Σειρά πρακτικών οδηγών της EASO

Αναγνώριση προσώπων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας
1

Γενικές παρατηρήσεις:

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις: προσωπικό και εδαφικό πεδίο
εφαρμογής
Είναι ο αιτών / η αιτούσα
υπήκοος τρίτης χώρας;

Είναι ο αιτών / η αιτούσα υπήκοος
κράτους μέλους της ΕΕ;

όχι

●
●

Είναι ο αιτών / η αιτούσα
ανιθαγενής;

ή

●
●

ναι
Είναι η αίτηση παραδεκτή
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο
και την εθνική πρακτική;

ναι
ναι

●

ναι

3

όχι
Δεν
απαιτείται
εξέταση των
προϋποθέσεων
αναγνώρισης προσώπου
ως δικαιούχου
διεθνούς
προστασίας

Βρίσκεται ο αιτών / η αιτούσα
εκτός της χώρας (ή των χωρών)
ιθαγένειάς του/της;

Οι προϋποθέσεις αναγνώρισης καθεστώτος πρόσφυγα θα πρέπει πάντοτε να εξετάζονται πρώτες
Εφαρμόστε τις νομικές διατάξεις στα αποδεκτά ουσιώδη πραγματικά περιστατικά και στα
αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου
Μην ξεχνάτε ότι ανάγκες προστασίας ενδέχεται να ανακύπτουν επίσης επιτόπου
Να θυμάστε ότι στους υπεύθυνους δίωξης ή σοβαρής βλάβης συμπεριλαμβάνονται: το κράτος,
ομάδες ή οργανώσεις που ελέγχουν το κράτος ή σημαντικό μέρος του εδάφους του και μη κρατικοί
υπεύθυνοι
Εξετάστε κάθε υπόθεση σε ατομική, αντικειμενική και αμερόληπτη βάση

Επικουρική προστασία

Βρίσκεται ο αιτών / η αιτούσα
εκτός της χώρας συνήθους
διαμονής του/της;

ναι

Υφίσταται εύλογη πιθανότητα να υποστεί ο αιτών / η αιτούσα
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μορφές σοβαρής βλάβης;

Δεν υφίστανται
ανάγκες επικουρικής
προστασίας βάσει του
άρθρου 15 στοιχείο
α) της ΟΑ

ναι

ναι

Διαπιστώνονται
ανάγκες επικουρικής
προστασίας [άρθρο 15
στοιχείο α) της ΟΑ] –
Προχωρήστε στο βήμα 4

ναι

Διαπιστώνονται
ανάγκες επικουρικής
προστασίας [άρθρο 15
στοιχείο β) της ΟΑ] –
Προχωρήστε στο βήμα 4

θανατική ποινή
όχι
εκτέλεση

Προχωρήστε
στο βήμα 2

και/ή
βασανιστήρια

2α

Δεν υφίστανται
ανάγκες επικουρικής
προστασίας βάσει του
άρθρου 15 στοιχείο
β) της ΟΑ

όχι

απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση

απάνθρωπη ή εξευτελιστική τιμωρία

Δίωξη

και/ή

Συνιστά η μεταχείριση για την οποία εκφράζει φόβο ο αιτών
/ η αιτούσα αρκούντως σοβαρή προσβολή των ανθρώπινων
δικαιωμάτων, η οποία προσλαμβάνει τη μορφή που αναφέρεται
μεταξύ άλλων στο άρθρο 9 παράγραφος 2 της ΟΑ;

σοβαρή και προσωπική απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής
ακεραιότητας αμάχου λόγω αδιάκριτης άσκησης βίας σε
καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης

ναι

όχι
Συνιστά η μεταχείριση προσβολή ανθρώπινου δικαιώματος
από το οποίο δεν χωρεί παρέκκλιση ή αρκούντως σοβαρή
προσβολή άλλου βασικού ανθρώπινου δικαιώματος;

Η μεταχείριση
μπορεί να
χαρακτηριστεί ως
δίωξη – Προχωρήστε
στο βήμα 2β

ναι

Η μεταχείριση
δεν μπορεί να
χαρακτηριστεί ως
δίωξη – Προχωρήστε
στο βήμα 3

όχι

Υφίσταται ένοπλη σύρραξη σε εξέλιξη;
ναι

όχι

όχι

Θεωρείται ο αιτών / η αιτούσα άμαχος;

όχι
Μπορεί η μεταχείριση να θεωρηθεί σώρευση διαφόρων
μέτρων, των οποίων οι συνέπειες θα επηρεάσουν τον
αιτούντα / την αιτούσα με παρόμοιο τρόπο;

ναι

Υφίσταται κατάσταση αδιάκριτης άσκησης βίας;
Δεν υφίστανται
ανάγκες επικουρικής
προστασίας βάσει του
άρθρου 15 στοιχείο
γ) της ΟΑ

όχι

2β

Είναι η απειλή σοβαρή και προσωπική;

Βάσιμος φόβος

Υφίστανται
επαρκείς πρόσθετοι
παράγοντες οι οποίοι
σχετίζονται με τις
ατομικές περιστάσεις
του αιτούντος /
της αιτούσας;
ναι

