
Serje ta’ Gwidi Prattiċi tal-EASO
Kwalifika għal Protezzjoni Internazzjonali

Kunsiderazzjonijiet preliminari: kamp ta’ applikazzjoni 
personali u territorjali

Persekuzzjoni

Protezzjoni sussidjarja

Protezzjoni fil-pajjiż ta’ oriġini

Biża’ ġustifikata

Raġunijiet għall-persekuzzjoni

Alternattiva għall-protezzjoni interna
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2a

3

4
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2c
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Rimarki Ġenerali:
● Jenħtieġ li l-kwalifika għal status ta’ refuġjat dejjem tkun eżaminata l-ewwel
● Applika d-dispożizzjonijiet legali għall-fatti materjali aċċettati u r-riżultati tal-valutazzjoni tar-riskju
● Ftakar li l-ħtiġijiet għal protezzjoni jistgħu jinħolqu wkoll sur place
● Ftakar li l-atturi tal-persekuzzjoni u ħsara serja jinkludu: l-Istat, il-partijiet jew l-organizzazzjonijiet li 

jikkontrollaw l-Istat jew parti sostanzjali tat-territorju tiegħu, u atturi Mhux Statali
● Eżamina kull każ individwalment b’mod oġġettiv u imparzjali.

L-applikant huwa 
ċittadin ta’ pajjiż terz

L-applikant huwa ċittadin 
ta’ Stat Membru tal-UE

L-applikazzjoni hija 
ammissibbli skont il-liġi 
u l-prattika nazzjonali

L-applikant jinsab barra 
mill-pajjiż ta’ nazzjonalità/

nazzjonalitajiet tiegħu/tagħha?

It-trattament li qed jibża’ minnu l-applikant huwa ksur 
sever biżżejjed tad-drittijiet tal-bniedem, li jieħu l-forma 

msemmija fost l-oħrajn fl-Artikolu 9(2) tal-QD?

It-trattament huwa ksur ta’ dritt tal-bniedem nonderogabbli 
jew ksur sever biżżejjed ta’ dritt tal-bniedem bażiku ieħor?

It-trattament jista’ jitqies bħala akkumulu ta’ 
diversi miżuri, li l-konsegwenzi tagħhom jistgħu 

jaffettwaw lill-applikant b’mod simili?

L-applikant jesprimi xi biża’?

razza

piena tal-mewt

eżekuzzjoni

tortura

u/jew

u / jew

theddida serja u individwali għall-ħajja jew għall-persuna 
ċivili minħabba vjolenza indiskriminata f’sitwazzjonijiet 

ta’ konflitt armat internazzjonali jew intern

Hemm grad raġonevoli ta’ probabbiltà li l-applikant jiffaċċja 
xi wieħed minn dawn it-tipi ta’ dannu serju?

trattament inuman jew degradanti

kastig inuman jew degradanti

Qed iseħħ kunflitt armat?

L-applikant huwa meqjus bħala ċivili?

Hemm sitwazzjoni ta’ vjolenza indiskriminata?

It-theddida hija għall-ħajja jew għall-
persuna tal-applikant?

Hemm rabta li tista’ tintwera bejn 
it-theddida u l-vjolenza indiskriminata?

It-theddida hija serja u individwali?

Is-sempliċi preżenza 
fit-territorju hija 
biżżejjed biex jiġi 

stabbilit riskju reali?

Hemm fatturi 
addizzjonali biżżejjed 

relatati maċ-
ċirkostanzi personali 

tal-applikant?

reliġjon

ċittadinanza

sħubija fi grupp soċjali partikolari

opinjoni politika

Tista’ biża’ bħal din tirriżulta abbażi ta’ provi 
indizjarji u ċ-ċirkustanzi individwali tal-applikant?

L-applikant jinsab barra 
mill-pajjiż tiegħu/tagħha 
ta’ residenza abitwali?

