Zbir praktičnih vodnikov urada EASO
Pogoji za mednarodno zaščito
1

Splošne opombe:

Uvodni premisleki: osebno in ozemeljsko področje uporabe

●
●

Ali je prosilec državljan
tretje države?

Ali je prosilec državljan
države članice EU?

ne

●

Ali je prosilec oseba
brez državljanstva?

ali

●

da
Ali je prošnja dopustna
v skladu z nacionalno
zakonodajo in prakso?

da

da

●
da

3

ne

Ni potrebe po
proučitvi pogojev
za mednarodno
zaščito.

Ali je prosilec zunaj svoje
države, katere državljan je?

Vedno je treba najprej proučiti pogoje za status begunca.
Uporabljajte pravne določbe za sprejeta bistvena dejstva in rezultate ocene tveganja.
Upoštevajte, da se lahko potrebe po zaščiti pojavijo na kraju samem („sur place“).
Upoštevajte, da subjekti preganjanja in resne škode vključujejo: državo, stranke ali organizacije,
ki nadzorujejo državo ali bistveni del ozemlja države, in nedržavne subjekte.
Vsak posamezen primer proučite objektivno in nepristransko.

Subsidiarna zaščita
Ali obstaja razumna stopnja verjetnosti, da bi se prosilec
soočil s katero od naslednjih vrst resne škode?

Ali je prosilec zunaj svoje
države, kjer običajno prebiva?

da

Ni potrebe po
subsidiarni zaščiti iz
člena 15(a) direktive
o pogojih.

da

da

Ugotovljena
je potreba po
subsidiarni zaščiti
(člen 15(a) direktive o
pogojih) – nadaljujte
s 4. korakom.

da

Ugotovljena
je potreba po
subsidiarni zaščiti
(člen 15(b) direktive o
pogojih) – nadaljujte
s 4. korakom.

smrtna kazen
ne
usmrtitev

Nadaljujte
z 2. korakom.

in/ali

mučenje
Ni potrebe po
subsidiarni zaščiti iz
člena 15(b) direktive
o pogojih.

2a

ne

nehumano ali ponižujoče kaznovanje

Preganjanje

in/ali

Ali je ravnanje, ki se ga boji prosilec, dovolj huda
kršitev človekovih pravic, ki je v obliki, navedeni
med drugim v členu 9(2) direktive o pogojih?

resna in individualna grožnja življenju ali
telesni celovitosti civilista zaradi vsesplošnega
nasilja v situacijah mednarodnega ali
notranjega oboroženega spopada

da

ne
Ali je ravnanje kršitev brezpogojne človekove pravice ali
dovolj huda kršitev druge temeljne človekove pravice?

Ravnanje
se šteje za
preganjanje –
nadaljujte s
korakom 2b.

da

ne

Ravnanje
se ne šteje za
preganjanje –
nadaljujte s
3. korakom.

ne

Ali poteka oboroženi spopad?
da

ne

Ali prosilec velja za civilista?

ne

Ali velja ravnanje za skupek različnih ukrepov, katerih
posledice bi prosilca prizadele na podoben način?

da

da

Ali je prisotno stanje vsesplošnega nasilja?

Ali je grožnja resna in individualna?
Ali zgolj prisotnost na
ozemlju zadošča za
obstoj utemeljenega
tveganja?

Utemeljen strah
Ali prosilec izraža strah?
ne

da

Ali je mogoče strah razumeti na
podlagi posrednih dokazov in
individualnih okoliščin prosilca?

Utemeljenega
strahu pred
preganjanjem ni
mogoče ugotoviti
– nadaljujte s
3. korakom.

ne

da

Ugotovljen je
utemeljen strah
pred preganjanjem
– nadaljujte s
korakom 2c.

Ali je dovolj dodatnih
dejavnikov, ki so
povezani z osebnimi
okoliščinami prosilca?

ne

da

ne

Ali obstaja grožnja za življenje
ali osebnost prosilca?
da

Ni potrebe po
mednarodni zaščiti.

Ali obstaja dokazljiva povezava med
grožnjo in vsesplošnim nasiljem?

ne

ne

Ali je strah prosilca utemeljen?

Ugotovljena
je potreba po
subsidiarni zaščiti
(člen 15(c) direktive o
pogojih) – nadaljujte
s 4. korakom.

da

Ni potrebe po
subsidiarni zaščiti iz
člena 15(c) direktive
o pogojih.

ne

2b

nehumano ali ponižujoče ravnanje

da

da

Razlog za preganjanje

Ali je subjekt država
ali
stranka ali organizacija, vključno z mednarodnimi organizacijami,
ki nadzoruje državo ali bistveni del ozemlja države?

Ali bi prosilca preganjali zaradi
(dejanskih ali očitanih) razlogov:

Ugotovljena je
potreba po zaščiti
v zvezi s statusom
begunca – nadaljujte
s 4. korakom.

5

da

rase

ne

da

vere

ne

da

Zaščita v izvorni državi

ne

državljanstva

da

pripadnosti določeni družbeni skupini

ne

da

političnega prepričanja

ne

ne

da
Ali je zaščita, ki so jo zmožni zagotoviti, učinkovita?
Ni povezave
z ustreznim
razlogom za
preganjanje –
nadaljujte s
3. korakom.

da

ne

Ali je zaščita, ki so jo zmožni zagotoviti, trajne narave?

Na domačem
območju prosilca se
zaščita ne zagotavlja
– nadaljujte s
5. korakom.

Ni potrebe po
mednarodni zaščiti.

da
Ali je zaščita, ki so jo zmožni zagotoviti, dostopna prosilcu?

ne
da

Možnost notranje zaščite
Ali je območje varno za prosilca?
Ali je mogoče utemeljiti,
da ni razumne stopnje
verjetnosti preganjanja ali
resne škode, kot je prisotna
na domačem območju?
ne

Ali lahko prosilec varno in pravno dostopa do območja in je sprejet?
Ali je območje dejansko dostopno?

da

da

Ali je mogoče utemeljiti, da ni
razumne stopnje verjetnosti
preganjanja ali resne škode?

da

Ali je prosilcu na voljo zaščita?
(glej 4. korak)

ne

ne

da
Ali je območje varno dostopno?

ne

Ni možnosti notranje
zaščite – prosilec
izpolnjuje pogoje za
mednarodno zaščito.

da

ne

Ali je prosilcu na voljo zaščita?
(glej 4. korak)

ne

Ali je območje zakonito dostopno?
da

ne

da
Ali bi bil prosilec sprejet na območje?

ne

da

Notranja zaščita je
na voljo – prosilec ne
izpolnjuje pogojev za
mednarodno zaščito.

Ali je od prosilca mogoče
razumno pričakovati,
da bi se nastanil na
tem območju?

ne
da
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