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Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia, juoksevien asioiden
hoitoon liittyviä säädöksiä , joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu .
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä .
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(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset)

Neuvoston 5 päivänä maaliskuuta 1996
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.3 artiklan perusteella määrittelemä
YHTEINEN TOIMINTA,

joka koskee Euroopan unionin osallistumista Korean niemimaan energiakehitysjärjestöön
( KEDO )

( 96/195/YUTP)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO , joka

Euroopan unionin keinot tieteen, teollisuuden ja tek
nologian alalla .

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
ja erityisesti sen J.3 ja J.ll artiklan,
ottaa huomioon Korfulla 24 ja 25 päivänä kesäkuuta
1994 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,
jotka koskevat ydinsulkusopimusta, sekä sen, että
neuvosto pitää tärkeänä, että kaikki sopimuspuolet nou
dattavat tätä sopimusta,
ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 15 ja 16 päivänä
joulukuuta 1995 tekemät päätelmät, jotka koskevat
Euroopan unionin osallistumista myöhemmin määritettä
vin ehdoin Korean niemimaan energiakehitysjärjestöön,

2 artikla

Euroopan unionin suora viiden miljoonan ecun suuruinen
määräraha KEDOlle maksetaan Euroopan yhteisöjen
vuoden 1996 yleisestä talousarviosta .

Edellä määrätyn summan maksatus hoidetaan Euroopan
yhteisön talousarviota koskevien menettelyjen ja sääntö
jen mukaisesti .

ottaa huomioon neuvoston päätelmät 26 päivänä helmi

3 artikla

kuuta 1996 ,

Neuvosto valvoo tämän yhteisen toiminnan täytäntöön
panoa .
ON HYVÄKSYNYT TAMAN YHTEISEN TOIMINNAN :

4 artikla

1 artikla

Tämän yhteisen toiminnan tarkoituksena on edistää
kokonaisratkaisua ydinaseiden leviämisen estämistä Ko
rean niemimaalla koskevaan kysymykseen .
Tässä tarkoituksessa ja KEDOn tavoitteiden mukaisesti
Euroopan unioni liittyy tähän erittäin tärkeään kansain
väliseen toimintaan ydinaseiden leviämisen estämisen ja
ydinturvallisuuden alalla osallistumalla rahoittamiseen ja
hankintoihin seuraavasti :

— väliaikaiset vaihtoehtoiset energiamuodot Korean nie
mimaalla ,

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä , jona se
hyväksytään.
Tämä yhteinen toiminta julkaistaan virallisessa lehdessä .

Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 1996 .
Neuvoston puolesta
S. AGNELLI

Puheenjohtaja
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(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset)

YHTEINEN KANTA,

4 päivänä maaliskuuta 1996,

jonka neuvosto on määritellyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella
pakolaisten oikeusasemaa koskevan 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyn Geneven yleissopimuk
sen 1 artiklassa tarkoitetun 'pakolainen'-käsitteen yhdenmukaistetusta soveltamisesta
( 96/ 196/OSA )
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO , joka

kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden turvapaikka
asioita koskevaa oikeuskäytäntöä ja niiden perustus
laissa kyseisestä asiasta annettuja määräyksiä .

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
ja etenkin sen K. 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

katsoo, että sopimuksen K.l artiklan 1 alakohdan
mukaan turvapaikkapolitiikkaa pidetään jäsenvaltioiden
yhteistä etua koskevana asiana,
ottaa huomioon Strasbourgissa 8 ja 9 päivänä joulukuuta
1990 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa vahvis
tetun jäsenvaltioiden turvapaikkapolitiikan yhdenmukais
tamista koskevan tavoitteen , jota kehiteltiin Maastrich
tissa 9 ja 10 päivänä joulukuuta 1991 ja Brysselissä 10 ja
11 päivänä joulukuuta 1993 pidetyissä Eurooppa-neuvos
ton kokouksissa sekä 23 päivänä helmikuuta 1994 anne
tussa komission tiedonannossa maahanmuutto- ja turva
paikkapolitiikasta ,

— Tämä yhteinen kanta on hyväksytty jäsenvaltioiden
hallitusten perustuslain mukaisen toimivallan asetta
missa rajoissa; se ei sido jäsenvaltioiden lainsäädän
töelimiä eikä tuomiovaltaa käyttäviä viranomaisia .

— Neuvosto tutkii kerran vuodessa kyseisten suuntavii
vojen soveltamista ja mukauttaa ne tarvittaessa turva
paikkahakemusten kehitykseen .

1.

Pakolaisasema määritellään niiden perusteiden
mukaan, joilla toimivaltaiset kansalliset elimet
päättävät myöntää turvapaikan hakijalle pakolais
ten oikeusasemaa koskevassa vuoden 1951 yleis
sopimuksessa tarkoitetun turvapaikan. Tämä asia
kirja koskee perusteiden soveltamista sellaisina
kuin ne on esitetty kyseisen yleissopimuksen 1 ar
tiklassa . Se ei millään tavoin rajoita edellytyksiä ,
joiden mukaisesti jäsenvaltio voi kansallisen lain
säädäntönsä nojalla sallia sellaisen henkilön oles
kelun alueellaan, jonka turvallisuus tai ruumiilli

korostaa, että on tärkeää taata pakolaisille jäsenvaltioi
den yhteistä humanitaarista perinnettä noudattaen asian
mukainen suoja pakolaisten oikeusasemaa koskevan,
28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyn Geneven yleissopi
muksen, sellaisena kuin se on muutettuna New Yorkissa
31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyllä pöytäkirjalla, jäl
jempänä ' Geneven yleissopimus', mukaisesti,

nen koskemattomuus olisivat hänen omaan maa

toteaa, että Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisasiain
päävaltuutetun viraston käsikirja on jäsenvaltioille tärkeä
väline pakolaisaseman määrittelemiseksi,

hansa palatessaan uhattuina syistä , joita ei ole
otettu huomioon vuoden 1951 Geneven yleissopi
muksessa , mutta joiden vuoksi hänen palauttami
sensa kotimaahan ei ole suotavaa .

sekä katsoo, että jäsenvaltioiden turvapaikkapolitiikan

yhdenmukaistamiseksi on välttämätöntä yhdenmukaistaa
pakolaisen aseman määrittelyä koskevien perusteiden
soveltaminen,

ON MÄÄRITELLYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN :

— Hyväksytään jäljempänä olevat suuntaviivat pakolais
aseman tunnustamista ja pakolaisena vastaanottamis

ta koskevien perusteiden soveltamista varten .

