli 15
punkti a alusel

jah

ei
hukkamine
ja/või
piinamine

Täiendava
kaitse vajadused
puuduvad
miinimumnõuete
direktiivi artikli 15
punkti b alusel

Tagakiusamine

ei

ebainimlik või alandav kohtlemine
ebainimlik või alandav karistamine
ja/või

Kas kohtlemine, mida taotleja kardab, on piisavalt
raske inimõiguste rikkumine, mis toimub muu hulgas
miinimumnõuete direktiivi artikli 9 lõikes 2 mainitud kujul?

suur ja individuaalne oht tsiviilisiku
elule või isikupuutumatusele juhusliku
vägivalla tõttu rahvusvahelise või riigisisese
relvastatud kokkupõrke puhul

jah

ei
Kas kohtlemine on võõrandamatu inimõiguse rikkumine
või muu põhilise inimõiguse piisavalt raske rikkumine?

Kohtlemine
klassifitseerub
tagakiusamiseks –
jätkake etapist 2b

jah

Kohtlemine
ei klassifitseeru
tagakiusamiseks –
jätkake 3. etapist

ei

Kas toimub relvastatud kokkupõrge?
jah

ei

ei

Kas taotleja loetakse tsiviilisikuks?

ei

Kas kohtlemist võib pidada eri meetmete kogumiks,
mille tagajärjed võiksid taotlejat kahjustada sarnaselt?

jah

jah

Kas tegu on juhusliku vägivalla olukorraga?

Täiendava
kaitse vajadused
puuduvad
miinimumnõuete
direktiivi artikli 15
punkti c alusel

ei

2b

Kas taotleja väljendab hirmu?

Kas oht on suur ja individuaalne?
Kas reaalse ohu
tekkeks piisab
territooriumil
viibimisest?

Kas sellise hirmu olemasolu on
võimalik järeldada kaudsete tõendite
ja taotleja isikliku olukorra põhjal?

ei

jah

Põhjendatud
hirmu taga
kiusamise ees ei saa
tuvastada – jätkake
3. etapist

ei

Põhjendatud
hirm taga
kiusamise ees on
olemas – jätkake
etapist 2c

Kas on piisavalt
taotleja isikliku
olukorraga seotud
täiendavaid tegureid?

jah

ei

ei

Kas taotleja elu või isikupuutumatus on ohus?
jah

Rahvusvahelise
kaitse vajadus
puudub

ei

Kas ohu ja juhusliku vägivalla seos on tõendatav?

ei

Kas taotleja hirm on põhjendatud?

Täiendava
kaitse vajadused
on olemas
(miinimumnõuete
direktiivi artikli 15
punkt c) – jätkake
4. etapist

jah

Põhjendatud hirm

jah

jah

Täiendava
kaitse vajadused
on olemas
(miinimumnõuete
direktiivi artikli 15
punkt b) – jätkake
4. etapist

surmanuhtlus

Jätkake 2. etapist

2a

jah

Täiendava
kaitse vajadused
on olemas
(miinimumnõuete
direktiivi artikli 15
punkt a) – jätkake
4. etapist

jah

jah

Tagakiusamise põhjus

Kas osaleja on riik
või
riiki või olulist osa riigi territooriumist valitsev erakond
või ühing, sh rahvusvahelised organisatsioonid?

Kas taotlejat kiusataks taga mõne järgmise
(tegeliku või oletatava) põhjuse tõttu:

Kaitsevajadus
seoses
pagulasseisundiga
on olemas – jätkake
4. etapist

5

jah

rass

ei

jah

usk

ei

jah

ei

kodakondsus

Kaitse päritoluriigis

jah

kuulumine teatud ühiskonnarühma

ei

jah

poliitilised vaated

ei

ei

jah
Kas nende pakutav kaitse on tõhus?
Seos
tagakiusamise
asjakohase põhju
sega puudub –
jätkake 3. etapist

jah

ei

Taotleja kodukohas
kaitse puudub –
jätkake 5. etapist

Rahvusvahelise
kaitse vajadus
puudub

Kas nende pakutav kaitse on püsiv?
jah
Kas nende pakutav kaitse on taotlejale kättesaadav?

ei
jah

Riigisisese kaitse alternatiiv
Kas piirkond on taotleja jaoks ohutu?
Kas on mõistlikult tõenäoline,
et taotlejat ei ohusta seal
tagakiusamine või suur kahju
nagu kodupiirkonnas?
ei

Kas taotlejal on piirkonda ohutu ja seaduslik juurdepääs ja sisenemisõigus?
Kas piirkonnale on olemas praktiline juurdepääs?

jah

jah

Kas on mõistlikult tõenäoline,
et taotlejat ei ohusta seal
tagakiusamine või suur kahju?

jah

Kas kaitse on taotlejale
kättesaadav?
(Vt 4. etapp)

ei

ei

jah
Kas piirkonnale on ohutu juurdepääs?

Puudub
alternatiivne
riigisisene kaitse –
taotleja kvalifitseerub
rahvusvahelise
kaitse saajaks

ei

jah

ei

Kas kaitse on taotlejale
kättesaadav?
(Vt 4. etapp)

ei

Kas piirkonnale on seaduslik juurdepääs?
jah

ei

jah
Kas taotlejal lubataks piirkonda siseneda?

ei

jah

Riigisisene kaitse
on kättesaadav –
taotleja ei kvalifitseeru
rahvusvahelise
kaitse saajaks

Kas võib mõistlikult
eeldada, et taotleja
asuks piirkonda elama?

ei
jah
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