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Εισαγωγή 
Στις 21 Απριλίου 20161, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησε για τη δημιουργία 
δικτύου πολιτικής ανωτέρου επιπέδου, με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών, υπό τον 
συντονισμό της EASO, με καθήκον τη διενέργεια κοινής εκτίμησης και ερμηνείας της κατάστασης  στις 
κύριες χώρες καταγωγής. Το δίκτυο υποστηρίζει την ανάπτυξη πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ βάσει κοινών 
πληροφοριών για τις χώρες καταγωγής (ΠΧΚ), παρέχοντας κοινή ερμηνεία των πληροφοριών αυτών, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών διατάξεων του κεκτημένου στον τομέα του ασύλου, καθώς και 
του περιεχομένου του υλικού κατάρτισης και των πρακτικών οδηγών της EASO, όπου ενδείκνυται. Το 
δίκτυο καθοδήγησης για τις χώρες καταγωγής της EASO δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2016, 
σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο συμφώνησε περαιτέρω να επιλέξει το Αφγανιστάν για την πιλοτική 
έκδοση οδηγού χώρας. 

Η ανάπτυξη κοινής ανάλυσης και σημειωμάτων καθοδήγησης συμπεριλήφθηκε επίσης ως βασικός 
τομέας στη νέα  αποστολή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άσυλο (EUAA) που 
προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.2 

Τα δύο στοιχεία μπορούν να παρουσιαστούν ως εξής: 

Διάγραμμα 1. Στοιχεία οδηγού χώρας 

Το παρόν έγγραφο είναι αποτέλεσμα της κοινής εκτίμησης του δικτύου καθοδήγησης για τις χώρες 
καταγωγής, του οποίου το έργο υποστηρίχθηκε από ομάδα σύνταξης επιλεγμένων εθνικών 
εμπειρογνωμόνων και από την EASO. Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης 
Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στη διαδικασία αυτή υπήρξε 
πολύτιμη. 

 Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον οδηγό χώρας, συνοδευόμενο από την κοινή 
ανάλυση, όταν εξετάζουν αιτήσεις διεθνούς προστασίας, χωρίς ωστόσο να αφαιρείται η 
αρμοδιότητα τους να αποφασίζουν επί των επιμέρους αιτήσεων. 

 

  

                                                           
1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αποτελέσματα της 3461ης συνόδου του Συμβουλίου, 21 Απριλίου 2016, 8065/16, 
διατίθεται στη διεύθυνση http://www.consilium.europa.eu/media/22682/st08065en16.pdf. 
2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010, 4 Μαΐου 2016, 
2016/0131 (COD), διαθέσιμη στη διεύθυνση https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ce773c1e-1689-11e6-
ba9a-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_1&format=PDF 

Σημείωμα καθοδήγησης 

Συνοψίζει τα συμπεράσματα της 
κοινής ανάλυσης και παρέχει 
πρακτική καθοδήγηση στους 

χειριστές υποθέσεων που 
εξετάζουν τις περιπτώσεις 

αιτούντων από την αντίστοιχη 
χώρα καταγωγής. 

Κοινή ανάλυση 

Καθορίζει τα σχετικά στοιχεία 
σύμφωνα με τη νομοθεσία, τη 

νομολογία και την οριζόντια 
καθοδήγηση και αναλύει 

ανάλογα την κατάσταση στην 
αντίστοιχη χώρα καταγωγής. 

http://www.consilium.europa.eu/media/22682/st08065en16.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ce773c1e-1689-11e6-ba9a-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_1&amp;format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ce773c1e-1689-11e6-ba9a-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_1&amp;format=PDF
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Η κοινή ανάλυση και το σημείωμα καθοδήγησης βασίζονται στις διατάξεις της οδηγίας για την 
αναγνώριση (ΟΑ)3 και της Σύμβασης της Γενεύης περί του καθεστώτος των προσφύγων του 1951, 
καθώς και στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και, κατά περίπτωση, του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). 

Λαμβάνουν υπόψη τον πρακτικό οδηγό της EASO σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης διεθνούς 
προστασίας4, τη δικαστική ανάλυση «Προϋποθέσεις χορήγησης διεθνούς προστασίας (οδηγία 
2011/95/ΕΕ)» και τη δικαστική ανάλυση «Άρθρο 15 στοιχείο γ) της οδηγίας για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ασύλου (2011/95/ΕΕ)»5, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ύπατης Αρμοστείας 
των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για την αξιολόγηση των αναγκών διεθνούς  
προστασίας των αιτούντων άσυλο από το Αφγανιστάν6. Επιπλέον, το κεφάλαιο σχετικά με την 
εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας λαμβάνει υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες της 
UNHCR για τη διεθνή προστασία των προσφύγων αριθ. 4: «Η Δυνατότητα Εγκατάστασης σε άλλη 
Περιοχή της Χώρας Καταγωγής» στα πλαίσια του άρθρου 1 Α (2) της Σύμβασης του 1951 και/ή του 
Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων»7. Το κεφάλαιο σχετικά με τον αποκλεισμό 
βασίζεται στο έγγραφο «Πρακτικός οδηγός της EASO: Αποκλεισμός»8 και στη δικαστική ανάλυση 
σχετικά με τον αποκλεισμό και τα άρθρα 12 και 17 της οδηγίας για την αναγνώριση (2011/95/ΕΕ)9. 

Οι πληροφορίες για τη χώρα οι οποίες αναλύονται στον παρόν έγγραφο περιλαμβάνουν ειδικότερα 
στοιχεία των ακόλουθων εκθέσεων της EASO: «Afghanistan, Individuals targeted by armed actors in 
the conflict», «Afghanistan, Recruitment by armed groups», «Afghanistan, Individuals targeted under 
societal and legal norms», «Afghanistan, Security Situation», Δεκέμβριος 2017, «Afghanistan, Security 
Situation - Update», Μάιος 2018, «Afghanistan, Key socio-economic indicators, state protection, and 
mobility in Kabul City, Mazar-e Sharif, and Herat City» (Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες), και 
«Afghanistan, Networks»10. 

                                                           
3 Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις 
απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για 
ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο 
της παρεχόμενης προστασίας. 
4 EASO Practical Guide: Qualification for international protection, διατίθεται στη διεύθυνση 
https://www.easo.europa.eu/practical-tools. 
5 «Άρθρο 15 στοιχείο γ) της οδηγίας για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου (2011/95/ΕΕ)», και «Προϋποθέσεις χορήγησης 
διεθνούς προστασίας (οδηγία 2011/95/ΕΕ)», δικαστική ανάλυση που εκπονήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Τομέα της Διεθνούς 
Ένωσης Δικαστών Ασύλου – (IARLJ-Europe) βάσει σύμβασης με την EASO, διατίθενται στη διεύθυνση 
https://www.easo.europa.eu/courts-and-tribunals. 
6 UNHCR, Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 19 
Απριλίου 2016, HCR/EG/AFG/16/02, διατίθεται στη διεύθυνση http://www.refworld.org/docid/570f96564.html 
7 UNHCR, Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διεθνή προστασία των προσφύγων αριθ. 4: «Η ∆υνατότητα Εγκατάστασης σε 
άλλη Περιοχή της Χώρας Καταγωγής» στα πλαίσια του άρθρου 1 Α (2) της Σύµβασης του 1951 και/ή του Πρωτοκόλλου 
του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων, 23 Ιουλίου 2003, HCR/GIP/03/04, διατίθενται στη διεύθυνση 
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4714a7fc2. 
8 Πρακτικός οδηγός της EASO: Αποκλεισμός, διατίθεται στη διεύθυνση https://www.easo.europa.eu/practical-tools 
9 Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification Directive (2011/95/EU), δικαστική ανάλυση που εκπονήθηκε από τον 
Ευρωπαϊκό Τομέα της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών Ασύλου (IARLJ-Europe) βάσει σύμβασης με την EASO, διατίθενται στη 
διεύθυνση https://www.easo.europa.eu/courts-and-tribunals. 
10 Βλ. παράρτημα ΙΙ για αναλυτική επισκόπηση των πληροφοριών για τις χώρες καταγωγής (ΠΧΚ) που χρησιμοποιήθηκαν 
ως βάση για τον παρόντα οδηγό. Οι εκθέσεις ΠΧΚ της EASO διατίθενται στη διεύθυνση 
https://www.easo.europa.eu/information-analysis/country-origin-information/country-reports. 