— Kyseiset suuntaviivat ilmoitetaan pakolaisaseman tun
nustamisessa toimivaltaisille hallinnollisille elimille,

joita kehotetaan käyttämään niitä ohjeenaan, sanotun

Pakolaiseksi tunnustaminen

2.

Yksilöiden tai yhteisöjen pakolaisaseman
määrittely

Kaikki hakemukset käsitellään kussakin yksittäis
tapauksessa perusteina ilmoitettujen seikkojen ja
näkökohtien perusteella ja ottaen huomioon haki
jan kotimaassa vallitseva tosiasiallinen tilanne .
Käytännössä on mahdollista , että kokonainen
väestöryhmä joutuu vainon kohteeksi . Myös täl
laisissa tapauksissa hakemus käsitellään yksilölli

sesti, vaikka joissakin erityistapauksissa voidaan
rajoittua määrittelemään asianomaisen kuulumi
nen kyseiseen ryhmään.
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3.

Niiden seikkojen määrittely, jotka voivat oikeut
taa pakolaisaseman tunnustamisen

ihmisoikeuksia , esimerkiksi henkeä , vapautta
tai ruumiillista koskemattomuutta , tai ne,
kaikki asiaan liittyvät näkökohdat huomioon
ottaen, selvästi estävät kohteeksi joutunutta
henkilöä jatkamasta elämäänsä kotimaas
saan (') ja

Ratkaiseva seikka pakolaisaseman myöntämiseksi
Geneven yleissopimuksen mukaisesti on , että hen
kilöllä on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa
vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, po
liittisen mielipiteen tai tiettyyn yhteiskuntaryh
mään kuulumisen vuoksi . Kysymys siitä , onko
vainoamisen pelko perusteltu , on ratkaistava
kuhunkin tapaukseen liityvien näkökohtien perus
teella . Turvapaikan hakijan on esitettävä hake
muksen perusteeksi esittämiensä seikkojen ja olo
suhteiden

arvioimiseksi

tarvittavat tiedot .

— perustuvat johonkin 1 artiklan A kohdassa
mainituista syistä eli rotuun, uskontoon, kan
sallisuuteen , tiettyyn yhteiskuntaryhmään kuu
lumiseen ja poliittisiin mielipiteisiin . Vainon
syyt voivat olla limittäisiä ja useat syyt voivat
liityä samaan henkilöön . Sillä , ovatko nämä
syyt todellisia vai vainoajan kyseiseen henki
löön yhdistämiä , ei ole merkitystä .

Kun

hakijan antamien tietojen uskottavuus on riittä
västi osoitettu, perusteina esitetyille seikoille ei
pidetä tarpeellisena hankkia yksityiskohtaista
vahvistusta ja epäselvissä tapauksissa asia olisi
ratkaistava ' hakijan eduksi, jollei ole painavia syitä

Useita vainon muotoja voi esiintyä rinnakkain, ja
sellaisten tapausten yhdistyminen, jotka erillisinä
eivät ole vainoa , voi olosuhteiden mukaan muut
tua tosiasialliseksi vainoksi tai sitä voidaan pitää
vakavana syynä pelätä vainoa .

menetellä toisin .

Se , että asianomainen on jo ollut vainottuna tai
että häntä on suoraan uhattu vainolla , on vakava
merkki vainotuksi joutumisen vaarasta , paitsi jos

Seuraavassa esitettyjä yleisperiaatteita tarkastel
taessa on käytettävä perusteena tässä luvussa tar

hänen kotimaassaan tai hänen suhteissaan siihen

koitettua vainon käsitettä .

on sen jälkeen tapahtunut jyrkkä muutos .

4.

Se, että asianomainen ei ole ennen kotimaasta
lähtemistä joutunut vainotuksi tai ollut suoranai
sessa vaarassa joutua vainotuksi ei sinänsä mer
kitse, ettei hän voisi turvapaikkamenettelyssä
vedota perusteltuun pelkoon vainotuksi joutumi

5.

Vainon alkuperä

sesta .

5.1 .

Valtion harjoittama vaino

Geneven yleissopimuksen 1 artiklan A kohdassa
tarkoitettu vainon käsite

Tässä asiakirjassa käytetty vainon käsite on peräi
sin Geneven yleissopimuksen 1 artiklan A koh
dasta .

Kyseistä termiä ei määritellä yleissopimuksessa .
Pakolaisasiain päävaltuutetun viraston toimeenpa
nevan komitean päätelmissä tai alan kirjallisuu
dessa ei myöskään ole yksimielisesti hyväksyttyä
määritelmää . Tässä asiakirjassa esitetyt suuntavii
vat eivät muodosta määritelmää .

N:o L 63/3

Vainon harjoittaja on yleensä valtion elin ( keskus
valtio tai liittovaltiot, alueelliset tai paikalliset
viranomaiset ) riippumatta valtion kansainvälisoi
keudellisesta asemasta , tai valtiossa valtaa pitävät
puolueet tai järjestöt.
Vainoa voidaan harjoittaa paitsi raa'an väkivallan
muodossa myös hallinnollisilla ja/tai oikeudelli
silla toimenpiteillä, jotka joko ovat näennäisesti
laillisia ja joissa niitä väärinkäytetään vainoamis
tarkoituksessa tai jotka toteutetaan lainvastai
sesti .