Ebda 
ħtieġa għal 

eżaminazzjoni 
ta’ kwalifika għal 

protezzjoni 
internazzjonali Ebda ħtieġa 

għal protezzjoni 
sussidjarja skont 
l-Artikolu 15(a) 

tal-QD

Ebda ħtieġa 
għal protezzjoni 
sussidjarja skont 
l-Artikolu 15(b) 

tal-QD

Ebda ħtieġa 
għal protezzjoni 
sussidjarja skont 
l-Artikolu 15(c) 

tal-QD

Ebda ħtieġa 
għal protezzjoni 
internazzjonali

Ebda ħtieġa 
għal protezzjoni 
internazzjonali

Il-ħtiġijiet 
għal protezzjoni 

sussidjarja huma 
stabbiliti (Artikolu 15(a) 

tal-QD) - Kompli 
għall-Pass 4

Il-ħtiġijiet 
għal protezzjoni 

sussidjarja huma 
stabbiliti (Artikolu 15(b) 

tal-QD) - Kompli 
għall-Pass 4

Il-ħtiġijiet 
għal protezzjoni 
sussidjarja huma 

stabbiliti (Artikolu 15(c) 
tal-QD) - Kompli 
għall-Pass 4

L-ebda protezzjoni 
fiż-żona domestika 

tal-applikant - Kompli 
għall-Pass 5

Kompli għall-Pass 2

It-trattament 
jikkwalifika bħala 

persekuzzjoni 
- Kompli għall-

Pass 2b

Biża’ ġustifikata 
ta’ persekuzzjoni 

hija stabbilita 
- Kompli għall-

Pass 2c

Il-ħtiġijiet 
għal protezzjoni 
fir-rigward tal-

istatus ta’ refuġjat 
huma stabbiliti 
- Kompli għall-

Pass 4

It-trattament 
ma jikkwalifikax 

bħala persekuzzjoni 
- Kompli għall-

Pass 3

L-ebda 
biża’ 

ġustifikata ta’ 
persekuzzjoni ma 

tista’ tiġi stabbilita 
- Kompli għall-

Pass 3

L-ebda rabta ma’ 
raġuni rilevanti 

għall-persekuzzjoni 
ma tapplika - Kompli 

għall-Pass 3

jew L-applikant huwa persuna 
mingħajr Stat

le

le

iva iva

ivaiva

iva

iva

le

le

le

iva

iva

iva

le

le

le

iva

iva

iva

L-applikant jiġi ppersegwitat għal 
raġunijiet (attwali jew imputati) ta’:

iva le

iva le

iva le

iva le

iva le

iva

iva

le

le

iva

le

le

le

le

le

le

iva

iva

iva

iva

iva

L-attur huwa l-Istat 
jew 

parti jew organizzazzjoni, inklużi organizzazzjonijiet internazzjonali, 
li jikkontrollaw l-Istat jew parti sostanzjali mit-territorju tal-Istat?

Il-protezzjoni li kapaċi jipprovdu hija effettiva?

Il-protezzjoni li kapaċi jipprovdu hija ta’ natura mhux temporanja?

Il-protezzjoni li kapaċi jipprovdu hija aċċessibbli għall-applikant?

le

le

le

iva

iva

iva

iva

Jista’ jiġi sostanzjat il-fatt li ma 
hemm ebda grad raġonevoli 
ta’ probabbiltà li jiġu ffaċċjati 

persekuzzjoni jew dannu serju 
bħala fiż-żona domestika?

Hemm protezzjoni disponibbli 
għall-applikant? 

(ara Pass 4)

Jista’ jiġi sostanzjat il-fatt 
li ma hemm ebda grad 

raġonevoli ta’ probabbiltà li 
jiġu ffaċċjati persekuzzjoni 

oħra jew dannu serju?

Iż-żona hija aċċessibbli b’mod prattiku?

L-applikant jista’ jaċċessa ż-żona mingħajr periklu 
u legalment u jiġi ammess fiha?Iż-żona hija mingħajr periklu għall-applikant?

Iż-żona hija aċċessibbli mingħajr periklu?

Iż-żona hija aċċessibbli legalment?

L-applikant jiġi ammess fiż-żona?
L-applikant jista’ jkun 

raġonevolment mistenni li 
jibni ħajtu f’dik iż-żona?

Hemm protezzjoni disponibbli 
għall-applikant? 

(ara Pass 4)

Nuqqas ta’ 
alternattiva ta’ 

protezzjoni interna - 
l-applikant jikkwalifika 

għal protezzjoni 
internazzjonali

Il-protezzjoni 
interna hija 

disponibbli - l-applikant 
ma jikkwalifikax 
għal protezzjoni 
internazzjonali

iva

iva iva iva

iva

iva

iva

iva

iva

le le

le

le

le

le

le

le le

Il-biża’ tal-applikant hija ġustifikata?
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