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Kas yra tarptautinė apsauga (prieglobstis)? 

Ką reiškia tarptautinė 
apsauga ar 
prieglobstis? 

Europoje prieglobstis 
vadinamas tarptautine 
apsauga. 

Tai pagrindinė žmogaus teisė 
prašyti prieglobsčio kitoje 
šalyje, kai jam pavojinga grįžti į 
savo šalį. Visi vyrai, moterys ir 
vaikai turi teisę gyventi saugiai, 
ir pagrindinės jų laisvės turi 
būti gerbiamos. 

Padėtis, kurios bijote, turi būti šiurkštus jūsų pagrindinių žmogaus teisių pažeidimas. 

Visi šie pavojai gali įvairiai paveikti vyrus, moteris ir vaikus. 

Šiuos pavojus gali sukelti valstybė, jos pareigūnai arba kiti asmenys, kurie nepriklauso 
valstybei ar valdžios institucijoms. 

Prieglobstis bus suteiktas tik tuo atveju, jei jūsų kilmės valstybės valdžia ar kitos 
institucijos negali arba nenori jūsų apsaugoti nuo jums gresiančio pavojaus. 

Prieglobsčio galima prašyti, jei jūsų gyvybei ar laisvei 
kyla pavojus dėl: 

 rasės,
 tautybės,
 religijos,
 politinių pažiūrų,
 priklausymo tam tikrai socialinei grupei.

Prieglobsčio taip pat galima prašyti, kai esate 
patekęs į vieną iš šių situacijų: 

 jums gresia mirties bausmė arba
egzekucija, arba

 jums gresia kankinimas ar kitoks nežmoniškas
elgesys, arba

 jūs atvykstate iš valstybės, kurioje vyksta
ginkluotas konfliktas, keliantis grėsmę civilių
gyventojų gyvybei ir saugumui.

Jūsų gyvybei ar laisvei gali kilti pavojus, pavyzdžiui: 

 fizinio ar psichologinio smurto atvejais,
 valstybės valdžios institucijų piktnaudžiavimo ir

baudimo atvejais,
 esant diskriminaciniams apribojimams.
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Kai pranešite valdžios institucijoms, kad prašote prieglobsčio, jos jums padės atlikti prieglobsčio procedūrą. 
Prieglobsčio procedūra – tai procesas, kuriuo nustatoma, ar jums bus suteiktas prieglobstis, ar ne. Tai apima 
išsamų jūsų išvykimo priežasčių ir rizikos, su kuria susidurtumėte, jei grįžtumėte į savo šalį, tyrimą. 

Paprašius prieglobsčio, yra keletas procedūros etapų. 

Pirma, jūsų prašymas turi būti užregistruotas. 

Tai reiškia, kad: 

• jūsų bus paprašyta pateikti visus savo asmens dokumentus;

• jūsų asmens duomenys bus renkami ir saugomi nacionalinėje sistemoje;

• jūs būsite nufotografuotas;

• bus paimti jūsų pirštų atspaudai;

• jūsų bus paprašyta pateikti daugiau informacijos apie save ir savo šeimą, kelionę į 
Europą ir priežastis, dėl kurių išvykote iš savo šalies ir baiminatės grįžti;

• jūsų daiktai gali būti apieškoti saugumo sumetimais. Jei ši patikra bus atliekama, 
ją atliks tos pačios lyties asmuo, gerbdamas jūsų orumą ir neliečiamybę. Jūsų 
asmeniniai daiktai lieka jūsų nuosavybė ir bus grąžinti jums;

• jums bus atlikta medicininė apžiūra. Jums gali būti taikomi karantino apribojimai 
siekiant užkirsti kelią ligų plitimui ir apsaugoti kiekvieno asmens sveikatą.

Šios procedūros yra standartinės visiems, todėl privalote bendradarbiauti. 

Kokie yra prieglobsčio procedūros etapai? 

Kaip galiu gauti prieglobstį? 
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Europos Sąjungoje kiekvienas žmogus gali prieglobsčio prašyti individualiai. Net jei 
atvykote su savo šeima, galite prašyti prieglobsčio savarankiškai. Prašymą taip pat 
galite teikti kartu su šeima. Nagrinėjant bus atsižvelgta į visas jūsų ir jūsų šeimos 
narių nurodytas prieglobsčio prašymo priežastis. Jei dėl pagrįstų priežasčių 
nenorite, kad jūsų šeimos nariai žinotų, kodėl prašote prieglobsčio, ir susijusią 
informaciją, turite tai nurodyti prieglobsčio institucijoms. 

