Поредица практически ръководства на EASO
Условия за предоставяне на международна закрила
1

Предварителни съображения:
индивидуално и териториално приложно поле

Общи бележки:

Кандидатът гражданин на
трета държава ли е?

●

Кандидатът гражданин ли е
на държава — членка на ЕС?

не

●
●

Кандидатът лице без
гражданство ли е?

или

●

да
Допустима ли е молбата
съгласно националното
законодателство и практика?

да

да

●

да

3

не
Не е
необходимо
да се проучват
условията за
предоставяне на
международна
закрила

Кандидатът извън държавата
си на произход ли е?

Условията за предоставянето на статут на бежанец винаги трябва да се проверяват първи.
Прилагайте правните разпоредби към приетите съществени факти и резултатите от оценката
на риска.
Запомнете, че необходимостта от закрила може да възникне и на място.
Запомнете, че субектите, извършващи преследвания или тежки посегателства, включват:
държавата, партии или организации, които контролират държавата или значителна част от
нейната територия, и недържавни субекти.
Проучвайте поотделно, обективно и безпристрастно всеки случай.

Субсидиарна закрила

Кандидатът извън
държавата си на обичайно
местопребиваване ли е?

да

Има ли разумна степен на вероятност кандидатът да бъде
изложен на някой от следните видове тежки посегателства?
Няма
необходимост от
субсидиарна закрила
по член 15, буква а)
от Директивата
относно
признаването

да

да

Установена е
необходимост от
субсидиарна закрила
(член 15, буква б) от
Директивата относно
признаването) –
продължете към
стъпка 4

смъртно наказание
не
екзекуция

Продължете
към стъпка 2

2a

да

Установена е
необходимост от
субсидиарна закрила
(член 15, буква а) от
Директивата относно
признаването) –
продължете към
стъпка 4

и/или

изтезание

Няма
необходимост от
субсидиарна закрила
по член 15, буква б)
от Директивата
относно
признаването

Преследване

не

нечовешко или унизително отношение
нечовешко или унизително наказание
и/или

Представлява ли отношението, от което изпитва опасения
кандидатът, достатъчно тежко нарушение на правата
на човека, като приема формата, посочена, inter alia, в
член 9, параграф 2 от Директивата за признаването?

тежки и лични заплахи срещу живота или личността на
цивилно лице поради безогледно насилие в случай на
въоръжен международен или вътрешен конфликт

да

не
Представлява ли отношението нарушение на
неотменимо право на човека или достатъчно тежко
нарушение на друго основно човешко право?

Отношението
се определя като
преследване —
продължете към
стъпка 2б

да

Отношението
не се определя
като преследване
— продължете
към стъпка 3

не

да

не
Може ли отношението да се счита за съвкупност
от различни мерки, чиито последици биха оказали
въздействие върху кандидата по сходен начин?

не

Като цивилно лице ли се разглежда кандидатът?

не

да

да

Има ли ситуация на безогледно насилие?

Няма
необходимост от
субсидиарна закрила
по член 15, буква в)
от Директивата
относно
признаването

не

2б

Съществува ли въоръжен конфликт?

да

Сериозна и индивидуална ли е заплахата?

да

да

не

не
Може ли подобно опасение да
произтича от доказателство въз основа
на обстоятелства и индивидуалните
обстоятелства, свързани с кандидата?

Не
може да
се установят
основателни
опасения от
преследване —
продължете към
стъпка 3

не

да

не

Установени
са основателни
опасения от
преследване —
продължете към
стъпка 2в

Налице ли са
достатъчно
допълнителни
фактори, свързани с
личното положение
на кандидата?

Достатъчно ли е
самото присъствие
на територията,
за да се установи
реална опасност?

Основателни опасения
Изпитва ли кандидатът опасения?

Застрашен ли е животът или личността на кандидата?
да

Няма необходимост
от международна
закрила

Има ли нагледна връзка между заплахата
и безогледното насилие?

не

не

Основателни ли са опасенията на кандидата?

Установена е
необходимост от
субсидиарна закрила
(член 15, буква в) от
Директивата относно
признаването) –
продължете към
стъпка 4

да

да

Причини за преследване

Субектът държавата ли е, или
партия, или организация, включително международни
организации, които контролират държавата или
значителна част от нейната територия?

Има ли вероятност кандидатът да бъде
преследван въз основа на (действителни
или условни) причини, свързани със:

Установена е
необходимост от
закрила във връзка със
статут на бежанец
— продължете
към стъпка 4

5

да

раса

не

да

религия

не

да

Закрила в държавата на произход

не

националност

да

принадлежност към определена
социална група

не

да

политически възгледи

не

не

да
Ефективна ли е закрилата, която са в състояние да предоставят?
Няма връзка
със съответните
причини за
преследване —
продължете към
стъпка 3

да

На мястото,
където живее
кандидатът,
няма закрила —
продължете към
стъпка 5

не

Постоянна ли е закрилата, която са в състояние да предоставят?

Няма необходимост
от международна
закрила

да
не

Има ли достъп кандидатът до закрилата, която
са в състояние да предоставят?

да

Възможност за вътрешна закрила
Може ли кандидатът безопасно и законно да
достигне до района и да бъде допуснат?

Безопасен ли е районът за кандидата?
Може ли да се докаже, че
няма разумна степен на
вероятност от преследване или
тежко посегателство, както в
района по местоживеене?

да

Може ли да се докаже, че
няма разумна степен на
вероятност от преследване
или тежко посегателство?

Практически достъпен ли е районът?
да

не

да
Безопасен ли е достъпът до района?

Няма
алтернатива
на държавната
закрила — кандидатът
отговаря на условията
за предоставяне на
международна
закрила

не

да
не

да

не
Законен ли е достъпът до района?

Има ли достъп кандидатът до
закрила?
(вж. стъпка 4)

Има ли достъп кандидатът до
закрила?
(вж. стъпка 4)

не

не

не

да
да
Има ли вероятност кандидатът да бъде допуснат до района?

не

да

Налице е
държавна закрила —
кандидатът не
отговаря на условията
за предоставяне на
международна закрила

Може ли основателно да
се очаква кандидатът да се
установи в този район?

не
да
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