
EASO’s serie af praktiske vejledninger
Betingelser for ret til international beskyttelse

Indledende betragtninger: personligt og territorialt 
anvendelsesområde

Forfølgelse

Subsidiær beskyttelse

Beskyttelse i hjemlandet

Velbegrundet frygt

Grund til forfølgelse

Nationalt beskyttelsesalternativ

1

2a

3

4

2b

2c

5

Generelle bemærkninger:
●	 Der bør altid først foretages en vurdering af, om vedkommende er berettiget til at opnå flygtningestatus
●	 Anvend lovbestemmelserne på de anerkendte begrundelser for at opnå asyl og resultaterne af 

risikovurderingen
●	 Husk, at der også kan opstå beskyttelsesbehov på stedet
●	 Husk, at aktører, der står bag forfølgelse og alvorlig overlast, inkluderer: staten, parter eller 

organisationer, der kontrollerer staten eller en væsentlig del af dens territorium, og ikkestatslige aktører
●	 Behandl hver sag individuelt, objektivt og upartisk.

Er ansøgeren statsborger 
i et tredjeland?

Er ansøgeren statsborger 
i en EU-medlemsstat?

Kan ansøgningen antages 
i henhold til national 

lov og praksis?

Befinder ansøgeren sig 
uden for det eller de lande, 

vedkommende er statsborger i?

Er den behandling, som ansøgeren frygter, en tilstrækkelig 
alvorlig overtrædelse af menneskerettighederne, 

der tager den form, der bl.a. er nævnt i artikel 
9, litra 2), i kvalifikationsdirektivet?

Er behandlingen en overtrædelse af en 
ukrænkelig menneskerettighed eller en 

tilstrækkelig alvorlig overtrædelse af en anden 
grundlæggende menneskerettighed?

Kan behandlingen betragtes som en akkumulation 
af forskellige foranstaltninger, hvis konsekvenser 

vil påvirke ansøgeren på en lignende måde?

Udtrykker ansøgeren nogen form for frygt?

race

dødsstraf

henrettelse

tortur

og/eller

og/eller

alvorlig og individuel trussel mod en 
civilpersons liv eller fysiske integritet som 

følge af vilkårlig vold i forbindelse med 
international eller intern væbnet konflikt

Findes der en rimelig sandsynlighed for, at ansøgeren vil 
blive udsat for nogen af følgende typer alvorlig overlast?

umenneskelig eller vanærende behandling

umenneskelig eller vanærende straf

Finder der en væbnet konflikt sted?

Betragtes ansøgeren som en civilperson?

Er der en situation med vilkårlig vold til stede?

Er der trusler på livet eller 
persontrusler mod ansøgeren?

Er der en påviselig forbindelse mellem 
truslen og den vilkårlige vold?

Er truslen alvorlig og individuel?

Er den blotte 
tilstedeværelse på 

området tilstrækkelig 
til at skabe reel risiko?

Er der tilstrækkeligt 
med yderligere 

faktorer vedrørende 
ansøgerens personlige 

omstændigheder?

religion

nationalitet

tilhørsforhold til en bestemt social gruppe

politisk anskuelse

Kan denne frygt udledes af indirekte beviser 
og ansøgerens personlige omstændigheder?

Befinder ansøgeren sig 
uden for sit bopælsland?

Intet 
behov for at 

undersøge retten 
til international 

beskyttelse Intet behov 
for subsidiær 

beskyttelse i henhold 
til artikel 15, litra a), 

i kvalifikations
direktivet

Intet behov 
for subsidiær 

beskyttelse i henhold 
til artikel 15, litra b), 

i kvalifikations
direktivet

Intet behov 
for subsidiær 

beskyttelse i henhold 
til artikel 15, litra c), 

i kvalifikations
direktivet

Intet behov for 
international 
beskyttelse

Intet behov for 
international 
beskyttelse

Behov 
for subsidiær 

beskyttelse er påvist 
(artikel 15, litra a), 

i kvalifikations
direktivet) – Fortsæt 

til trin 4

Behov 
for subsidiær 

beskyttelse er påvist 
(artikel 15, litra b), 

i kvalifikations
direktivet) — 

Fortsæt til trin 4

Behov 
for subsidiær 

beskyttelse er påvist 
(artikel 15, litra c), 

i kvalifikations
direktivet) – Fortsæt 

til trin 4

Ingen beskyttelse 
i ansøgerens 

hjemmeområde — 
Fortsæt til trin 5

Fortsæt til trin 2

Behandling 
anerkendes som 

forfølgelse — 
Fortsæt til trin 2b

En velbegrundet 
frygt for 

forfølgelse kan 
påvises — Fortsæt 

til trin 2c

Behov for 
beskyttelse 
i relation til 

flygtningestatus er 
påvist — Fortsæt 

til trin 4

Behandling 
anerkendes ikke 

som forfølgelse — 
Fortsæt til trin 3

En velbegrundet 
frygt for 

forfølgelse kan ikke 
påvises — Fortsæt 

til trin 3

Der er ingen 
sammenhæng 

med relevant grund 
til forfølgelse — 
Fortsæt til trin 3
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Vil ansøgeren kunne blive forfulgt af 
følgende (faktiske eller påståede) grunde:
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Er aktøren staten 
eller 

en part eller organisation, herunder internationale 
organisationer, der kontroller staten eller 

en væsentlig del af dens område?

Er beskyttelsen, de er i stand til at yde, effektiv?

Er beskyttelsen, de er i stand til at yde, effektiv?

Er beskyttelsen, de er i stand til at yde, 
tilgængelig for ansøgeren?

nej

nej

nej

ja

ja

ja

ja

Kan det dokumenteres, at 
der ikke er nogen rimelig 

grad af sandsynlighed for at 
blive udsat for forfølgelse 
eller alvorlig overlast som 

i hjemmeområdet?

Er beskyttelse til rådighed for 
ansøgeren? 
(se trin 4)

Kan det dokumenteres, at 
der ikke er nogen rimelig 

grad af sandsynlighed for at 
blive udsat for forfølgelse 

eller alvorlig overlast?

Er der praktisk adgang til området?

Har ansøgeren sikker og lovlig adgang til området, 
og kan vedkommende få tilladelse hertil?Er området sikkert for ansøgeren?

Er der sikker adgang til området?

Er der lovlig adgang til området?

Vil ansøgeren kunne få adgangstilladelse til området?

Vil ansøgeren med 
rimelighed kunne 
forventes at slå sig 

ned i området?

Er beskyttelse til rådighed for 
ansøgeren? 
(se trin 4)

Intet internt 
beskyttelses

alternativ — ansøgeren 
kan indrømmes 

international 
beskyttelse

Intern beskyttelse 
er til rådighed — 
ansøgeren kan 

ikke indrømmes 
international 
beskyttelse
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Er ansøgerens frygt velbegrundet?
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