Už jūsų prašymo nagrinėjimą yra atsakinga viena Europos Sąjungos 
valstybė narė 

Europoje negalite laisvai rinktis šalies, kurioje prašysite prieglobsčio. Prieglobsčio 
turite paprašyti kuo greičiau – pirmoje šalyje, į kurią atvykote. Valdžios 
institucijos nustatys, kuri šalis atsakinga už jūsų prašymo nagrinėjimą. 
Tai vadinama Dublino procedūra. Jei turite šeimos narį Europoje, svarbu apie tai 
informuoti valdžios institucijas. Dublino procedūra gali būti taikoma siekiant padėti 
jums susijungti su šiuo šeimos nariu, jei jis yra vienoje iš šalių, taikančių šias 
taisykles. 

Kol vyksta procedūra, jūs negalite persikelti į kitą šalį savo iniciatyva. Jei tai 
padarysite, būsite grąžintas į šalį, kuri yra atsakinga už jūsų prašymą. 

Visa informacija, kurią suteiksite valdžios institucijoms, liks konfidenciali. Tai 
reiškia, kad visa jūsų suteikta informacija nebus toliau dalijamasi be jūsų 
sutikimo. 
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Jūsų prašymo nagrinėjimas 

Būsite pakviestas į asmeninį pokalbį, kuriame jūsų bus paprašyta išsamiai 
nurodyti priežastis, dėl kurių prašote prieglobsčio. 

Po asmeninio pokalbio jūsų prašymas bus įvertintas ir jums bus pranešta apie 
sprendimą. Tai reiškia, kad valdžios institucijos jums praneš, ar jums suteiktas 
prieglobstis. Jums taip pat bus nurodytos sprendimo priežastys. 

Jei jūsų prašymas atmetamas ir manote, kad buvo padaryta klaida, 
sprendimą galite apskųsti. 

Išsamesnę informaciją gausite vėlesniame procedūros etape, kai tai aktualu jūsų 
prašymui. 

Kiek laiko trunka nagrinėjimo procedūra? 

Prieglobsčio procedūra gali užtrukti gana ilgai, nes valdžios institucijos patikrins 
kiekvieną jūsų prašymo detalę ir tada priims sprendimą dėl jūsų prašymo. 
Įprasta procedūra gali trukti ne ilgiau kaip 6–21 mėnesį. 

Tačiau procedūros ir terminai gali skirtis, jei jūsų prašymas vertinamas pagal 
specialią procedūrą, pavyzdžiui, paspartintą procedūrą, pasienio procedūrą arba 
priimtinumo procedūrą. Jūsų prašymas taip pat gali būti nagrinėjamas pirmumo 
tvarka. Tokiais atvejais nacionalinės prieglobsčio institucijos jums suteiks 
atitinkamą informaciją. 

Svarbu žinoti, kad šis sprendimo laukimo laikotarpis kartais gali būti emociškai 
sunkus. 
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Kaip su manimi atvykę vaikai gali gauti prieglobstį? 

Jei atvykstate su savo vaikais, galite pateikti vieną bendrą prašymą už save ir 
jaunesnius nei 18 metų vaikus. Tam tikromis aplinkybėmis jūsų vaikai gali savarankiškai 
prašyti prieglobsčio. Paprašykite nacionalinių valdžios institucijų jums tai paaiškinti. 

Esu jaunesnis nei 18 metų, be tėvų ar kito atsakingo suaugusio asmens 

Jei jums dar nėra 18 metų ir esate vienas, be tėvų ar kito atsakingo suaugusiojo, esate 
nelydimas nepilnametis. Jei esate tokioje padėtyje, informuokite apie tai nacionalines 
valdžios institucijas ir paprašykite pagalbos. 

Europos Sąjungoje visi jaunesni nei 18 metų 
asmenys yra laikomi vaikais. Visais 
prieglobsčio procedūros etapais pirmiausia 
atsižvelgiama į vaiko interesus ir gerovę, 
kad būtų užtikrintas jo saugumas, gerovė, 
socialinė raida ir kt. 
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Galite likti ES šalyje, kuri 
nagrinėja jūsų prieglobsčio 
prašymą. 

Prieglobsčio prašymas suteikia 
jums teisę pasilikti toje 
valstybėje, kol bus baigtas 
nagrinėti jūsų prašymas. 

