Seria poradników praktycznych EASO

Kwalifikowanie się do objęcia ochroną międzynarodową
Uwagi ogólne:

1

Wstępne rozważania: zakres podmiotowy i terytorialny

●
●

Czy wnioskodawca jest
obywatelem państwa trzeciego?

Czy wnioskodawca jest
obywatelem państwa
członkowskiego UE?

nie

Czy wnioskodawca jest
bezpaństwowcem?

lub

●
●

tak
Czy wniosek jest dopuszczalny
w świetle krajowych
przepisów i praktyk?

tak

tak

●

tak

3

nie
Nie ma
konieczności
oceny w zakresie
kwalifikowania się
do objęcia ochroną
międzynarodową

Czy wnioskodawca znajduje
się poza państwem
swojego obywatelstwa /
swoich obywatelstw?

W pierwszej kolejności zawsze należy rozpatrzyć, czy dana osoba
kwalifikuje się do otrzymania statusu uchodźcy.
Stosuj przepisy prawne względem zaakceptowanego stanu faktycznego i względem wyników oceny
ryzyka.
Pamiętaj, że potrzeba ochrony może również powstać na miejscu.
Pamiętaj, że do podmiotów dopuszczających się prześladowania i poważnych krzywd należą:
państwo, strony lub organizacje kontrolujące państwo lub znaczną część jego terytorium oraz
podmioty niepaństwowe.
Każdy przypadek oceniaj w sposób indywidualny, obiektywny i bezstronny.

Ochrona uzupełniająca

Czy wnioskodawca znajduje
się poza swoim państwem
zwykłego pobytu?

tak

Czy istnieje uzasadniony poziom prawdopodobieństwa, że wnioskodawcy
grozi doznanie któregokolwiek z następujących rodzajów poważnej krzywdy?
Brak potrzeby
przyznania ochrony
uzupełniającej na
podstawie art. 15 lit. a)
dyrektywy w sprawie
kwalifikowania

tak

nie

lub

Brak potrzeby
przyznania ochrony
uzupełniającej na
podstawie art. 15 lit. b)
dyrektywy w sprawie
kwalifikowania

Prześladowanie

tortury
nie

nieludzkie lub poniżające karanie

poważne indywidualne zagrożenie życia lub fizycznej
integralności osoby cywilnej wynikające z masowej
przemocy w sytuacjach międzynarodowych
lub wewnętrznych konfliktów zbrojnych

tak

nie
Czy traktowanie stanowi naruszenie niederogowalnego
prawa człowieka lub wystarczająco poważne naruszenie
innego podstawowego prawa człowieka?

Traktowanie
kwalifikuje się jako
prześladowanie –
przejdź do etapu 2b

tak

nie

Traktowanie nie
kwalifikuje się jako
prześladowanie –
przejdź do etapu 3

Czy traktowanie można uznać za kumulację różnych środków,
których konsekwencje miałyby podobny wpływ na wnioskodawcę?

Czy ma miejsce konflikt zbrojny?
tak

nie

nie

Czy uważa się wnioskodawcę za osobę cywilną?

nie

tak

tak

tak

Czy zagrożenie jest poważne i indywidualne?

tak

nie

nie
Czy istnienie takich obaw można wywnioskować
w oparciu o dowody poszlakowe i indywidualne
okoliczności wnioskodawcy?

Nie
można
ustalić żadnej
uzasadnionej
obawy przed
prześladowaniem
– przejdź do
etapu 3

nie

tak

Czy istnieje zagrożenie życia lub fizycznej
integralności wnioskodawcy?

nie

Ustalono
uzasadnioną
obawę przed
prześladowaniem –
przejdź do etapu 2c

Czy istnieją
wystarczające
dodatkowe
czynniki związane
z okolicznościami
osobistymi
wnioskodawcy?

Czy sama obecność na
terytorium wystarczy
do ustalenia istnienia
rzeczywistego ryzyka?

Uzasadniona obawa
Czy wnioskodawca wyraża jakąkolwiek obawę?

tak

Brak potrzeby
przyznania ochrony
międzynarodowej

Czy istnieje możliwe do wykazania powiązanie
między zagrożeniem a masową przemocą?

nie

nie

Czy obawy wnioskodawcy są uzasadnione?