5.1.1 . Oikeudelliset , hallinnolliset ja poliisi
toimenpiteet

a ) Yleiset toimenpiteet

On kuitenkin hyväksytty yleisesti, että 1 artik
lan A kohdassa tarkoitetusta vainosta on kyse
silloin, kun teot, joiden kohteeksi henkilö on
joutunut tai joita hän pelkää , ovat
— laadultaan tai toistuvuudeltaan riittävän vaka

via : ne joko loukkaavat perustavanlaatuisesti

Maan viranomaiset voivat toisinaan joutua
toteuttamaan yleisiä toimenpiteitä yleisen jär
(') Tämä sanamuoto ei rajoita sitä , mitä 8 kohdassa määrätään :
'jos asianomainen voi saada tehokkaan suojan jossakin oman
maansa muussa osassa . .

N:o L 63/4
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jestyksen säilyttämiseksi, valtion turvallisuu
den varmistamiseksi, kansanterveyden suojele
miseksi jne . Tarpeen mukaan näihin toimenpi
teisiin voi sisältyä tiettyjen vapauksien harjoit
tamista koskevia rajoituksia . Niihin voi myös
liittyä voiman käyttöä ilman, että kyseiset
rajoitukset tai kyseinen voiman käyttö olisivat
itsessään riittäviä syitä niiden kohteina olevien
henkilöiden pakolaisaseman tunnustamiseksi.
Jos kuitenkin ilmenee, että kyseiset toimenpi
teet pannaan täytäntöön syrjintää harjoittaen
yhdellä tai useammalla Geneven yleissopimuk
sen 1 artiklan A kohdassa mainitulla perus
teella, ja jos niillä voi olla riittävän vakavia

13.3.96

Kaikissa edellä tarkoitetuissa tapauksissa olisi sel
vitettävä, onko käytettävissä tehokasta oikeuskei
noa tai tehokkaita oikeuskeinoja, joilla väärin
käyttötilanne voitaisiin lopettaa . Vainolle on
yleensä luonteenomaista, että tällaisia keinoja ei
ole, tai jos niitä on, vainon kohteeksi joutuneilla
henkilöillä ei ole mahdollisuutta käyttää niitä , tai
että toimivaltaisen viranomaisen päätökset eivät
ole puolueettomia ( vrt. 5.1.2 .) tai ne ovat tehotto
mia .

5.1.2 . Syytteeseen pano

seurauksia, ne voivat antaa niiden laittoman

soveltamisen uhreille aihetta perusteltuun pel
koon vainotuksi joutumisesta . Näin on erityi
sesti silloin, kun yleisiä toimenpiteitä sovelle
taan sellaisiin henkilöihin kohdistuvien yksilö
kohtaisten toimenpiteiden naamioimiseksi,
joita viranomaiset voivat uhata jollakin Gene
ven yleissopimuksen 1 artiklan A kohdassa
mainitulla perusteella .

Vaikka syytteeseen pano tai tuomioistuinten lan
gettamat rangaistukset voivat olla näennäisen lail
lisia, ne voivat olla vainoa, jos niihin liittyy syrjin
tää ja jos ne ovat riittävän vakavia tämän yhteisen
kannan 4 luvussa mainittujen perusteiden mu
kaan. Tämä koskee erityisesti seuraavia tilanteita :
a ) Syrjivä syytteeseen pano

b ) Tiettyihin ryhmiin kohdistuvat toimenpiteet

Kyseessä on tilanne, jossa rikoslain säännös
koskee kaikkia, mutta ainoastaan tietyt henki
löt pannaan syytteeseen sellaisten ominaisuuk
sien perusteella, jotka voivat johtaa pakolais

Yhtä tai useampaa ryhmää koskevat toimenpi
teet voivat olla myös yhteiskunnassa laillisia
silloinkin, kun kyseisiin toimenpiteisiin sisäl
tyy erityisiä pakotteita tai tiettyjen vapauksien
rajoituksia. Sen sijaan toimenpiteet voivat olla

aseman myöntämiseen . Syytteeseenpanomenet
telyjen täytäntöönpanossa ilmenevä syrjivä
piirre on siis ratkaiseva tekijä pakolaisaseman

luonteeltaan sellaisia, että ne antavat aihetta

tunnustamisessa .

perusteltuun pelkoon vainotuksi joutumisesta,
erityisesti silloin, kun niiden tavoitteet ovat
kansainvälisen yhteisön tuomitsemia, kun ne

b ) Syrjivä rangaistus

ovat tavoitteisiinsa nähden selvästi kohtuutto

mia tai kun niiden täytäntöönpano aiheuttaa
vakavia väärinkäytöksiä, joiden tarkoituksena
on kohdella tiettyä ryhmää muusta väestöstä
poikkeavalla tavalla ja asettaa se muita epä
edullisempaan asemaan .

c ) Yksilöön kohdistuvat toimenpiteet

Edellä esitetyistä yleisistä näkökohdista riippu
matta mitä tahansa hallinnollista toimenpi
dettä, joka kohdistetaan yksilöön jollakin
Geneven yleissopimuksen 1 artiklan A koh
dassa mainitulla perusteella ja joka on tämän
yhteisen kannan 4 luvussa mainittujen perus
teiden mukaan riittävän vakava, voidaan pitää
vainoamisena, erityisesti, jos kyseinen toimen

pide on tarkoituksellinen, järjestelmällinen ja
jatkuva.