Priklausomai nuo jūsų situacijos, 
gausite apgyvendinimą, maistą ar 
pinigus maistui, pagrindinę ir 
būtiną medicininę priežiūrą bei 
socialinę pagalbą. Nacionalinės 
valdžios institucijos suteiks 
daugiau informacijos apie jūsų 
teises į išmokas. 

Galite paprašyti vertėjo žodžiu. 

Jei valstybės institucijos bendrauja su jumis 
ta kalba, kurios nesuprantate, galite 
paprašyti vertėjo žodžiu. Už vertėjo pagalbą 
jums nereikės mokėti. Vertėjas, kuris kalba 
jums suprantama kalba, dalyvaus jūsų 
asmeniniame pokalbyje. 

Vertėjas padeda bendrauti su valstybės 
institucijomis, bet tik klausimais, susijusiais 
su jūsų prašymu. Vertėjas yra neutralus ir 
laikosi konfidencialumo; vertėjas niekam 
neteikia pirmenybės, nesidalija niekuo, ką 
sakote, su niekuo kitu ir neturi įtakos jūsų 
prašymo sprendimui. 

Jei vertėjo nesuprantate, nedelsdami apie tai 
praneškite valstybės institucijoms. Taip pat 
galite pasiteirauti apie galimybę naudotis 
savo vertėjo paslaugomis. 

Visada galite klausti ir turite teisę būti informuotas. 

Jei yra kokių nors neaiškumų dėl jūsų teisių, pareigų, procedūros, terminų, dabartinio jūsų prašymo 
statuso ar kitų su jūsų prašymu susijusių klausimų, galite kreiptis į valdžios institucijas ir Jungtinių 
Tautų vyriausiąjį pabėgėlių reikalų komisaro biurą (UNHCR). 

Gausite papildomos informacijos, susijusios su prieglobsčio procedūra, ir konkrečios informacijos, 
susijusios su jūsų byla. 

Kokios yra mano teisės vykstant prieglobsčio procedūrai?  



9 

Ar jums reikia specialios pagalbos procedūrai atlikti? 

Jei turite kokių nors ypatingų poreikių arba patyrėte, pavyzdžiui, psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą arba 
turite kokių nors kitų sunkumų, pvz., negalią ar sunkią ligą, turėtumėte apie tai pranešti prieglobsčio 
institucijoms. Jos geriau vertins jūsų padėtį ir prireikus gali būti suteiktos papildomos garantijos ir pagalba. Tai 
gali apimti, pavyzdžiui, papildomo laiko suteikimą arba specializuotų darbuotojų paskyrimą jūsų bylai nagrinėti. 
Taip pat galite prašyti, kad pokalbis vyktų su vyriškos arba moteriškos lyties prieglobsčio specialistu ir vertėju, jei 
dėl priežasčių, dėl kurių prašote prieglobsčio, kitaip jums būtų sunku apie tai tinkamai kalbėtis. 

Jei ketinate savanoriškai grįžti į savo kilmės 
šalį, galite prašyti pagalbos. 

Bet kuriuo prieglobsčio procedūros etapu galite 
prašyti padėti savanoriškai grįžti į savo kilmės 
šalį. 

Jei norite atsiimti savo tarptautinės apsaugos 
(prieglobsčio) prašymą, kreipkitės į valdžios 
institucijas. Atsiėmę prašymą, nebeturėsite 
teisės pasilikti šalyje kaip prieglobsčio 
prašytojas. 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie 
savanorišką grįžimą ir pagalbą, kurią galite 
gauti, galite kreiptis į valdžios institucijas. 

Vykstant prieglobsčio procedūrai visada galite 
kreiptis ir bendrauti su UNHCR arba jo 
organizacijomis partnerėmis. 

UNHCR gina prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių 
interesus. UNHCR taip pat teikia teisinę 
pagalbą ir konsultacijas, susijusias su teisingu ir 
veiksmingu jūsų prašymo nagrinėjimu. 
UNHCR gali dalyvauti pokalbiuose, 
apeliacinių skundų nagrinėjimuose arba 
pateikti rašytinius pareiškimus, susijusius 
su prieglobsčio prašymu. 

UNHCR kontaktinius duomenis ir informaciją 
apie prieglobsčio procedūrą, priklausomai 
nuo šalies, kurioje esate, galima rasti UNHCR 
webpage https://help.unhcr.org/ 

Jums gali padėti teisininkas. 