https://www.easo.europa.eu/practical-tools
https://www.easo.europa.eu/courts-and-tribunals
http://www.refworld.org/docid/570f96564.html
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4714a7fc2
https://www.easo.europa.eu/practical-tools
https://www.easo.europa.eu/courts-and-tribunals
https://www.easo.europa.eu/information-analysis/country-origin-information/country-reports
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Σημείωμα καθοδήγησης: Αφγανιστάν 
 

► Στο σημείωμα καθοδήγησης συνοψίζονται τα συμπεράσματα της 
κοινής ανάλυσης, σε συνδυασμό με την οποία θα πρέπει να 
διαβάζεται. 
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I. Φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης 
Η δίωξη ή σοβαρή βλάβη πρέπει πάντοτε να απορρέει από συμπεριφορά τρίτου και δεν μπορεί να 
αποτελεί απλώς και μόνο συνέπεια των ανεπαρκειών που οφείλονται στη γενική κατάσταση σε μια 
χώρα καταγωγής11. 
 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΟΑ, φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης μπορεί να είναι: 
 

 
Διάγραμμα 2. Φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης. 
 
 

Στο Αφγανιστάν, υπάρχει ευρύ φάσμα διαφορετικών ομάδων και προσώπων που μπορούν να 
θεωρηθούν φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης, και συχνά ενδέχεται να είναι δυσχερής η σαφής 
διάκριση μεταξύ των διαφόρων ειδών φορέων κατά την έννοια του άρθρου 6 της ΟΑ. 

Ακολουθούν παραδείγματα τα οποία αφορούν ορισμένους από τους δυνητικούς φορείς και τις 
πράξεις τους οι οποίες ενδέχεται να ισοδυναμούν με δίωξη ή σοβαρή βλάβη. Ο κατάλογος δεν είναι 
εξαντλητικός. 
 

Το αφγανικό κράτος και  φιλοκυβερνητικές ομάδες 

Παραδείγματα δυνητικών φορέων δίωξης ή 
σοβαρής βλάβης 

Παραδείγματα δυνητικών πράξεων δίωξης ή 
σοβαρής βλάβης που συνδέονται με τους εν 

λόγω υπευθύνους 

 αφγανικές δυνάμεις εθνικής ασφάλειας 
(ANSF), κυρίως η εθνική διεύθυνση 
ασφάλειας (NDS) και ορισμένες τοπικές 
αστυνομικές δυνάμεις 

 φιλοκυβερνητικές παραστρατιωτικές 
ομάδες 

 ισχυρά πρόσωπα (π.χ. υπουργοί, 
κυβερνήτες) 

 κ.λπ. 

 στόχευση και δολοφονία ατόμων 
 εκφοβισμός και παρενόχληση αμάχων 
 θανατική ποινή 
 παράνομη κράτηση και βασανιστήρια 

ατόμων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες 
ότι αντιτίθενται στην κυβέρνηση 

 κ.λπ. 

 
 

Ομάδες στασιαστών 

                                                           
11 ΔΕΕ, Mohamed M'Bodj κατά Βελγικού Δημοσίου, C-542/13, απόφαση της 18ης Δεκεμβρίου 2014, C-542/13, σκέψεις 35-
36. 

α. το κράτος· 

β. ομάδες ή οργανώσεις 
που ελέγχουν το κράτος 
ή σημαντικό μέρος του 
εδάφους του κράτους· 

γ. μη κρατικοί φορείς, εάν μπορεί 
να καταδειχθεί ότι οι υπεύθυνοι 

που αναφέρονται υπό τα στοιχεία 
α) και β), περιλαμβανομένων των 
διεθνών οργανισμών, δεν είναι σε 

θέση ή δεν επιθυμούν να 
παράσχουν προστασία κατά της 
δίωξης ή της σοβαρής βλάβης, 

όπως ορίζεται με το άρθρο 7 της 
ΟΑ. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095
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Παραδείγματα δυνητικών φορέων δίωξης ή 
σοβαρής βλάβης 

Παραδείγματα δυνητικών πράξεων δίωξης ή 
σοβαρής βλάβης που συνδέονται με τους εν 
λόγω φορείς 

 Ταλιμπάν [επί του παρόντος η μόνη 
ομάδα η οποία μπορεί να εμπίπτει στο 
άρθρο 6 στοιχείο β) της ΟΑ] 

 Ισλαμικό Κράτος της Επαρχίας Χορασάν 
(ISKP) 

 Ισλαμικό Κίνημα του Ουζμπεκιστάν (IMU) 
 Ένωση Ισλαμικής Τζιχάντ 
 Lashkar-e Tayyiba 
 Jaysh Muhammed 
 Fedai Mahaz 
 Μέτωπο Mullah Dadullah 
 κ.λπ. 

 στόχευση και δολοφονία ατόμων 
 εκφοβισμός και παρενόχληση αμάχων 
 απαγωγές 
 παράνομα παράλληλα συστήματα 

απονομής δικαιοσύνης και εξωδικαστικές 
ποινές, συμπεριλαμβανομένων εκτελέσεων 

 κ.λπ. 

 
 

Άλλοι μη κρατικοί φορείς 

Παραδείγματα δυνητικών φορέων δίωξης ή 
σοβαρής βλάβης 

Παραδείγματα δυνητικών πράξεων δίωξης ή 
σοβαρής βλάβης που συνδέονται με τους εν 

λόγω φορείς 

 φατρίες και φυλές 
 (κατά τόπους) ισχυρά πρόσωπα 
 μέλη της οικογένειας 
 εγκληματικές ομάδες και εγκληματίες 
 κ.λπ. 

 επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές (π.χ. 
καταναγκαστικός γάμος και 
ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών) 

 βία για λόγους τιμής 
 εγκληματικότητα, συμπεριλαμβανομένων, 

για παράδειγμα, απαγωγών με κίνητρο τα 
λύτρα και εκβιάσεων 

 βία σχετική με κτηματικές διαφορές και 
οικογενειακές βεντέτες 

 μη τήρηση της νομιμότητας των 
διαδικασιών και παραβάσεις σχετικές με 
ποινές που επιβάλλονται από μη κρατικούς 
μηχανισμούς απονομής δικαιοσύνης (π.χ. 
jirga και shura) 

 κ.λπ. 
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II. Καθεστώς πρόσφυγα 
Η συνεχιζόμενη ένοπλη σύρραξη στο Αφγανιστάν έχει δημιουργήσει μια κατάσταση στην οποία 
συχνά παρατηρούνται φαινόμενα στοχευμένης βίας και παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων έναντι συγκεκριμένων ομάδων προσώπων. 

Για τον χαρακτηρισμό αιτούντος ως πρόσφυγα, θα πρέπει να πληρούνται όλα τα στοιχεία του 
ορισμού του πρόσφυγα σύμφωνα με την ΟΑ: 
 

Άρθρο 2 στοιχείο δ) της οδηγίας για την αναγνώριση 
Ορισμοί 

«πρόσφυγας»,  θεωρείται ο υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος, συνεπεία βάσιμου φόβου δίωξης 
λόγω φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, πολιτικών πεποιθήσεων ή ιδιότητας μέλους ιδιαίτερης 
κοινωνικής ομάδας, ευρίσκεται εκτός της χώρας της ιθαγένειάς του και δεν είναι σε θέση ή, λόγω 
του φόβου αυτού, δεν επιθυμεί να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας ή ο 
ανιθαγενής ο οποίος, ευρισκόμενος εκτός της χώρας της προηγούμενης συνήθους διαμονής του 
για τους ίδιους προαναφερθέντες λόγους, δεν είναι σε θέση ή, λόγω του φόβου αυτού, δεν 
επιθυμεί να επιστρέψει σε αυτήν και στον οποίο δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 12 [αποκλεισμός]· 

 

Στο άρθρο 9 της ΟΑ περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να εκτιμάται η «δίωξη». 