Yleisesti sovellettavaan rikoslain säännökseen

perustuva rangaistus tai rangaistuksen uhka
on syrjivä, jos lakia rikkovia henkilöitä ran
gaistaan, mutta tiettyjä henkilöitä rangaistaan
ankarammin sellaisten ominaisuuksien perus
teella, jotka voivat johtaa pakolaisaseman
myöntämiseen. Langetetun rangaistuksen syr
jivä piirre on ratkaiseva tekijä . Voidaan otak
sua, että on kysymys vainosta, kun rangais
tukset ovat kohtuuttomia, edellyttäen, että on
olemassa yhteys johonkin Geneven yleissopi
muksen 1 artiklan A kohdassa mainittuun

vainoamisen syyhyn.
c ) Rikoslain säännöksen rikkominen vainoami
sen syiden vuoksi

Jos rikoslain säännöstä rikotaan tahallisesti
vainoamisen syiden vuoksi riippumatta siitä,
sovelletaanko säännöstä koko väestöön tai

Sen vuoksi on tärkeää ottaa huomioon kaikki

turvapaikan hakijan hakemuksensa perus
teeksi esittämään yksilöön kohdistuvaan toi
menpiteeseen liittyvät näkökohdat sen arvioi
miseksi, onko hänellä aihetta perusteltuun pel
koon vainotuksi joutumisesta .

tiettyihin ryhmiin, rikkomisen on selvästi joh
duttava kotimaassa esitetyistä lausunnoista tai
tiettyyn toimintaan osallistumisesta tai sen on
oltava tosiasiallinen seuraus turvapaikan haki
jan ominaisuuksista, jotka voivat johtaa pako
laisaseman myöntämiseen. Ratkaisevat tekijät
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ovat rangaistuksen laatu, sen ankaruus rikok
seen nähden ja hakijan kotimaan oikeusjärjes
telmä ja ihmisoikeustilanne . On selvitettävä,

7.

Vainon syyt

onko rikoslain säännöksen tahallista rikkomis

7.1

Rotu

ta pidettävä väistämättömänä ottaen huo
mioon henkilön yksilöllinen tilanne ja maan
yleinen tilanne .
5.2

Rotu on ymmärrettävä laajana käsitteenä, johon
sisältyy eri etnisiin ryhmiin kuuluminen. Yleisesti
ottaen on syytä todeta, että vaino perustuu
rotuun, kun vainoaja katsoo vainonsa kohteen
kuuluvan toiseen rotuun kuin hän itse kuuluu, oli
ero sitten todellinen tai oletettu, ja kun se
muodostaa hänen toimintansa perusteen .

Kolmansien osapuolten harjoittama vaino

Kolmansien osapuolten harjoittaman vainon kat
sotaan kuuluvan Geneven yleissopimuksen sovel
tamisalaan, jos se perustuu johonkin kyseisen
yleissopimuksen 1 artiklan A kohdassa mainittui
hin syihin, jos se kohdistuu yksittäisiin henkilöi
hin ja jos viranomaiset rohkaisevat sitä tai sallivat
sen. Jos viranomaiset eivät puutu asioihin, tällai
sen vainon osalta kaikki hakemukset pakolaisase
man myöntämisestä olisi käsiteltävä erikseen ja
kansallisen oikeuskäytännön mukaisesti ottaen
huomioon erityisesti todetun toimimatta jättämi
sen tahallisuus tai tahattomuus. Kyseiset henkilöt
voisivat joka tapauksessa saada asianmukaista
kansallisen lainsäädännön mukaista suojelua .

N:o L 63/5

7.2

Uskonto

Uskonto on ymmärrettävä laajassa merkityksessä,
jolloin siihen kuuluvat teistiset, ei-teistiset ja ateis
tiset uskot.

Uskontoon perustuva vaino voi ilmetä eri muo
doissa . Uskonnonharjoitus ja uskonnollinen ope
tus voidaan kieltää kokonaan tai tiettyyn uskon
nolliseen ryhmään kuuluviin henkilöihin voidaan
kohdistaa voimakkaasti syrjiviä toimia . Kyse on
vainosta silloin, kun loukkaukset ja aiheutettu
haitta voidaan katsoa riittävän vakaviksi tämän

6.

yhteisen kannan 4 luvussa esitettyjen perusteiden
mukaisesti . Esimerkkinä voidaan mainita tilanne,
jossa valtio ylittää yleisen rauhan säilyttämiseksi
välttämättömät toimenpiteet kieltämällä uskon
nollisen toiminnan myös yksityiselämässä tai julis
tamalla sen rangaistavaksi teoksi .

Sisällissota tai muut alueelliset tai laajalle levin
neet kansalliset selkkaukset

Pelkkä viittaaminen sisällissotaan tai aseelliseen

tai laajalle levinneeseen selkkaukseen ja niiden
aiheuttamiin vaaroihin ei ole riittävä peruste
pakolaisaseman tunnustamiselle . Vainon pelon
täytyy aina perustua johonkin Geneven yleissopi
muksen 1 artiklan A kohdassa mainittuun syyhyn
ja olla luonteeltaan henkilökohtaista .

Uskonnollisista syistä tapahtuvaa vainoa esiintyy
myös silloin, kun loukkaukset kohdistuvat henki
löön, joka ei halua tunnustaa minkäänlaista
uskontoa , kieltäytyy omaksumasta jonkin tietyn
uskonnon tai ei halua noudattaa johonkin tiettyyn
uskontoon liittyviä menoja ja tapoja kokonaan tai
osittain .

Kyseisissä tilanteissa vaino voi joko olla laillisten
viranomaisten tai näiden rohkaisemien tai suvait

semien kolmansien osapuolten aiheuttamaa tai
valtaa pitävien viranomaisten, jotka hallitsevat
valtion alueen sellaista osaa, jolla valtio ei pysty
tarjoamaan kansalaisilleen suojaa, aiheuttamaa .
Periaatteessa asevoimien käyttö ei ole vainoa, jos
sen yhteydessä noudatetaan sotaa koskevia kan
sainvälisen oikeuden sääntöjä ja kansainvälisesti
tunnustettuja käytäntöjä, mutta se muuttuu vai
noksi, jos esimerkiksi tietylle alueelle asetetaan
viranomainen ja tämän viranomaisen hyökkäykset
vastustajia tai väestöä vastaan ovat 4 luvun perus
teiden mukaiset .

7.3

Kansallisuus

Käsitettä " kansallisuus " ei pidä ymmärtää ainoas
taan " kansalaisuudeksi ", vaan se tarkoittaa myös
kuulumista tiettyyn ryhmään, jota yhdistää kult
tuuri tai kieli tai joka on läheisessä yhteydessä
toisessa valtiossa asuvaan väestöön .