Teisininkas yra asmuo, teikiantis 
teisinę pagalbą, konsultacijas ir 
pagalbą ir atstovaujantis jūsų 
asmeniui valdžios institucijose. 
Pavyzdžiui, teisininkas gali padėti 
nagrinėjant jūsų prieglobsčio 
prašymą, prieglobsčio procedūrą, 
oficialiai bendraujant ir t. t. 
Teisininkas yra nepriklausomas nuo 
valstybės institucijų ir jūs turite 
teisę kreiptis į jį. 

Teisininkas gali būti suteiktas 
nemokamai. Paprašykite 
nacionalinių valdžios institucijų 
suteikti daugiau informacijos. 

Be to, visada galite nemokamai 
prašyti valdžios institucijų pateikti 
teisinę ir procedūrinę informaciją. 
Tokią informaciją taip pat gali teikti 
nevyriausybinės organizacijos. 

Kai gaunate teisininką ar kokią nors 
teisinę pagalbą arba kai įvyksta 
kokių nors su tuo susijusių 
pasikeitimų, informuokite apie tai 
valdžios institucijas (nurodykite 
teisininko asmens duomenis arba 
informaciją apie pasikeitimą), kad 
jos galėtų informuoti jūsų teisininką 
apie jūsų prašymą. 

https://help.unhcr.org/
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Turite bendradarbiauti su valdžios 
institucijomis. 

Jums naudinga bendradarbiauti su valstybės 
institucijomis, palaikyti su jomis ryšius, atsakyti į jų 
prašymus ir reikalavimus ir vykdyti procedūrinius 
veiksmus. Tai leidžia valdžios institucijoms 
tinkamai išnagrinėti jūsų prašymą. 

Jei prašoma, turite atvykti į valdžios institucijas 
asmeniškai. 

Jūs galite būti pakviestas į susitikimus, susijusius 
su jūsų prieglobsčio prašymu. 

Kiekvieną kartą, kai gaunate valdžios institucijų 
raštą, laišką ar kitą pranešimą, kuriame nurodoma 
data ir laikas, turite dalyvauti visuose 
susitikimuose, kad jūsų prašymą būtų galima 
tinkamai išnagrinėti. Nurodytą dieną turite atvykti 
laiku. 

Sakykite tiesą. Tai, ką sakote, yra labai svarbu 
jūsų prašymo patikimumui. Todėl turite būti 
sąžiningi, pateikti išsamią, tikslią ir teisingą 
informaciją apie savo tapatybę, šeimą, kilmės 
šalį, priežastis, dėl kurių išvykote iš savo šalies ir 
kodėl negalite ten grįžti. 

Jei nežinote ar nieko neprisimenate, aiškiai 
nurodykite tai; nebandykite išgalvoti 
atsakymo. 

Turite pranešti valdžios institucijoms apie 
visus savo adreso ir kontaktinių duomenų 
pasikeitimus. 

Valdžios institucijos turi turėti galimybę susisiekti 
su jumis dėl jūsų prieglobsčio prašymo, pavyzdžiui, 
kad pakviestų jus į susitikimą arba informuotų jus 
apie jūsų prašymą. Todėl svarbu, kad institucijos 
turėtų tikslų ir esamą adresą bei kontaktinę 
informaciją, kad su jumis visada galėtų susisiekti. 

Jei pasikeitė jūsų adresas, e. pašto adresas arba 
telefono numeris, turite kuo greičiau apie tai 
pranešti valdžios institucijoms atitinkamomis ryšio 
priemonėmis. Pasiteiraukite valdžios institucijų, ar 
jums reikia siųsti savo naujus kontaktinius 
duomenis, pavyzdžiui, registruotu laišku, kuriame 
bus nurodytas jūsų naujas adresas, arba užpildant 
specialią formą. 

Atminkite, kad negalite išvykti iš ES šalies, kuri yra 
atsakinga už jūsų prašymo nagrinėjimą, ar bandyti 
išvykti iš jos. Jei gaunate apgyvendinimą centre, kol 
nagrinėjamas prašymas, neturėtumėte iš jo išvykti 
be reikiamo leidimo. 