Στο άρθρο 10 της ΟΑ παρέχονται περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τους διάφορους λόγους δίωξης. 
Προκειμένου ο αιτών να πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί πρόσφυγας, θα πρέπει να 
διαπιστώνεται η ύπαρξη συνδέσμου μεταξύ των λόγων αυτών και της δίωξης ή της απουσίας 
προστασίας. 
 
Στη συνέχεια παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με συγκεκριμένα προφίλ αιτούντων, βάσει των 
προσωπικών χαρακτηριστικών τους ή των σχέσεών τους με ορισμένη ομάδα (π.χ. πολιτική, εθνοτική, 
θρησκευτική). 

Για κάθε αίτηση απαιτείται εξατομικευμένη εκτίμηση. Σε αυτή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
ατομικές περιστάσεις του αιτούντος και οι σχετικές πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής. Στους 
παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση αυτή μπορούν να 
περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι εξής: 

 περιοχή καταγωγής του αιτούντος και παρουσία δυνητικών φορέων δίωξης· 
 φύση των ενεργειών του αιτούντος (κατά πόσον εκλαμβάνονται αρνητικά και/ή κατά πόσον 

άτομα που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις θεωρούνται στόχος προτεραιότητας από τον 
φορέα δίωξης)· 

 έκθεση του αιτούντος και των ενεργειών του (ήτοι σε ποιον βαθμό είναι πιθανόν ο αιτών να 
είναι γνωστός ή να μπορεί να αναγνωριστεί από τον δυνητικό φορέας δίωξης), με τη 
διευκρίνιση, ωστόσο, ότι ο αιτών δεν υποχρεούται να αποδείξει ότι ο φορέας δίωξης στοχεύει 
ατομικά τον ίδιο· 

 πόροι τους οποίους έχει στη διάθεσή του ο αιτών ώστε να αποφύγει τη δίωξη (π.χ. σχέση με 
ισχυρά πρόσωπα, δίκτυο)· 

 πρόσθετα στοιχεία, όπως προσωπικές έχθρες, τα οποία ενδέχεται να αυξάνουν τον κίνδυνο 
για τον αιτούντα. 

Το γεγονός ότι ο αιτών έχει ήδη υποστεί δίωξη ή άμεσες απειλές τέτοιας δίωξης αποτελεί σοβαρή 
ένδειξη ότι ο φόβος του αιτούντος είναι βάσιμος, εκτός εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να πιστεύει 
κανείς ότι η εν λόγω δίωξη δεν θα επαναληφθεί (άρθρο 4 παράγραφος 4 της ΟΑ). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
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Καθοδήγηση σχετικά με συγκεκριμένα προφίλ όσον αφορά την 
αναγνώριση   του καθεστώτος πρόσφυγα 
Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται ορισμένα από τα προφίλ Αφγανών αιτούντων, όπως 
προκύπτουν από τον όγκο υποθέσεων που έχουν εξετάσει τα κράτη μέλη της ΕΕ. Διατυπώνονται 
γενικά συμπεράσματα όσον αφορά τα προφίλ και παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με τις πρόσθετες 
περιστάσεις οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εξατομικευμένη εκτίμηση. 

Στους πίνακες που ακολουθούν συνοψίζονται τα συμπεράσματα όσον αφορά διάφορα προφίλ και 
ειδικότερα προφίλ με στόχο την παροχή ενός πρακτικού εργαλείου στους χειριστές υποθέσεων. Η 
διάκριση μεταξύ των τριών κατηγοριών βασίζεται στην πιθανότητα του αιτούντος να πληροί τις 
προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί πρόσφυγας. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η υπαγωγή 
συγκεκριμένου προφίλ σε ορισμένη κατηγορία δεν συνιστά απόδειξη των ατομικών αναγκών 
προστασίας του αιτούντος και κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται ατομικά. Παρότι 
παρέχονται παραδείγματα σε σχέση με ειδικότερα προφίλ με διαφοροποιημένο κίνδυνο και σε 
διαφοροποιημένες περιστάσεις που κανονικά αυξάνουν ή μειώνουν τον κίνδυνο, αυτά δεν είναι 
εξαντλητικά και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη υπό το πρίσμα όλων των περιστάσεων της ατομικής 
περίπτωσης. 

Επιπλέον, ο αιτών μπορεί να εμπίπτει σε περισσότερα του ενός προφίλ τα οποία περιλαμβάνονται 
στο παρόν σημείωμα καθοδήγησης και στην κοινή ανάλυση. Οι ανάγκες προστασίας που σχετίζονται 
με όλες αυτές τις περιστάσεις θα πρέπει να εξετάζονται πλήρως. 

Πρόσωπα τα οποία ενέπιπταν σε ορισμένο προφίλ στο παρελθόν (π.χ. πρώην μέλη των δυνάμεων 
ασφαλείας) ή μέλη της οικογένειας ατόμου που εμπίπτει σε ορισμένο προφίλ ενδέχεται να έχουν 
ανάγκες προστασίας παρόμοιες με εκείνες που περιγράφονται για το αντίστοιχο προφίλ. Αυτό δεν 
αναφέρεται ρητώς στους κατωτέρω πίνακες, αλλά θα πρέπει ωστόσο να λαμβάνεται υπόψη στην 
εξατομικευμένη εκτίμηση. 

Για σχετικές πληροφορίες και ανάλυση, ακολουθήστε τους συνδέσμους στις ενότητες της κοινής 
ανάλυσης που αφορούν το αντίστοιχο προφίλ. Για διευκόλυνση των παραπομπών, η αρίθμηση των 
προφίλ όπως καθορίζεται στην κοινή ανάλυση διατηρήθηκε και στο παρόν έγγραφο. 

Επισημαίνεται ότι ορισμένα προφίλ υποδιαιρούνται περαιτέρω σε ειδικότερα προφίλ και ενδέχεται 
να εμφανίζονται σε αρκετές κατηγορίες. 

Τα συμπεράσματα σχετικά με κάθε προφίλ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη με την επιφύλαξη της 
αξιολόγησης της αξιοπιστίας των ισχυρισμών του αιτούντος. 
 

Βάσει των διαθέσιμων ΠΧΚ και αναλύσεων, συνάγεται ότι τα πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν 
στα ακόλουθα προφίλ ή ειδικότερα προφίλ θα έχουν, γενικά, βάσιμο φόβο δίωξης. 

Στις περιπτώσεις αυτές, ο σύνδεσμος με λόγο δίωξης που εμπίπτει στον ορισμό του 
πρόσφυγα (φυλή, θρησκεία, ιθαγένεια, ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας ή 
πολιτικές πεποιθήσεις) εν γένει τεκμηριώνεται επίσης. 

Προφίλ / ειδικότερα προφίλ Δυνητικός σύνδεσμος 

 (1) Μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και φιλοκυβερνητικές 
παραστρατιωτικές ομάδες: άτομα τα οποία αποτελούν 
στόχους προτεραιότητας για ομάδες στασιαστών [π.χ. 
αξιωματικοί των υπηρεσιών ασφαλείας, μέλη της αφγανικής 
τοπικής αστυνομίας (ALP), ή τοπικές εξεγειρόμενες 
παραστρατιωτικές ομάδες]* 

 (αποδιδόμενες) πολιτικές 
πεποιθήσεις 

 (3) Άτομα που εργάζονται για ξένες στρατιωτικές  (αποδιδόμενες) πολιτικές 
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δυνάμεις ή θεωρείται ότι τις υποστηρίζουν: άτομα τα 
οποία αποτελούν στόχους προτεραιότητας για ομάδες 
στασιαστών (π.χ. διερμηνείς και προσωπικό 
ασφάλειας)* 

πεποιθήσεις 

 (5) Μέλη ομάδων στασιαστών και άμαχοι που θεωρείται 
ότι τις υποστηρίζουν* 

 (αποδιδόμενες) πολιτικές 
πεποιθήσεις 

 (14) ΛΟΑΔ  ιδιότητα μέλους 
ιδιαίτερης κοινωνικής 
ομάδας 

 (16) Άτομα που θεωρείται ότι διέπραξαν βλασφημία και/ή 
αποστασία 

 θρησκεία 

 (17δ) Baha’i  θρησκεία 

 (18α) Άτομα που εμπλέκονται σε βεντέτες: άνδρες που 
εμπλέκονται άμεσα σε βεντέτα* 

 ιδιότητα μέλους 
ιδιαίτερης κοινωνικής 
ομάδας 

 
* Επισημαίνεται ότι οι παράγοντες αποκλεισμού θα μπορούσαν να έχουν σημασία για το 

συγκεκριμένο προφίλ. 
 