7.4

Poliittiset mielipiteet

Se, että henkilön mielipiteet poikkeavat hänen
hallituksensa mielipiteistä, ei sinänsä ole riittävä
peruste pakolaisaseman tunnustamiselle. Turva

paikan hakijan on osoitettava, että

Muissa tapauksissa voidaan ottaa käyttöön muita
suojelun muotoja kansallisen lainsäädännön mu
kaisesti .

— viranomaiset tuntevat hänen poliittiset mielipi
teensä tai yhdistävät ne häneen;
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tapauksessa oltava tiedossaan tai heidän on voi
tava saada tietoonsa ne turvapaikan hakijaa kos
kevat ominaisuudet, joiden perusteella hänelle voi
daan myöntää pakolaisasema .

— viranomaiset eivät suvaitse mainittuja mielipi
teitä ;
— ottaen huomioon hänen maassaan vallitseva

tilanne hänellä on perusteltua aihetta pelätä
joutuvansa vainotuksi mielipiteidensä vuoksi .
7.5

9.1

Yhteiskunnallinen ryhmä

Pelon syynä on henkilön kotimaassa hänen sieltä
lähtönsä jälkeen syntynyt uusi tilanne
Henkilön kotimaassa tapahtuneet poliittiset muu
tokset voivat olla vainotuksi tulemisen pelon

Yleensä yhteiskunnallisen ryhmän muodostavat
henkilöt, joilla on esimerkiksi samankaltainen
tausta , samat tottumukset tai sama yhteiskunnalli

perusteena , tosin ainoastaan siinä tapauksessa ,
että turvapaikan hakija voi osoittaa , että hänellä
kyseisten muutosten vuoksi on perusteltu henkilö
kohtainen pelko , jos hän palaisi kotimaahansa .

nen asema .

Tähän kohtaan perustuva väite vainon pelosta on
usein päällekkäinen muista syistä , kuten rodun,
uskonnon tai kansallisuuden perusteella koetun
vainon pelon kanssa .
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9.2

Pelon syynä ovat henkilön toiminta hänen oleskel
lessaan kotimaansa ulkopuolella
Pakolaisasema voidaan tunnustaa , jos toiminta ,

johon turvapaikan hakijan pelko vainotuksi jou
tumisesta perustuu , on ilmausta hänellä jo koti

Tietyn yhteiskunnallisen ryhmän jäsenyys voi olla
pelkästään vainoajien vainottuun henkilöön tai
ryhmään yhdistämä ominaisuus .

maassa olleista vakaumuksista tai niiden noudat
tamisesta tai toiminnan voidaan tosiasiallisesti

katsoa olevan seurausta henkilön ominaisuuksista ,

Joissain tapauksissa yhteiskunnallista ryhmää ei

joiden nojalla hänen pakolaisasemansa voitaisiin
tunnustaa . Tällaista jatkuvuutta ei kuitenkaan
voida vaatia , jos kyseinen henkilö ei ollut kykene

ole ennestään olemassa , mutta se voidaan määri

tellä vainottujen henkilöiden yhteisten piirteiden
perusteella , sillä vainoaja pitää heitä esteenä
omien päämääriensä toteuttamiselle .

väinen muodostamaan vakaumuksia ottaen huo
mioon hänen ikänsä hänen oleskellessaan koti
maassaan .

Jos kuitenkin on ilmeistä, että henkilön vakau
8.

musten ilmaisemisen pääasiallisena tarkoituksena
on luoda edellytykset hänen pakolaisasemansa

Mahdollisuus asettua muualle kotimaassa

Jos ilmenee , että vainoaminen rajoittuu selkeästi
maan alueen tiettyyn osaan, voi olla tarpeen
Geneven yleissopimuksen 1 artiklan A kohdassa
määrätyn edellytyksen tosiasiallisen täyttymisen
varmistamiseksi (" henkilö, joka ... on kykenemä
tön tai sellaisen pelon johdosta haluton turvautu
maan sanotun maan suojaan ") selvittää , voiko
kyseinen henkilö saada tehokkaan suojan oman
maansa jossain muussa osassa , johon hänen voi
daan kohtuudella edellyttää menevän .

tunnustamiselle, hänen toimintansa ei periaat

teessa voi johtaa pakolaisaseman tunnustamiseen,
edellä sanotun rajoittamatta kuitenkaan kyseisen
henkilön oikeutta vaatia , että häntä ei lähetetä
takaisin maahan, jossa hänen ruumiillinen koske
mattomuutensa tai vapautensa vaarantuvat.

10 .

Asepalveluksesta omantunnon syistä kieltäytymi
nen, kutsuntakarkuruus ja sotilaskarkuruus

Pelko joutua rangaistuksi omantunnon syistä joh
tuvan asepalveluksesta kieltäytymisen, kutsunta
9.

'Sur place'-pakolainen

karkuruuden tai sotilaskarkuruuden vuoksi tutki

taan tapauksittain . Tällainen pelko ei yksin voi

Vainotuksi joutumisen pelon ei välttämättä ole
täytynyt olla olemassa henkilön lähtiessä koti
maastaan . Henkilöstä , jolla ei ollut mitään syytä
pelätä vainoa lähtiessään kotimaastaan , voi myö
hemmin oleskellessaan kotimaansa ulkopuolella
tulla " sur place"-pakolainen . Vainotuksi joutumi

sen pelon oikeutus voi perustua kyseisen henkilön
kotimaassa hänen sieltä lähtönsä jälkeen syntynee
seen uuteen tilanteeseen, jolla on hänen kannal

olla pakolaisaseman tunnustamisen perusteena .
Rangaistusseuraamus on arvioitava 5 kohdassa
mainittujen periaatteiden mukaisesti .

Kun kyse on kutsuntakarkuruudesta tai sotilas
karkuruudesta, kyseisen henkilön pakolaisasema
on tunnustettava , jos olosuhteet, joissa hän suorit
taa asepalvelustaan, jo sinänsä merkitsevät vai
noa .

taan vakavia seurauksia , tai hänen omiin toi
miinsa .