Ustalono
potrzebę
przyznania ochrony
uzupełniającej
(art. 15 lit. c)
dyrektywy w sprawie
kwalifikowania)
– przejdź do
etapu 4

Czy ma miejsce sytuacja masowej przemocy?

Brak potrzeby
przyznania ochrony
uzupełniającej na
podstawie art. 15 lit. c)
dyrektywy w sprawie
kwalifikowania

nie

tak

nieludzkie lub poniżające traktowanie

lub

Czy traktowanie, którego obawia się wnioskodawca, jest
wystarczająco poważnym naruszeniem praw człowieka
i przybiera formę wymienioną między innymi w art. 9
ust. 2 dyrektywy w sprawie kwalifikowania?

2b

tak

Ustalono
potrzebę
przyznania ochrony
uzupełniającej
(art. 15 lit. b)
dyrektywy w sprawie
kwalifikowania)
– przejdź do
etapu 4

egzekucja

Przejdź do etapu 2

2a

tak

Ustalono potrzebę
przyznania ochrony
uzupełniającej (art. 15
lit. b) dyrektywy w
sprawie kwalifikowania)
– przejdź do etapu 4

kara śmierci

tak

tak

Powód prześladowania

Ochrona w kraju pochodzenia
Czy podmiotem jest kraj, strona lub organizacja,
w tym organizacje międzynarodowe, kontrolujące
państwo lub znaczną część jego terytorium?

Czy wnioskodawca byłby prześladowany
z (rzeczywistych lub domniemanych)
przyczyn związanych z:

Ustalono
potrzebę
przyznania
ochrony w związku
z posiadaniem statusu
uchodźcy – przejdź
do etapu 4

5

tak

rasą

nie

tak

religią

nie

tak

nie

narodowością

tak

przynależnością do szczególnej grupy społecznej

nie

tak

opinią polityczną

nie

nie

tak
Czy ochrona, którą są w stanie zapewnić, jest skuteczna?
Nie ma
zastosowania
żadne powiązanie
z istotną przyczyną
prześladowania –
przejdź do etapu 3

tak

nie

Brak ochrony na
rodzinnym obszarze
wnioskodawcy –
przejdź do etapu 5

Brak potrzeby
przyznania ochrony
międzynarodowej

Czy ochrona, którą są w stanie zapewnić, jest trwała?
tak
nie

Czy ochrona, którą są w stanie zapewnić, jest
dostępna dla wnioskodawcy?

tak

Alternatywna ochrona wewnętrzna
Czy wnioskodawca może bezpiecznie i legalnie dotrzeć
do obszaru i zostać tam przyjęty?

Czy obszar jest bezpieczny dla wnioskodawcy?
Czy można uzasadnić, że nie
istnieje racjonalny poziom
prawdopodobieństwa,
że wnioskodawcy będzie
groziło prześladowanie lub
poważna krzywda, tak jak
na rodzimym obszarze?

nie

tak

tak

Czy można uzasadnić, że nie
istnieje racjonalny poziom
prawdopodobieństwa, że
wnioskodawcy będzie groziło
prześladowanie lub jakakolwiek
inna poważna krzywda?

Czy obszar jest praktycznie dostępny?
tak

tak
Czy na obszar można się dostać w sposób bezpieczny?

Czy na obszar można się dostać w sposób legalny?
Czy wnioskodawca ma dostęp do
ochrony?
(zob. etap 4)

nie

nie

nie

Brak alternatywnej
ochrony wewnętrznej –
wnioskodawca kwalifikuje
się do ochrony
międzynarodowej

tak

nie

Czy wnioskodawca ma dostęp do
ochrony?
(zob. etap 4)

nie

nie

nie

tak

Ochrona wewnętrzna
jest dostępna –
wnioskodawca nie
kwalifikuje się do ochrony
międzynarodowej

tak
tak
Czy wnioskodawca zostałby przyjęty na obszarze?

Czy można zasadnie
oczekiwać, że wnioskodawca
osiedli się na tym obszarze?

nie
tak
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