Súbor praktických príručiek úradu EASO
Oprávnenie na medzinárodnú ochranu
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Všeobecné poznámky:

Úvodné úvahy: osobná a územná pôsobnosť

●
●

Je žiadateľ štátnym
príslušníkom tretej krajiny?

Je žiadateľ štátnym
príslušníkom členského
štátu EÚ?
áno

nie

áno

●
●

Je žiadosť prípustná
podľa vnútroštátneho
práva a postupov?

áno

●

Je žiadateľ osobou bez
štátnej príslušnosti?

alebo

áno

3

nie
Nie je
potrebné
preskúmať
oprávnenie na
medzinárodnú
ochranu.

Je žiadateľ mimo svojej krajiny
štátnej(-ych) príslušnosti(-í)?

Najskôr by sa malo vždy preskúmať oprávnenie na postavenie utečenca.
Uplatňujte právne predpisy na uznané vecné skutočnosti a výsledky hodnotenia rizík.
Pamätajte na to, že potreba ochrany môže vzniknúť aj na mieste.
Pamätajte, že pôvodcovia prenasledovania a vážneho bezprávia zahŕňajú: štát, strany alebo
organizácie kontrolujúce štát alebo podstatnú časť jeho územia a neštátne subjekty.
Preskúmajte každý prípad individuálne, objektívne a nestranne.

Doplnková ochrana

Je žiadateľ mimo svojej
krajiny obvyklého pobytu?

áno

Bez
potrieb
doplnkovej ochrany
podľa článku 15
písm. a) smernice
o oprávnení na
medzinárodnú
ochranu

áno

Prejdite na krok 2
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Bez
potrieb
doplnkovej ochrany
podľa článku 15
písm. b) smernice
o oprávnení na
medzinárodnú
ochranu

Prenasledovanie

Existuje primeraná miera pravdepodobnosti, že žiadateľ bude
čeliť niektorému z nasledujúcich typov vážneho bezprávia?

nie
poprava
a/alebo
mučenie
nie

neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie
neľudské alebo ponižujúce potrestanie

vážne a individuálne ohrozenie života
občana alebo osoby z dôvodu všeobecného
násilia v situáciách medzinárodného alebo
vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu

áno

nie
Predstavuje zaobchádzanie porušenie nederogovateľného
ľudského práva alebo dostatočne vážne porušenie
iného základného ľudského práva?

Zaobchádzanie
sa považuje za
prenasledovanie –
prejdite na krok 2b

áno

nie

Zaobchádzanie
sa nepovažuje za
prenasledovanie –
prejdite na krok 3

Možno zaobchádzanie považovať za akumuláciu
viacerých opatrení, ktorých dôsledky by mohli
mať podobný vplyv na žiadateľa?

Prebieha ozbrojený konflikt?
áno

nie
áno

nie

Považuje sa žiadateľ za civilnú osobu?

nie

áno

Bez
potrieb
doplnkovej ochrany
podľa článku 15
písm. c) smernice
o oprávnení na
medzinárodnú
ochranu

nie

Opodstatnená obava
Prejavuje žiadateľ obavu?

Možno takúto obavu vyvodiť z nepriamych
dôkazov a individuálnych okolností žiadateľa?

Nemožno
preukázať žiadnu
opodstatnenú
obavu – prejdite
na krok 3

áno

Je hrozba vážna a individuálna?
Je samotná
prítomnosť na
území postačujúca
na stanovenie
reálneho rizika?

nie

áno

Existuje dostatok
ďalších faktorov
týkajúcich sa osobných
okolností žiadateľa?
áno

nie
Opodstatnená
obava je
preukázaná –
prejdite na krok 2c

Ide o ohrozenie života alebo osoby žiadateľa?
áno

Bez potrieb
medzinárodnej
ochrany

Existuje preukázateľná súvislosť medzi
ohrozením a všeobecným násilím?

nie

nie

Je obava žiadateľa opodstatnená?

Potreby
doplnkovej
ochrany sú
preukázané [článok 15
písm. c) smernice
o oprávnení na
medzinárodnú
ochranu] – prejdite
na krok 4

Ide o situáciu všeobecného násilia?

nie

nie

áno

áno

Potreby
doplnkovej
ochrany sú
preukázané [článok 15
písm. b) smernice
o oprávnení na
medzinárodnú
ochranu] – prejdite
na krok 4

trest smrti

a/alebo

Predstavuje zaobchádzanie, ktorého sa žiadateľ
obáva, dostatočne vážne porušenie ľudských práv
vo forme uvedenej okrem iného v článku 9 ods. 2
smernice o oprávnení na medzinárodnú ochranu?

2b

áno

Potreby
doplnkovej
ochrany sú
preukázané [článok 15
písm. a) smernice
o oprávnení na
medzinárodnú
ochranu] – prejdite
na krok 4

áno

áno

Dôvod prenasledovania

Je aktérom ochrany štát
alebo
strana, alebo organizácia vrátane medzinárodných organizácií
kontrolujúcich štát alebo podstatnú časť územia štátu?

Žiadateľ by bol prenasledovaný z týchto
(skutočných alebo pripisovaných) dôvodov:

Potreby
ochrany
v súvislosti
s postavením utečenca
sú preukázané –
prejdite na krok 4

5

áno

rasa

nie

áno

náboženstvo

nie

áno

nie

národnosť

Ochrana v krajine pôvodu

áno

príslušnosť k určitej sociálnej skupine

nie

áno

politický názor

nie

nie

áno
Je ochrana, ktorú sú aktéri schopní poskytnúť, účinná?
Neexistuje
nijaká spojitosť
s relevantným
dôvodom na
prenasledovanie –
prejdite na krok 3

áno

nie

Je ochrana, ktorú sú aktéri schopní poskytnúť, trvalého charakteru?

Žiadateľ
v domovskom mieste
nemá k dispozícii
ochranu –
prejdite na krok 5

Bez potrieb
medzinárodnej
ochrany

áno
nie

Je ochrana, ktorú sú aktéri schopní
poskytnúť, žiadateľovi k dispozícii?

áno

Alternatíva vnútroštátnej ochrany
Je oblasť pre žiadateľa bezpečná?
Dá sa zdôvodniť, že
neexistuje primeraná miera
pravdepodobnosti, že
bude čeliť prenasledovaniu
alebo vážnemu bezpráviu
na domovskom mieste?
nie

áno

Môže sa žiadateľ bezpečne a legálne dostať do oblasti a byť prijatý?

Dá sa zdôvodniť, že
neexistuje primeraná miera
pravdepodobnosti, že bude
čeliť prenasledovaniu alebo
vážnemu bezpráviu?

Je oblasť prakticky dostupná?
áno

nie

áno
Je oblasť bezpečne dostupná?

Alternatíva
vnútroštátnej
ochrany nie je
k dispozícii – žiadateľ
je oprávnený na
medzinárodnú
ochranu

nie

áno
áno

nie

Má žiadateľ k dispozícii
ochranu?
(pozri krok 4)

Má žiadateľ k dispozícii
ochranu?
(pozri krok 4)

nie

nie

Je oblasť legálne dostupná?
áno

nie

áno
Bude žiadateľ v tejto oblasti prijatý?

nie

áno

Alternatíva
vnútroštátnej ochrany
je k dispozícii – žiadateľ
nie je oprávnený na
medzinárodnú ochranu

Môže žiadateľ odôvodnene
očakávať, že sa v tejto
oblasti usídli?

nie
áno
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