 

Βάσει των διαθέσιμων ΠΧΚ και αναλύσεων, συνάγεται ότι τα πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν 
στα ακόλουθα προφίλ ή ειδικότερα προφίλ ενδέχεται να έχουν βάσιμο φόβο δίωξης σε 
σχέση με ορισμένες περιστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο. 

Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθενται παραδείγματα περιστάσεων οι οποίες ενδέχεται να 
έχουν σημασία και να πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ατομική εκτίμηση κινδύνου και 
υποδεικνύεται δυνητικός σύνδεσμος με λόγο δίωξης προβλεπόμενο στη Σύμβαση (φυλή, 
θρησκεία, ιθαγένεια, ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας ή πολιτικές 
πεποιθήσεις). 

Προφίλ / ειδικότερα 
προφίλ 

Παραδείγματα περιστάσεων οι 
οποίες πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη κατά την εκτίμηση κινδύνου 
Δυνητικός σύνδεσμος 

 (1) Μέλη των 
δυνάμεων ασφαλείας 
και φιλοκυβερνητικές 
παραστρατιωτικές 
ομάδες: άτομα τα 
οποία δεν αποτελούν 
στόχους 
προτεραιότητας για τις 
ομάδες στασιαστών* 

 περιοχή εργασίας και έκθεση του 
αιτούντος 

 περιοχή καταγωγής και παρουσία 
ομάδων στασιαστών (σε σχέση με 
σημεία ελέγχου στασιαστών) 

 χρονικό διάστημα που έχει 
παρέλθει από την αποχώρηση από 
τις δυνάμεις 

 προσωπικές έχθρες 
 κ.λπ. 

 (αποδιδόμενες) 
πολιτικές 
πεποιθήσεις 

 (2) Κυβερνητικοί 
υπάλληλοι, 
συμπεριλαμβανομένων 
δικαστών, εισαγγελέων 

  Σύνδεση με υπουργεία τα οποία 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
της καταπολέμησης των 
στασιαστών (π.χ. Υπουργείο 

 (αποδιδόμενες) 
πολιτικές 
πεποιθήσεις 
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και δικαστικών 
υπαλλήλων· και 
πρόσωπα που 
θεωρείται ότι 
υποστηρίζουν την 
κυβέρνηση * 

Άμυνας, Υπουργείο Εσωτερικών 
κ.λπ.) 

 υψηλή θέση στην κυβέρνηση (π.χ. 
δικαστές, εισαγγελείς, άλλοι 
δικαστικοί υπάλληλοι) 

 εξέχουσα θέση στην κοινότητα 
 καταγωγή από 

διαφιλονικούμενες περιοχές ή 
περιοχές με παρουσία 
στασιαστών 

 προσωπικές έχθρες 
 δημόσιες δηλώσεις κατά των 

Ταλιμπάν 
 κ.λπ. 

 (3) Άτομα που 
εργάζονται για 
ξένες στρατιωτικές 
δυνάμεις ή 
θεωρείται ότι τις 
υποστηρίζουν: 
άτομα τα οποία δεν 
αποτελούν στόχους 
προτεραιότητας για 
ομάδες 
στασιαστών* 

 συγκεκριμένος ρόλος και έκθεση 
του αιτούντος 

 υπάλληλος  ξένου στρατού 
 καταγωγή από διαφιλονικούμενη 

περιοχή ή περιοχές με παρουσία 
στασιαστών 

 κ.λπ. 

 (αποδιδόμενες) 
πολιτικές 
πεποιθήσεις 

 (4) Θρησκευτικοί 
ηγέτες 

 δημόσια εκδήλωση υποστήριξης 
της κυβέρνησης ή καταδίκη 
πράξεων των στασιαστών 

 διεξαγωγή τελετών για μέλη των 
δυνάμεων ασφαλείας που 
δολοφονήθηκαν 

 κ.λπ. 

 (αποδιδόμενες) 
πολιτικές 
πεποιθήσεις 

 θρησκεία 

 (6) Άτομα τα οποία 
διατρέχουν κίνδυνο 
αναγκαστικής 
στρατολόγησης 

 ιδιότητα μέλους της ηλικιακής 
ομάδας των εφήβων και των 
νεαρών ενηλίκων 

 στρατιωτική προϋπηρεσία 
 περιοχή καταγωγής και 

παρουσία/επιρροή ένοπλων 
ομάδων 

 αυξανόμενη ένταση της σύρραξης 
 θέση της φατρίας στη σύρραξη 
 κακή κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση της οικογένειας 
 κ.λπ. 

 (αποδιδόμενες) 
πολιτικές 
πεποιθήσεις 

 (7) Εκπαιδευτικό 
προσωπικό 

 φύλο (π.χ. γυναίκες εκπαιδευτικοί) 
 καταγωγή από διαφιλονικούμενες 

περιοχές και περιοχές υπό την 
επιρροή του ISKP 

 (αποδιδόμενες) 
πολιτικές 
πεποιθήσεις 

 θρησκεία 
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 μη τήρηση από το άτομο ή το 
ίδρυμα των οδηγιών και/ή του 
προγράμματος σπουδών των 
στασιαστών 

 σύνδεσμοι με ξένους χορηγούς 
 δηλώσεις κατά των Ταλιμπάν 
 κ.λπ. 

 (8) Προσωπικό 
ανθρωπιστικών 
οργανώσεων και 
επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας 

 φύλο (π.χ. γυναίκες) 
 φύση δραστηριοτήτων 

(εθνική/διεθνής ΜΚΟ με 
δραστηριότητες σχετικές με τον 
εμβολιασμό κατά της 
πολιομυελίτιδας, την εκκαθάριση 
ναρκοπεδίων, την προώθηση των 
δικαιωμάτων των γυναικών κ.λπ.) 

 καταγωγή από 
διαφιλονικούμενες περιοχές 

 βαθμός συνεργασίας με ένοπλες 
ομάδες 

 δηλώσεις εναντίον μίας εκ των 
αντιμαχόμενων πλευρών 

 κ.λπ. 

 (αποδιδόμενες) 
πολιτικές 
πεποιθήσεις 

 (9) Δημοσιογράφοι, 
εργαζόμενοι σε μέσα 
ενημέρωσης και 
προασπιστές 
ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων 

 φύση δραστηριοτήτων (π.χ. 
δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι 
σε μέσα ενημέρωσης που 
καλύπτουν θέματα και γεγονότα 
σχετικά με τη σύρραξη, την 
πολιτική κατάσταση, τη διαφθορά 
και τις παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα 
διατρέχουν ιδιαίτερα υψηλό 
κίνδυνο) 

 έκθεση των δραστηριοτήτων και 
δημόσιο προφίλ 

 φύλο (πρόσθετος/υψηλότερος 
κίνδυνος για τις γυναίκες) 

 περιοχή καταγωγής 
 κ.λπ. 

 (αποδιδόμενες ) 
πολιτικές 
πεποιθήσεις 

 (10) Παιδιά Για τον γάμο ανηλίκων: βλ. «Γυναίκες 
– επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές 
γάμου» κατωτέρω. 