Ottaen huomioon kaikki muut määritelmän vaati

Henkilön vainotuksi joutumisen pelon perustele

mukset pakolaisasema voidaan myös tunnustaa ,
jos henkilöä on rangaistu omantunnonsyistä joh
tuvasta asepalveluksesta kieltäytymisestä , kutsun

miseksi hänen kotimaansa viranomaisilla on joka
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takarkuruudesta tai sotilaskarkuruudesta , silloin
kun kyseinen henkilö asevelvollisuutta täyttäes
sään olisi joutunut osallistumaan Geneven yleis
sopimuksen 1 artiklan F kohdassa tarkoitettuun
toimintaan, johon syyllistyneisiin henkilöihin
yleissopimusta ei sovelleta .
11 .

13.1

1 artiklan F kohdan a alakohta

Kyseisessä alakohdassa tarkoitetut rikokset on

määritelty kansainvälisissä asiakirjoissa , joihin
jäsenvaltiot ovat liittyneet, sekä Yhdistyneiden
Kansakuntien ja muiden kansainvälisten ja alueel
listen järjestöjen antamissa päätöslauselmissa,
sikäli kuin jäsenvaltio, jota asia koskee, on hyväk
synyt kyseiset asiakirjat ja päätöslauselmat.

Pakolaisaseman lakkauttaminen (1 artiklan C
kohta )

Päätös Geneven yleissopimuksen 1 artiklan C koh
taan perustuvasta pakolaisaseman mahdollisesta
lakkauttamisesta tehdään aina tapauskohtaisesti .

N:o L 63/7

13.2

1 artiklan F kohdan b alakohta

Oletetun vainon vakavuus on arvioitava suhteessa

sen rikoksen luonteeseen, josta kyseistä henkilöä

Jäsenvaltiot pyrkivät tietoja vaihtamalla par
haansa mukaan yhdenmukaistamaan Geneven
yleissopimuksen 1 artiklan C kohdan mukaisen
pakolaisaseman lakkauttamiseen liittyvän käytän

epäillään .
Erityisen raa'at teot voidaan luokitella vakaviksi
tavallisiksi rikoksiksi, vaikka niillä olisikin väi

tönsä .

tetty olevan poliittiset päämäärät. Tämä koskee
Näkökohtien, joiden perusteella 1 artiklan C koh
dan mukaista pakolaisaseman lakkauttamisen pe
rustetta voidaan soveltaa , on oltava perustavan
laatuisia , ja ne on määritettävä objektiivisesti ja
toteen näytettävästi . Turvapaikka-asioiden tiedo
tus-, selvitys- ja vaihtokeskukselta ( CIREA ) ja
pakolaisasiain päävaltuustolta ( UNHCR ) saatavat
tiedot voivat olla huomattavan tärkeitä päätök
senteossa .

12 .

Geneven yleissopimuksen 1 artiklan D kohta

Henkilöön, joka tieten tahtoen vetäytyy Geneven
yleissopimuksen 1 artiklan D kohdassa tarkoite
tusta suojelusta ja avustuksesta, ei ilman eri toi
menpiteitä sovelleta kyseisen yleissopimuksen
määräyksiä . Tällaisissa tapauksissa pakolaisasema
määritellään pääsääntöisesti 1 artiklan A kohdan
mukaisesti .

13 .

Geneven yleissopimuksen 1 artiklan F kohta

Geneven yleissopimuksen 1 artiklan F kohdan
lausekkeiden tarkoituksena on jättää kyseisen
yleissopimuksen mukaisen suojelun ulkopuolelle
sellaiset henkilöt, joille ei voida antaa kansainvä
listä suojelua heidän tekemiensä vakavien rikosten
vuoksi .

niin rikoksen tekemiseen osallistuneita kuin siihen

yllyttäneitä henkilöitä .
13.3

1 artiklan F kohdan c alakohta

Tässä alakohdassa tarkoitetuilla " tarkoitusperillä
ja periaatteilla " käsitetään ensi kädessä niitä,
jotka on otettu Yhdistyneiden Kansakuntien pe
ruskirjaan, jossa määritellään sopimuspuolina ole
vien valtioiden keskinäiset velvoitteet, erityisesti
rauhan säilyttämisessä ja ihmisoikeuksien ja
perusvapauksien osalta .
Kyseistä alakohtaa sovelletaan silloin, kun mainit
tuja periaatteita on loukattu, ja se koskee erityi
sesti valtion korkeita virkamiehiä , jotka tehtä
viään suorittaessaan ovat määränneet kyseisten
tarkoitusperien ja periaatteiden vastaisen toimin
nan tai suojelleet sitä , sekä henkilöitä, jotka tur
vajoukkoihin kuuluessaan ovat joutuneet olemaan
henkilökohtaisesti

vastuussa

sellaisesta

toimin

nasta .

Arvioidessaan, onko jokin toiminta katsottava

Yhdistyneiden Kansakuntien tarkoitusperien ja
päämäärien vastaiseksi, jäsenvaltiot ottavat huo
mioon tästä kysymyksestä Yhdistyneiden Kansa

kuntien järjestön puitteissa tehdyt yleissopimukset
ja päätöslauselmat.

Mainittuja lausekkeita voidaan myös soveltaa sil
loin, kun tieto teoista on saatu pakolaisaseman
myöntämisen jälkeen ( ks . 11 kohta ).
Ottaen huomioon tällaisen päätöksen huomatta
vat seuraamukset turvapaikanhakijan kannalta
1 artiklan F kohtaa on käytettävä erittäin harki
ten ja asian perusteellisen tutkimisen jälkeen sekä
kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä menette
lyjä noudattaen .

Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 1996 .