όχι

όχι

Στρέφεται η απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής
ακεραιότητας του αιτούντος / της αιτούσας;

όχι

Μπορεί ο φόβος αυτός να συναχθεί από
έμμεσες αποδείξεις και από τις ατομικές
περιστάσεις του αιτούντος / της αιτούσας;

όχι

Δεν μπορεί
να διαπιστωθεί
βάσιμος φόβος δίωξης
– Προχωρήστε
στο βήμα 3

Διαπιστώνεται
βάσιμος φόβος
δίωξης – Προχωρήστε
στο βήμα 2γ

ναι

Δεν υφίστανται ανάγκες
διεθνούς προστασίας

ναι

Υφίσταται αποδεδειγμένος σύνδεσμος μεταξύ της
απειλής και της αδιάκριτης άσκησης βίας;

όχι

όχι

Είναι βάσιμος ο φόβος του αιτούντος / της αιτούσας;

Διαπιστώνονται
ανάγκες επικουρικής
προστασίας [άρθρο 15
στοιχείο γ) της ΟΑ] –
Προχωρήστε στο βήμα 4

ναι

Αρκεί η απλή
παρουσία στο έδαφος
για τη διαπίστωση
πραγματικού κινδύνου;

Εκφράζει ο αιτών / η αιτούσα οποιονδήποτε φόβο;

ναι

ναι

ναι

ναι

Λόγοι δίωξης

Ο υπεύθυνος είναι το κράτος
ή
ομάδα ή οργάνωση, συμπεριλαμβανομένων διεθνών οργανισμών, που
ελέγχουν το κράτος ή σημαντικό μέρος του εδάφους του κράτους;

Θα υποστεί ο αιτών / η αιτούσα δίωξη για
(πραγματικούς ή τεκμαιρόμενους) λόγους:

Διαπιστώνονται
ανάγκες προστασίας σε
σχέση με το καθεστώς
πρόσφυγα – Προχωρήστε
στο βήμα 4

5

ναι

φυλής

όχι

ναι

θρησκείας

όχι

ναι

Προστασία στη χώρα καταγωγής

όχι

ιθαγένειας

ναι

ιδιότητας μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας

όχι

ναι

πολιτικών πεποιθήσεων

όχι

όχι

ναι
Είναι αποτελεσματική η προστασία που έχουν τη δυνατότητα να παράσχουν;
ναι

Δεν υφίσταται
σύνδεσμος με
συναφή λόγο δίωξης –
Προχωρήστε στο βήμα 3

όχι

Δεν υφίσταται
προστασία στην
περιοχή καταγωγής του
αιτούντος / της αιτούσας –
Προχωρήστε στο βήμα 5

Δεν υφίστανται ανάγκες
διεθνούς προστασίας

Είναι μη προσωρινού χαρακτήρα η προστασία που
έχουν τη δυνατότητα να παράσχουν;
ναι

Είναι προσιτή στον αιτούντα / στην αιτούσα η προστασία
που έχουν τη δυνατότητα να παράσχουν;

όχι
ναι

Εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας
Μπορεί ο αιτών / η αιτούσα να ταξιδέψει νόμιμα και με
ασφάλεια στην περιοχή και να γίνει δεκτός/-ή εκεί;

Είναι η περιοχή ασφαλής για τον αιτούντα / την αιτούσα;
Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι δεν
υφίσταται εύλογη πιθανότητα
να υποστεί ο αιτών / η αιτούσα
δίωξη ή σοβαρή βλάβη όπως
στην περιοχή καταγωγής;

Είναι η περιοχή πρακτικά προσβάσιμη;
ναι

Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι δεν
υφίσταται εύλογη πιθανότητα
να υποστεί ο αιτών / η αιτούσα
δίωξη ή σοβαρή βλάβη;

ναι

όχι

ναι
Είναι η περιοχή προσβάσιμη με ασφάλεια;

Δεν υφίσταται
εναλλακτική δυνατότητα
εγχώριας προστασίας –
ο αιτών / η αιτούσα
πληροί τις προϋποθέσεις
αναγνώρισης ως
δικαιούχου διεθνούς
προστασίας

όχι

ναι
όχι

ναι

όχι
Είναι η περιοχή νόμιμα προσβάσιμη;

Παρέχεται προστασία στον αιτούντα
/ στην αιτούσα;
(βλέπε βήμα 4)

Παρέχεται προστασία στον αιτούντα
/ στην αιτούσα;
(βλέπε βήμα 4)

όχι

όχι

όχι

ναι

ναι

Μπορεί να αναμένεται
εύλογα ότι ο αιτών / η
αιτούσα θα εγκατασταθεί
στην εν λόγω περιοχή;

ναι
Θα γίνει δεκτός/-ή ο αιτών / η αιτούσα στην περιοχή;

όχι

Παρέχεται εγχώρια
προστασία – ο αιτών /
η αιτούσα δεν πληροί τις
προϋποθέσεις αναγνώρισης
ως δικαιούχου διεθνούς
προστασίας

όχι
ναι
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