Για την παιδική εργασία (ανάλογα με 
τη φύση της εργασίας και την ηλικία 
του παιδιού): 
 κακή κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση του παιδιού και της 
οικογένειάς του κ.λπ. 

 

Ανάλογα με τις 
ατομικές περιστάσεις: 
 (αποδιδόμενες) 

πολιτικές 
πεποιθήσεις (π.χ. 
κορίτσια που 
φοιτούν σε σχολείο 
σε περιοχή η οποία 
ελέγχεται από τους 
Ταλιμπάν) 

 ιδιότητα μέλους 
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Για τη στρατολόγηση παιδιών: βλ. 
«Άτομα τα οποία διατρέχουν κίνδυνο 
αναγκαστικής στρατολόγησης από 
ένοπλες ομάδες» ανωτέρω. 
 
Για τη βία κατά των παιδιών: 
 φύλο (τα αγόρια και τα κορίτσια 

αντιμετωπίζουν διαφορετικούς 
κινδύνους) 

 ηλικία και εμφάνιση (π.χ. τα 
αγόρια χωρίς γένια μπορούν να 
στοχοποιηθούν ως bacha bazi) 

 αντίληψη των παραδοσιακών 
ρόλων των φύλων στην 
οικογένεια 

 κακή κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση του παιδιού και της 
οικογένειας 

 κ.λπ. 
Για την πρόσβαση στην εκπαίδευση: 
σε περίπτωση εσκεμμένων 
περιορισμών της πρόσβασης στην 
εκπαίδευση, ιδίως για τα κορίτσια. 

Η απουσία δικτύου υποστήριξης στο 
Αφγανιστάν είναι σημαντική 
περίσταση που αυξάνει τον κίνδυνο 
για τα παιδιά. 

ιδιαίτερης 
κοινωνικής ομάδας 
[π.χ. (πρώην) bacha 
bazi) 

 (11) Γυναίκες Για τη βία κατά των γυναικών: 
 αντίληψη των παραδοσιακών 

ρόλων των φύλων στην 
οικογένεια 

 κακή κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση 

 είδος εργασίας και εργασιακό 
περιβάλλον (για τις γυναίκες που 
εργάζονται εκτός σπιτιού) 

 κ.λπ. 
Για τις επιβλαβείς παραδοσιακές 
πρακτικές γάμου: 
 νεαρή ηλικία (ιδίως, κάτω των 

16 ετών) 
 περιοχή καταγωγής (αφορά 

κυρίως τις αγροτικές περιοχές) 
 εθνότητα (π.χ. Παστούν) 
 αντίληψη των παραδοσιακών 

ρόλων των φύλων στην 
οικογένεια 

 κακή κοινωνικοοικονομική 

Ανάλογα με τις 
ατομικές περιστάσεις: 
 (αποδιδόμενες) 

πολιτικές 
πεποιθήσεις (π.χ. 
γυναίκες σε 
δημόσιους ρόλους) 

 ιδιότητα μέλους 
ιδιαίτερης 
κοινωνικής ομάδας 
(π.χ. γυναίκες στο 
Αφγανιστάν οι 
οποίες δεν ζουν 
σύμφωνα με τους 
παραδοσιακούς 
ρόλους των φύλων) 
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κατάσταση της οικογένειας 
 τοπική ισχύς/επιρροή του 

(δυνητικού) συζύγου και της 
οικογένειας ή του δικτύου του 

 κ.λπ. 
Γυναίκες σε δημόσιους ρόλους: 
 περιοχή καταγωγής (αφορά 

κυρίως τις αγροτικές περιοχές) 
 συντηρητικό περιβάλλον 
 προβολή του αιτούντος (π.χ. 

φύση της εργασίας, δημόσιες 
δηλώσεις οι οποίες 
εκλαμβάνονται αρνητικά από 
τον φορέα δίωξης) 

 αντίληψη των παραδοσιακών 
ρόλων των φύλων από την 
οικογένεια ή το δίκτυο 

 κ.λπ. 

Γυναίκες που θεωρείται ότι έχουν 
παραβιάσει τους ηθικούς κώδικες: 
Βλ. κατωτέρω «Άτομα που θεωρείται 
ότι έχουν παραβιάσει τους ηθικούς 
κώδικες». 

Γυναίκες οι οποίες θεωρούνται 
«δυτικοποιημένες»: Βλ. «Άτομα τα 
οποία θεωρούνται δυτικοποιημένα» 
κατωτέρω. 

Η απουσία δικτύου υποστήριξης στο 
Αφγανιστάν είναι σημαντική περίσταση 
που αυξάνει τον κίνδυνο για τις 
γυναίκες. 

 (12) Άτομα που 
θεωρείται ότι έχουν 
παραβιάσει τους 
ηθικούς κώδικες 

 φύλο (ο κίνδυνος είναι 
μεγαλύτερος για τις γυναίκες) 

 περιοχή καταγωγής (αφορά 
κυρίως τις αγροτικές περιοχές) 

 συντηρητικό περιβάλλον 
 αντίληψη των παραδοσιακών 

ρόλων των φύλων από την 
οικογένεια 

 ισχύς/επιρροή των εμπλεκόμενων 
παραγόντων 

 κ.λπ. 

Ανάλογα με τις 
ατομικές περιστάσεις: 
 θρησκεία 
 (αποδιδόμενες) 

πολιτικές 
πεποιθήσεις 

 ιδιότητα μέλους 
ιδιαίτερης 
κοινωνικής ομάδας 
(π.χ. γυναίκες που 
παραβιάζουν τους 
ηθικούς κώδικες) 

 (13) Άτομα τα οποία 
θεωρούνται 
«δυτικοποιημένα» 

 

 φύλο (ο κίνδυνος είναι 
μεγαλύτερος για τις γυναίκες, ενώ 
για τους άνδρες είναι γενικά 
ελάχιστος) 

 συμπεριφορά του αιτούντος 

Ανάλογα με τις 
ατομικές περιστάσεις: 
 θρησκεία 
 (αποδιδόμενες) 

πολιτικές 
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 περιοχή καταγωγής (αφορά 
κυρίως τις αγροτικές περιοχές) 

 συντηρητικό περιβάλλον 
 αντίληψη των παραδοσιακών 

ρόλων των φύλων από την 
οικογένεια 

 ηλικία [ενδέχεται να είναι δύσκολο 
για τα παιδιά να 
(ανα)προσαρμοστούν στους 
κοινωνικούς περιορισμούς του 
Αφγανιστάν] 

 προβολή του αιτούντος 
 κ.λπ. 

πεποιθήσεις 
 ιδιότητα μέλους 

ιδιαίτερης 
κοινωνικής ομάδας 
(π.χ. γυναίκες οι 
οποίες θεωρούνται 
«δυτικοποιημένες») 

 (15) Άτομα με 
αναπηρίες 

 φύση και εμφανής χαρακτήρας της 
νοητικής ή σωματικής αναπηρίας 

 αρνητική αντίληψη από την 
οικογένεια 

 κ.λπ. 

 ιδιότητα μέλους 
ιδιαίτερης 
κοινωνικής ομάδας 

 (17β) Σιίτες, 
συμπεριλαμβανομένων 
Ισμαηλιτών 

 περιοχή καταγωγής (περιοχές στις 
οποίες το ISKP έχει επιχειρησιακή 
παρουσία) 

 συμμετοχή σε θρησκευτικές 
πρακτικές 

 πολιτικός ακτιβισμός 
 κ.λπ. 

 θρησκεία 

 (17γ) Ινδουιστές και Σιχ Στην εξατομικευμένη εκτίμηση του αν η 
διακριτική μεταχείριση μπορεί να 
ισοδυναμεί με δίωξη θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η σοβαρότητα και/ή 
ο επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας των 
πράξεων ή το αν εκδηλώνονται ως 
σώρευση διαφόρων μέτρων. 

 θρησκεία 

 (18α) Άτομα που 
εμπλέκονται σε 
βεντέτες: εκτός των 
ανδρών που 
εμπλέκονται άμεσα 
στην βεντέτα * 

 ένταση της βεντέτας 
 καταγωγή από περιοχές στις οποίες 

το κράτος δικαίου είναι αδύναμο 
 κ.λπ. 