Neuvoston puolesta
P. BARATTA

Puheenjohtaja
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YHTEINEN TOIMINTA,

4 päivältä maaliskuuta 1996,
jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella
lentokenttien kauttakulkuj ärj estelystä
( 96/ 197/OSA )

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ON HYVÄKSYNYT SEURAAVAN YHTEISEN
TOIMINNAN :

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
ja erityisesti sen K.3 artiklan 2 kohdan b alakohdan,
1 artikla

ottaa huomioon Ranskan tasavallan 23 päivänä helmi
kuuta 1995 tekemän ehdotuksen,
sekä katsoo, että

niiden edellytyksien määrittelemistä, joiden mukaisesti
kolmansien maiden kansalaiset saavat tulla jäsenvaltioi
den alueelle ja liikkua siellä, sekä sen torjumista, että

Tässä yhteisessä toiminnassa 'lentokentän kauttakulkuvii
sumilla ' tarkoitetaan lupaa, joka eräiden kolmansien mai
den

kansalaisten

on

hankittava

kansainvälistä

siviili

ilmailua koskevan Chigacon yleissopimuksen liitteen
9 mukaisesta vapaasta kauttakulusta poiketen jäsenval
tioiden lentokenttien kansainvälisen alueen kauttakulkua
varten .

kolmansien maiden kansalaiset luvattomasti muuttavat

jäsenvaltioiden alueelle, pidetään yhteistä etua koskevina
asioina, sopimuksen K.l artiklan 3 kohdan a ja c alakoh
dan mukaisesti,

lentoreitit ovat merkittävä keino maahan saapumiseen,
etenkin laittomasti jäsenvaltioon sijoittautumiseen, erityi
sesti sekä lentoasemien kauttakulkupaikoilla esitettävien

2 artikla

1.

Lentokentän kauttakulkuviisumin antavat jäsenval

tioiden konsulaatit .

maahantulohakemusten avulla että tosiasiallisena maa

hantulona; olisi pyrittävä tämän tuloreitin parempaan

kansainvälistä siviili-ilmailua koskevan Chicagon yleisso

2.
Kukin jäsenvaltio määrittää lentokentän kauttakul
kuviisumin myöntämisedellytykset, edellyttäen, että neu
vosto hyväksyy viisumijärjestelmää ja viisumien antamista
koskevat perusteet.

pimuksen liitteessä 9 vahvistetaan vapaan kauttakulun
periaate lentokenttien kansainvälisen alueen kautta; jäsen

Konsulaattien on aina varmistettava, että turvallisuusvaa

hallintaan,

valtiot voivat kuitenkin poiketa tästä yleisestä periaat
teesta ilmoittamalla poikkeuksen Kansainväliselle siviili
ilmailujärjestölle ( ICAO ) ja edellyttämällä lentokentän
kauttakulkuviisumia; tämä mahdollisuus olisi rajattava
mahdollisimman pieneksi, jotta vältytään tarpeettomasti
estämästä lentoliikenteen kehitystä ,

jäsenvaltioiden tätä alaa koskevien politiikkojen yhden
mukaistaminen vastaa turvallisuuden ja luvatonta maa
hanmuuttoa koskevan valvonnan tavoitteita samalla edis

täen kilpailun edellytysten yhdenmukaistamista jäsenval
tioiden lentoyhtiöiden ja lentokenttien välillä,

tämä ongelma ei koske viisumeja, joita edellytetään jäsen
valtioiden ulkorajoja ylitettäessä eikä se siten kuulu
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 100 c artiklan
1 kohdan soveltamisalaan; kyse on kuitenkin yhteistä
etua koskevasta asiasta, joka voitaisiin ratkaista tehok
kaammin jäsenvaltioiden yhteisellä toiminnalla, ja

jäsenvaltioille, joilla ei ole lentokentän kauttakulkuviisu
mia koskevaa lainsäädäntöä, olisi annettava riittävästi
aikaa tällaisten säännösten laatimiseen,

raa tai luvattoman siirtolaisuuden vaaraa ei ole . Niiden

on erityisesti varmistettava, että lentokentän kauttakulku
viisumi on perusteltu hakijan esittämien asiakirjojen
perusteella ja että asiakirjat takaavat mahdollisimman
hyvin pääsyn lopulliseen määrämaahan, erityisesti esittä
mällä viisumi tarvittaessa .

3.

Kun viisumin kaavasta 29 päivänä toukokuuta

1995 annetun neuvoston asetuksen ( EY ) N:o 1683/95 ( l )

säännökset pannaan täytäntöön, jäsenvaltiot antavat len
tokentän kauttakulkuviisumin käyttämällä viisumin kaa
vaa .

3 artikla

Kukin jäsenvaltio edellyttää alueellaan sijaitsevien lento
kenttien kansainvälisten alueiden kauttakulussa, että liit
teenä olevassa yhteisessä luettelossa lueteltujen kolman
(') EYVL N:o L 164, 14.7.1995 , s . 1

13.3.96

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

sien maiden kansalaisilla on lentokentän kauttakulkuvii

N:o L 63/9

työpäivän kuluessa tämän yhteisen toiminnan voimaantu
losta muille jäsenvaltioille ja neuvoston pääsihteeristölle .
Toimenpiteet julkaistaan tiedoksi virallisessa lehdessä .

sumi, jollei heillä jo ole tämän jäsenvaltion maahantulo
tai kauttakulkuviisumia .

4 artikla

8 artikla

Jäsenvaltio voi säätää poikkeuksia lentokentän kauttakul

Neuvoston puheenjohtaja laatii vuosittain kertomuksen
lentokentän kauttakulkujärjestelyn yhdenmukaistamista
koskevasta tilanteesta Euroopan unionissa .

kuviisumia koskevaan velvoitteeseen liitteenä olevassa

yhteisessä luettelossa olevan kolmannen maan kansalais
ten, erityisesti seuraavien osalta :

Neuvosto tarkastelee liitteessä olevien maiden luettelon
mukauttamista koskevat ehdotukset .

— lentokoneiden ja alusten miehistön jäsenet,

— diplomaattipassin tai virkapassin haltijat,
— jäsenvaltion antamien oleskelulupien tai vaikutuksel
taan vastaavien asiakirjojen haltijat,

9 artikla

— jäsenvaltion tai Euroopan talousalueesta tehdyn sopi
muksen sopimuspuolena olevan valtion antamien vii

Tämä yhteinen toiminta ei estä pidemmälle menevää
lentokentän kauttakulun yhdenmukaistamista tiettyjen
jäsenvaltioiden kesken siten, että ulotetaan yhdenmu
kaistaminen yhteistä luetteloa laajemmalle.

sumien haltijat.