Kokie yra mano įsipareigojimai? 
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Asmens tapatybės dokumentai: 

pasas, asmens tapatybės kortelė, 
moksleivio tapatybės kortelė, gimimo 
liudijimas, vairuotojo pažymėjimas, 
santuokos liudijimas, šeimos knyga, 
karinė tapatybės kortelė, bet koks darbo 
santykius įrodantis dokumentas, 
pažymėjimai; 

Su jūsų padėtimi susiję dokumentai: 
teismo sprendimai, arešto orderiai, policijos 
tyrimų ataskaitos, kiti policijos ar teismų 
dokumentai, grasinimai arba įspėjamieji 
laiškai, laikraščių straipsniai (kuriuose 
nurodyti konkretūs vardai), krikšto 
liudijimas, politinės partijos nario 
pažymėjimas, nuotraukos, pranešimai 
socialinėje žiniasklaidoje, medicininiai ar 
psichologiniai dokumentai ir t. t. 

Turite pateikti visus jūsų prašymą pagrindžiančius dokumentus, kad kuo geriau pagrįstumėte 
tai, ką sakote arba pareiškiate. 

Tai: 

Dokumentų su bendra informacija apie jūsų šalį pateikti neturite. Prieglobsčio institucijos žino bendrą 
padėtį jūsų šalyje. 

Svarbu, jei įmanoma, pateikti dokumentų originalus. 

Negalite sunaikinti ar išmesti jokių asmens tapatybės dokumentų. Negalite nuslėpti jokio svarbaus 
dokumento. Negalite pateikti suklastoto ar padirbto dokumento. 

Jei su savimi neturite jokių dokumentų, kuriuos galėtumėte pateikti, per pokalbį paaiškinkite priežastis. Jei 
įmanoma, paprašykite draugų ar giminaičių juos jums atsiųsti, jei tai nekelia pavojaus jums arba jiems. 
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Jei yra kokių nors pagrįstų priežasčių, dėl kurių negalite 
įvykdyti kurio nors savo įsipareigojimo, nedelsdami 
praneškite valdžios institucijoms to priežastis. 
Priešingu atveju, jei nevykdysite savo 
įsipareigojimų, gali kilti įvairių pasekmių. Jūs taip 
pat rizikuojate prarasti savo, kaip prieglobsčio 
prašytojo, teises. 

Jūsų prašymas gali būti laikomas atsiimtu arba atmestu. 

Jei valstybės institucijos manys, kad apsaugos nebeieškote, jūsų prieglobsčio procedūra gali būti 
sustabdyta ir atsakingoje ES šalyje galite prarasti prieglobsčio prašytojo statusą ir visas susijusias 
teises. 

Tai gali atsitikti, pavyzdžiui, jei išvykote iš šalies arba apgyvendinimo centro be tinkamo leidimo 
arba valdžios institucijos negali su jumis susisiekti. 

Tai gali turėti neigiamos įtakos jūsų prašymui. 

Jei pateikiate klaidinančią informaciją, susijusią su savo tapatybe ar prašymu, arba sunaikinate ar 
suklastojate dokumentus, tai gali turėti neigiamos įtakos jūsų prieglobsčio prašymo vertinimui. 

Kokios yra nebendradarbiavimo su valdžios institucijomis pasekmės? 
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Reikia specialios medicininės pagalbos 

Dingo jūsų šeimos narys 

Jei ieškote savo šeimos nario (-ių), apie tai praneškite valdžios institucijoms. 
Jos gali padėti jums juos rasti. 

Praneškite valdžios institucijoms, jei turite kokių nors sveikatos problemų, jeigu esate 
nėščia arba praeityje prieš jus buvo naudojamas smurtas. 

Jums gali būti suteikta medicininė pagalba. 

Galite pateikti su prieglobsčio procedūra susijusį skundą, jei manote, kad 

 Pažeista kuri nors jūsų teisių.
 Pažeistos procedūrinės taisyklės.
 Kuri nors valstybinė institucija su jumis elgėsi netinkamai ar neetiškai.

Tokius klausimus svarbu iškelti kuo greičiau. Toks skundas nėra apeliacinis skundas dėl priimto sprendimo dėl 
jūsų prieglobsčio prašymo. Skundas gali būti pateiktas prieš priimant sprendimą dėl jūsų prieglobsčio 
prašymo. 

Skundą galite pateikti: 

 asmeniškai institucijos biure;
 raštu, paštu arba e. paštu, galiausiai specialia forma, oficialiu institucijos pašto arba e. pašto

adresu;
 per savo advokatą, jei jį turite;
 per UNHCR.

Praneškite institucijoms, jei 
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