 ιδιότητα μέλους 
ιδιαίτερης 
κοινωνικής ομάδας 

 
* Επισημαίνεται ότι οι παράγοντες αποκλεισμού θα μπορούσαν να έχουν σημασία για το 

συγκεκριμένο προφίλ. 
 

Βάσει των διαθέσιμων ΠΧΚ και αναλύσεων, συνάγεται ότι, γενικά, οι ακόλουθοι 
αιτούντες δεν θα έχουν βάσιμο φόβο δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, 
ιδιότητας μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας ή πολιτικών πεποιθήσεων, αποκλειστικά 
και μόνον επειδή εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ ή ειδικότερο προφίλ. 

Ωστόσο, υπό ορισμένες περιστάσεις, τα άτομα αυτά μπορούν να έχουν βάσιμο φόβο 
δίωξης και μπορούν να πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν πρόσφυγες. 
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Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα τέτοιων περιστάσεων στις 
οποίες μπορεί να ισχύουν εξαιρέσεις. 

Προφίλ / ειδικότερα 
προφίλ 

Παραδείγματα περιστάσεων οι οποίες 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 

εκτίμηση κινδύνου 
Δυνητικός σύνδεσμος 

 (15) Άτομα με 
σοβαρά ιατρικά 
προβλήματα 

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, η εκ 
προθέσεως στέρηση ιατρικής περίθαλψης 
μπορεί να ισοδυναμεί με δίωξη. 

Ανάλογα με τις 
ατομικές περιστάσεις 

 (17α) Μέλη της 
εθνότητας των 
Χαζάρων 

Βλ. δυνητικό σύνδεσμο με άλλο προφίλ 
(π.χ. Σιίτες, άτομα που θεωρείται ότι 
υποστηρίζουν την κυβέρνηση κ.λπ.): 
 περιοχή καταγωγής και περιοχή 

εργασίας (π.χ. περιοχές στις οποίες το 
ISKP έχει επιχειρησιακή παρουσία) 

 επάγγελμα 
 συμμετοχή σε θρησκευτικές πρακτικές 

(βλ. το προφίλ «Σιίτες, 
συμπεριλαμβανομένων Ισμαηλιτών») 

 πολιτικός ακτιβισμός 
 κ.λπ. 

Ανάλογα με τις 
ατομικές περιστάσεις: 
 θρησκεία (για τους 

Σιίτες) 
 (αποδιδόμενες) 

πολιτικές 
πεποιθήσεις 

 (18β) Άτομα που 
εμπλέκονται σε 
κτηματικές 
διαφορές* 

 βίαιη φύση της διαφοράς 
 ισχύς/επιρροή των εμπλεκόμενων 

στην κτηματική διαφορά παραγόντων 
 περιοχή καταγωγής με αδύναμο 

κράτος δικαίου 
 κ.λπ. 

Γενικά, απουσία 
συνδέσμου με λόγο 
προβλεπόμενο στη 
Σύμβαση. Ωστόσο, 
ανάλογα με την 
υποβόσκουσα αιτία ή 
τις περιστάσεις της 
κτηματικής διαφοράς, 
θα μπορούσε δυνητικά 
να διαπιστωθεί 
σύνδεσμος. 

 (19) Άτομα που 
κατηγορούνται για 
εγκλήματα του 
κοινού ποινικού 
δικαίου * 

 περιοχή καταγωγής του αιτούντος και 
επικρατών μηχανισμός απονομής 
δικαιοσύνης (παράλληλοι μηχανισμοί 
απονομής δικαιοσύνης από ομάδες 
στασιαστών ισοδυναμούν με δίωξη) 

 φύση του εγκλήματος για το οποίο 
έχει ασκηθεί δίωξη κατά του 
αιτούντος 

 προβλεπόμενη ποινή 
 κ.λπ. 

Γενικά, απουσία 
συνδέσμου με λόγο 
προβλεπόμενο στη 
Σύμβαση. 

 (20) Αφγανοί που 
θεωρούνται 
πλούσιοι 

 έκθεση του αιτούντος 
 διαθέσιμα μέσα για τη διαφύλαξη της 

ασφάλειας του ατόμου (π.χ. θέση 
ισχύος ή επιρροή, δίκτυο, οικονομικά 
μέσα) 

 κ.λπ. 

Γενικά, απουσία 
συνδέσμου με λόγο 
προβλεπόμενο στη 
Σύμβαση. 
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 (21) Άτομα που 
γεννήθηκαν στο 
Ιράν ή στο Πακιστάν 
και/ή έζησαν εκεί 
για μεγάλο χρονικό 
διάστημα 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η σώρευση 
μέτρων μπορεί να ισοδυναμεί με δίωξη. 

Γενικά, απουσία 
συνδέσμου με λόγο 
προβλεπόμενο στη 
Σύμβαση. 

 
* Επισημαίνεται ότι οι παράγοντες αποκλεισμού θα μπορούσαν να έχουν σημασία για το 

συγκεκριμένο προφίλ. 
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III. Επικουρική προστασία 
Άρθρο 15 στοιχείο α) της ΟΑ: θανατική ποινή ή εκτέλεση 

Η θανατική ποινή προβλέπεται τόσο από τον αφγανικό ποινικό κώδικα όσο και από το ισλαμικό 
δίκαιο. 

Στις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχό τους, οι στασιαστές επιβάλλουν ποινές μέσω παράλληλων 
συστημάτων απονομής δικαιοσύνης, βάσει αυστηρής ερμηνείας της σαρία. Σε αυτές περιλαμβάνεται 
και η θανατική ποινή καθώς και περιπτώσεις δημόσιων εκτελέσεων διά λιθοβολισμού και 
πυροβολισμού, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 15 στοιχείο α) της ΟΑ. 

Στις περιπτώσεις των προφίλ που απαριθμούνται ανωτέρω στις οποίες η θανατική ποινή ή η 
εκτέλεση μπορεί να συνιστά πραγματικό κίνδυνο (για παράδειγμα, ΛΟΑΔ, άτομα που θεωρείται ότι 
διέπραξαν βλασφημία και/ή αποστασία, μέλη ομάδων στασιαστών και άμαχοι που θεωρείται ότι τις 
υποστηρίζουν κ.λπ.), θα υπάρχει συχνά σύνδεσμος με λόγο προβλεπόμενο στη Σύμβαση και τα άτομα 
αυτά θα πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν πρόσφυγες. Στις περιπτώσεις στις οποίες 
δεν υπάρχει σύνδεσμος με λόγο προβλεπόμενο στη Σύμβαση (για παράδειγμα, σε ορισμένες 
περιπτώσεις που αφορούν άτομα που κατηγορούνται για εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου), 
θα πρέπει να εξετάζεται η ανάγκη επικουρικής προστασίας βάσει του άρθρου 15 στοιχείο α) της ΟΑ. 

Άρθρο 15 στοιχείο β) της ΟΑ: βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική 
μεταχείριση ή τιμωρία 

Στις περιπτώσεις των προφίλ που απαριθμούνται ανωτέρω στις οποίες τα βασανιστήρια ή η 
απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία μπορεί να συνιστά πραγματικό κίνδυνο, θα 
υπάρχει συχνά σύνδεσμος με λόγο προβλεπόμενο στη Σύμβαση και τα άτομα αυτά θα πληρούν τις 
προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν πρόσφυγες. Ωστόσο, σε σχέση με περιπτώσεις στις οποίες δεν 
υπάρχει με λόγο προβλεπόμενο στη Σύμβαση και, επομένως, ο αιτών δεν θα πληροί τις 
προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί πρόσφυγας, θα πρέπει να εξετάζεται η ανάγκη επικουρικής 
προστασίας βάσει του άρθρου 15 στοιχείο β) της ΟΑ. 