5 artikla
10 artikla

Kukin jäsenvaltio päättää, onko tarpeen vaatia lentoken
tän kauttakulkuviisumi muiden kuin tämän yhteisen toi
minnan liitteenä olevassa yhteisessä luettelossa lueteltujen

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan sen julkaisemista
virallisessa lehdessä seuraavan kuudennen kuukauden

valtioiden kansalaisilta .

ensimmäisenä päivänä .

Ruotsin, Suomen ja Tanskan osalta toiminta tulee kuiten
kin voimaan sen julkaisemista virallisessa lehdessä seuraa
van kahdeksannentoista kuukauden ensimmäisenä päi

6 artikla

Kukin jäsenvaltio määrää valtiottomiin henkilöihin ja
sääntömääräisiin pakolaisiin sovellettavasta lentokentän
kauttakulkujärjestelystä .

vänä .

Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 1996 .
7 artikla

Neuvoston puolesta
P. BARATTA

Jäsenvaltioiden on toimitettava 4, 5 ja 6 artiklassa tarkoi
tetuista kysymyksistä antamansa toimenpiteet tiedoksi 10

Puheenjohtaja
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NEUVOSTON PAATOS,

tehty 4 päivänä maaliskuuta 1996,

kiireellisestä menettelystä asuinseudultaan siirtymään joutuneiden henkilöiden vastaanotosta ja
väliaikaisesta oleskelusta aiheutuvan vastuun jakamisesta
( 96/ 198/OSA )

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO , joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
ja erityisesti sen K. 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan,
ottaa huomioon neuvoston 25 päivänä syyskuuta 1995
antaman päätöslauselman siirtymään joutuneiden henki
löiden vastaanotosta ja väliaikaisesta oleskelusta aiheutu
vien kustannusten jakamisesta ('),

voston pääsihteeristön avustuksella kertomuksen ti
lanteesta . Tämä kertomus toimitetaan jäsenvaltioille .
2 . Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslistalla voivat olla erityisesti seuraa
vat kysymykset:
— tilanteen tarkastelu ja väestön liikkeiden laajuuden

sekä katsoo, että

arviointi ;

kyseistä päätöslauselmaa on täydennettävä sen mahdol
listamiseksi, että siinä ilmaistuja periaatteita voidaan
tehokkaasti soveltaa nopeaa toimintaa edellyttävissä krii

— Euroopan unionin tasolla tapahtuvan kiireellisen

sitilanteissa, ja

— muiden mahdollisuuksien tarkastelu, paikan päällä
tapahtuva toiminta mukaan lukien;

on aiheellista luoda tätä tarkoitusta varten nopea ja
kiireellinen menettely,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA :

toiminnan aiheellisuuden arviointi ;

— aikataulun laatiminen ja ennakoitujen vastaanot
totarpeiden asteittainen suunnittelu ;

— kunkin jäsenvaltion antama tieto siitä , kuinka
monta henkilöä se voi ottaa vastaan ja milloin
tämä voi tapahtua , neuvoston 25 päivänä syys
kuuta 1995 antaman päätöslauselman 4 kohdan
määräysten perusteella ;

1 . Menettelyn käynnistäminen
— humanitaarista apua koskevan toiminnan yhteen

Puheenjohtajavaltion, jonkin jäsenvaltion tai komis
sion aloitteesta voidaan Euroopan unionista tehdyn
sopimuksen K.4 artiklassa tarkoitettu koordinointiko
mitea kutsua kiireellisesti koolle siten, että sen jäsen

ten neuvonantajina toimivat jäsenvaltioiden turva

paikka- ja maahanmuuttoasioista vastaavat henkilöt,
sen toteamiseksi , onko tilanne sellainen, että Euroo

pan unionin yhtenäistä toimintaa vaaditaan asuinseu
dultaan siirtymään joutuneiden henkilöiden vastaan
ottoa ja väliaikaista oleskelua varten .
Tällaista toimintaa voidaan suunnitella vain silloin,

kun neuvoston 25 päivänä syyskuuta 1995 annetun
päätöslauselman 1 ja 2 kohdassa määrätyt edellytyk
set ovat olemassa .

Puheenjohtajavaltio laatii määräajoin ja joka tapauk
sessa ennen kokousta, yhteistyössä komission kanssa ,
Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisasiain pääval
tuutetun viraston lausunnon huomioon ottaen ja neu
(M EYVL N:o C 262 , 7.10.1995 , s . 1

sovittaminen komission kanssa ;

— tietojen vaihto Yhdistyneiden Kansakuntien pako
laisasiain päävaltuutetun viraston kanssa ja vas
taanottosuunnitelman yhteensovittaminen;

— yhteensovittaminen kolmansien maiden kanssa .

3 . Vastuun jakamista koskeva päätös
Edellä mainitun koordinointikomitean työn tulosten
perusteella laaditaan ehdotus, joka esitetään neuvos
tolle hyväksyttäväksi .

Neuvoston työjärjestyksessä hätätapauksia varten sää
dettyjä määräyksiä voidaan soveltaa , jos se arvioidaan
tarpeelliseksi neuvoston 25 päivänä syyskuuta 1995
antaman päätöslauselman 3 kohdan mukaisesti ja
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koordinointikomitea ei pääse yksimielisyyteen kuu

Edellä tarkoitettu koordinointikomitea voi kriisitilan

kauden kuluessa .

teen kestäessä kokoontua usein, väliajoin, jotka se itse
päättää, ja 2 kohdassa määritellyin edellytyksin .

Tilanteen seuranta

Kukin jäsenvaltio päättää asuinseudultaan siirtymään
joutuneiden henkilöiden vastaanottoa koskevista yksi
tyiskohtaisista järjestelyistä .

Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 1996 .
Neuvoston puolesta
P. BARATTA

Puheenjohtaja