Όταν εξετάζεται η ανάγκη προστασίας βάσει του άρθρου 15 στοιχείο β) της ΟΑ, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: 

 Μη διαθέσιμη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες: Αφ’ 
εαυτών, η γενική μη διαθεσιμότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή εκπαίδευσης ή άλλα 
κοινωνικοοικονομικά στοιχεία (για παράδειγμα, δυσχέρειες στην εξεύρεση ευκαιριών 
διαβίωσης, στέγης κ.λπ.) δεν εμπίπτουν στο πεδίο της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής 
μεταχείρισης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο β) της ΟΑ, εκτός εάν υπάρχει εκ προθέσεως 
συμπεριφορά τρίτου, όπως η εκ προθέσεως αποστέρηση από τον αιτούντα κατάλληλης 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης1213.  

 Αυθαίρετες συλλήψεις, παράνομη κράτηση και συνθήκες στις φυλακές: Οι αυθαίρετες 
συλλήψεις και τα κέντρα παράνομης κράτησης τα οποία διοικούν διάφοροι παράγοντες (οι 
οποίοι συνδέονται με το κράτος, με παραστρατιωτικές ομάδες, με ισχυρούς άνδρες ή με 
ομάδες στασιαστών) είναι ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο στο Αφγανιστάν. Γενικά, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα δεν γίνονται σεβαστά σε αυτές τις εγκαταστάσεις παράνομης 
κράτησης και τα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν πραγματικό κίνδυνο παράνομης κράτησης 

                                                           
12 ΔΕΕ, Mohamed M’Bodj κατά Βελγικού Δημοσίου, υπόθεση C-542/13, απόφαση της 18ης Δεκεμβρίου 2014, τμήμα 
μείζονος συνθέσεως, σκέψεις 35 και 36· ΔΕΕ, MP κατά Secretary of State for the Home Department, υπόθεση C-353/16, 
απόφαση της 24ης Απριλίου 2018, σκέψη 59. 
13 Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται να ισχύουν ευνοϊκότερες διατάξεις εν προκειμένω. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095
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από τους παράγοντες αυτούς, ενδέχεται να χρήζουν προστασίας. Επιπλέον, μπορεί να 
θεωρηθεί ότι σε περιπτώσεις στις οποίες η άσκηση δίωξης ή η τιμωρία είναι κατάφωρα άδικη 
ή δυσανάλογη, ή στις περιπτώσεις στις οποίες ένα πρόσωπο υποβάλλεται στις φυλακές σε 
συνθήκες οι οποίες δεν είναι συμβατές με το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, μπορεί 
να προκύψει κατάσταση σοβαρής βλάβης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο β) της ΟΑ. Θα πρέπει 
να τονιστεί επίσης ότι τόσο σε επίσημα όσο και σε ανεπίσημα κέντρα κράτησης λαμβάνουν 
συχνά χώρα βασανιστήρια. 

Στα προφίλ για τα οποία μπορεί να τεκμηριώνεται πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης βάσει του 
άρθρου 15 στοιχείο β) της ΟΑ ανάλογα με τις ατομικές περιστάσεις της υπόθεσης συγκαταλέγονται, 
μεταξύ άλλων, παιδιά, άτομα που κατηγορούνται για εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου, άτομα 
που εμπλέκονται σε κτηματικές διαφορές, Αφγανοί που θεωρούνται πλούσιοι κ.λπ. 

Άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ: σοβαρή και προσωπική απειλή κατά της ζωής ή της 
σωματικής ακεραιότητας αμάχου λόγω αδιάκριτης ασκήσεως βίας σε καταστάσεις 
διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης 

Τα απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ είναι: 

 

 
Διάγραμμα 3. Άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ: στοιχεία της αξιολόγησης. 
 
Όσον αφορά τη δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ και των στοιχείων του 
στην κατάσταση στο Αφγανιστάν μπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

α. Ένοπλη σύρραξη: Εσωτερική ένοπλη σύρραξη κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της 
ΟΑ διεξάγεται στο έδαφος του Αφγανιστάν, εκτός της επαρχίας Παντζίρ, όπου δεν 
αναφέρθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς συγκρούσεις μεταξύ ένοπλων ομάδων ούτε 
θύματα μεταξύ των αμάχων. 

β. Αδιάκριτη άσκηση βίας: Αδιάκριτη άσκηση βίας παρατηρείται σε διαφορετικό βαθμό σε 
διάφορα μέρη του εδάφους του Αφγανιστάν. Στον κατωτέρω χάρτη απεικονίζεται η εκτίμηση 
σε επίπεδο επαρχιών. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται σε ολιστική ανάλυση, 
συμπεριλαμβανομένων ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών για την περίοδο αναφοράς 
(γενικά, Ιανουάριος 2017 – Μάρτιος 2018). 

Η τρέχουσα κατάσταση αδιάκριτης άσκησης βίας δεν μπορεί να θεωρηθεί σταθερή και, κατά 
την εξατομικευμένη εκτίμηση, θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη επικαιροποιημένες 
πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής. 

Στον κατωτέρω χάρτη συνοψίζεται και απεικονίζεται η εκτίμηση της αδιάκριτης άσκησης βίας ανά 
επαρχία στο Αφγανιστάν. 
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αδιάκριτη 
άσκηση βίας 

ζωή ή 
σωματική 
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αμάχου 

σοβαρή και 
προσωπική 

απειλή 

σύνδεσμος  
(«λόγω 
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Εικόνα 4. Αφγανιστάν: Επίπεδο αδιάκριτης άσκησης βίας. 
 
Στο γράφημα που ακολουθεί απεικονίζεται περαιτέρω η κλίμακα που εφαρμόζεται στο παρόν 
σημείωμα καθοδήγησης όσον αφορά τα διαφορετικά επίπεδα αδιάκριτης άσκησης βίας και τον 
αντίστοιχο βαθμό ατομικών χαρακτηριστικών που απαιτούνται προκειμένου να διαπιστωθεί ότι 
τεκμηριώνεται πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης για τον αιτούντα: 
 

Πραγματικός 
κίνδυνος 
σοβαρής 

βλάβης βάσει 
του άρθρου 15 
στοιχείο γ) της 

ΟΑ

indiscriminate 
violence

Ατομικά χαρακτηριστικά Ατομικά χαρακτηριστικάΑτομικά χαρακτηριστικά

αδιάκριτη άσκηση βίαςαδιάκριτη άσκηση βίαςαδιάκριτη άσκηση βίας
 

Διάγραμμα 5. Αδιάκριτη άσκηση βίας και ατομικά χαρακτηριστικά κατά τη διαπίστωση πραγματικού κινδύνου σοβαρής 
βλάβης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 
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Η κλίμακα αυτή είναι απλώς ενδεικτική και δεν επηρεάζει το γεγονός ότι η εκτίμηση της αδιάκριτης 
άσκησης βίας δεν είναι ταυτόσημη για όλα τα εδάφη που περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη 
κατηγορία. 

Για τους σκοπούς του σημειώματος καθοδήγησης, τα εδάφη στο Αφγανιστάν διαφοροποιούνται ως 
εξής: 

 

Εδάφη στα οποία το επίπεδο αδιάκριτης άσκησης βίας στην επαρχία είναι τόσο υψηλό ώστε 
απαιτούνται ελάχιστα ατομικά χαρακτηριστικά που να συνιστούν ουσιώδεις λόγους να 
πιστεύεται ότι ο άμαχος, ο οποίος θα επιστρέψει στην επαρχία, θα αντιμετωπίσει πραγματικό 
κίνδυνο σοβαρής βλάβης κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ (ήτοι σοβαρή και 
προσωπική απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας του αμάχου). 

Οι περιοχές αυτές είναι: 

Οι επαρχίες Φαριάμπ, Χελμάντ, Λαγκμάν, Νανγκαράρ, Πακτιά, Ορουζγκάν και Ζάμπουλ. 
 

 

Εδάφη στα οποία ασκείται αδιακρίτως βία και μπορεί να διαπιστωθεί πραγματικός κίνδυνος 
σοβαρής βλάβης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ, όταν ο αιτών θίγεται ειδικώς λόγω 
παραγόντων που σχετίζονται με τις προσωπικές περιστάσεις του. 

Οι περιοχές αυτές είναι: 

Οι επαρχίες Μπανταχσάν, Μπαντγκίς, Μπαγκλάν, Φαράχ, Γκαζνί, Γκορ, Χεράτ (εκτός της 
πόλης της Χεράτ), Τζοουζτζάν, Καμπούλ, Κανταχάρ, Καπίσα, Κχοστ, Κουνάρ, Κουντούζ, 
Λογκάρ, Νιμρούζ, Νουρεστάν, Πακτίκα, Παρβάν, Σαρ-έ Πολ, Ταχάρ και Βαρντάκ. 

 

 

Εδάφη στα οποία παρατηρείται αδιάκριτη άσκηση βίας σε τόσο χαμηλό επίπεδο ώστε, 
γενικά, δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να θιγεί προσωπικά άμαχος από αδιάκριτη 
άσκηση βίας κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. Ωστόσο, τα ατομικά στοιχεία 
πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη καθώς μπορεί να τοποθετούν τον αιτούντα σε 
καταστάσεις αυξημένου κινδύνου. 

Οι περιοχές αυτές είναι: 

Οι επαρχίες Μπαλχ, Μπαμιάν, Ντεϊκούντι και Σαμανγκάν, καθώς και η πόλη της Χεράτ. 
 

Διευκρινίζεται ότι σε πολλές επαρχίες η σοβαρότητα της σύρραξης διαφέρει περαιτέρω μεταξύ 
διαφορετικών περιφερειών (βλ. πρόσθετες πληροφορίες συναφώς στην υποενότητα Εκτίμηση της 
αδιάκριτης άσκησης βίας ανά επαρχία του Αφγανιστάν της κοινής ανάλυσης). Η περιοχή καταγωγής 
(περιφέρεια, πόλη) του αιτούντος  συνιστά σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να εξεταστεί κατά 
την εξατομικευμένη εκτίμηση. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο αδιάκριτης άσκησης βίας στην 
αντίστοιχη περιοχή, τόσο λιγότερα πρόσθετα ατομικά στοιχεία απαιτούνται για την εφαρμογή του 
άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

γ. Άμαχος: Το άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ εφαρμόζεται σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη 
οποιασδήποτε εκ των αντιμαχόμενων πλευρών και δεν λαμβάνουν μέρος στις εχθροπραξίες, 
στα οποία μπορούν δυνητικά να συγκαταλέγονται πρώην μαχητές που εγκατέλειψαν 
πραγματικά και μόνιμα την ένοπλη δραστηριότητα. Οι αιτήσεις προσώπων που εμπίπτουν 
στα ακόλουθα προφίλ θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά. Βάσει εξατομικευμένης 
εκτίμησης, ενδέχεται να διαπιστωθεί ότι οι αιτούντες αυτοί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
για να χαρακτηριστούν άμαχοι βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ: 
 στασιαστές (αντικυβερνητικά στοιχεία), συμπεριλαμβανομένων ένοπλων μαχητών της 
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αντιπολίτευσης, οι οποίοι πολεμούν κατά της αφγανικής κυβέρνησης και των διεθνών 
συμμάχων της· 

 μέλη φιλοκυβερνητικών παραστρατιωτικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων 
διαφόρων παραστρατιωτικών πρωτοβουλιών οι οποίες έχουν αναπτυχθεί και 
επισημοποιηθεί για τη στήριξη της αφγανικής κυβέρνησης και την παροχή βοήθειας 
στις επίσημες ένοπλες δυνάμεις του Αφγανιστάν· 

 μέλη των αφγανικών δυνάμεων εθνικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων του 
αφγανικού εθνικού στρατού (ANA), τμημάτων της αφγανικής εθνικής αστυνομίας 
(ANP), της εθνικής διεύθυνσης ασφάλειας (NDS), καθώς και της αφγανικής τοπικής 
αστυνομίας (ALP). 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ενεργή συμμετοχή σε εχθροπραξίες δεν περιορίζεται στην 
εμφανή οπλοφορία, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την παροχή ουσιαστικής 
υλικοτεχνικής και/ή διοικητικής στήριξης σε μαχητές. 

Η εκτίμηση θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη αν το πρόσωπο εμπλέκεται οικειοθελώς 
στην ένοπλη σύρραξη· τα πρόσωπα που συμμετέχουν αυτοβούλως σε ένοπλες ομάδες δεν 
είναι πιθανό να θεωρηθούν άμαχοι. 

Απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας: Ο κίνδυνος βλάβης κατά το άρθρο 15 
στοιχείο γ) της ΟΑ διατυπώνεται ως «απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας 
αμάχου» και όχι ως συγκεκριμένη πράξη βίας (ή απειλή συγκεκριμένης πράξης βίας). Η 
εκτίμηση της βλάβης θα πρέπει να είναι μελλοντοστραφής. 

δ. Σοβαρή και προσωπική απειλή: Για ορισμένους αιτούντες μπορεί να θεωρηθεί ότι 
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο αδιάκριτης άσκησης βίας, συμπεριλαμβανομένων των 
άμεσων και έμμεσων συνεπειών της, λόγω, μεταξύ άλλων, ηλικίας, φύλου, κατάστασης της 
υγείας και αναπηρίας, έλλειψης οικογενειακού δικτύου, οικονομικής κατάστασης και 
γεωγραφικής εγγύτητας με περιοχές που αποτελούν στόχο της ασκούμενης βίας. 

Σε αυτούς μπορεί να συγκαταλέγονται, για παράδειγμα: 

 Άμαχοι οι οποίοι είναι λιγότερο σε θέση  να αποφύγουν κινδύνους αδιάκριτης άσκησης 
βίας αναζητώντας προσωρινό καταφύγιο για προστασία από μάχες ή επιθέσεις (π.χ. 
άτομα με αναπηρίες ή σοβαρές ασθένειες, άτομα τα οποία βρίσκονται σε εξαιρετικά 
δύσκολη οικονομική κατάσταση). 

 Άμαχοι οι οποίοι στερούνται την ικανότητα να εκτιμήσουν κατάλληλα μια κατάσταση 
και, επομένως, είναι εκτεθειμένοι σε κινδύνους που σχετίζονται με αδιάκριτη άσκηση 
βίας (π.χ. παιδιά – ανάλογα με το περιβάλλον, το οικογενειακό υπόβαθρο, τους γονείς 
ή κηδεμόνες και τον βαθμό ωριμότητάς τους· άτομα με νοητική υστέρηση). 

 Άμαχοι οι οποίοι ενδέχεται να θίγονται σημαντικά και ουσιωδώς από τη βία λόγω της 
γεωγραφικής εγγύτητάς τους με πιθανό στόχο (π.χ. κυβερνητικά κτίρια, αστυνομικές ή 
στρατιωτικές βάσεις, χώροι λατρείας). 

ε. Σύνδεσμος: Ο σύνδεσμος («λόγω») αναφέρεται στην αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της 
αδιάκριτης άσκησης βίας και της βλάβης (σοβαρή απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής 
ακεραιότητας αμάχου) και περιλαμβάνει 
 βλάβη η οποία προκαλείται άμεσα από την αδιάκριτη άσκηση βίας ή από πράξεις που 

απορρέουν από τους παράγοντες που εμπλέκονται στη σύρραξη, και 
 βλάβη η οποία προκαλείται έμμεσα από την αδιάκριτη άσκηση βίας σε κατάσταση 

ένοπλης σύρραξης. Οι έμμεσες συνέπειες λαμβάνονται υπόψη μόνο σε ορισμένο 
βαθμό και εφόσον υπάρχει αποδείξιμος σύνδεσμος με την αδιάκριτη άσκηση βίας, για 
παράδειγμα: ευρέως διαδεδομένη εγκληματική βία ως αποτέλεσμα της παντελούς 
κατάρρευσης της έννομης τάξης, καταστροφή των αναγκαίων μέσων επιβίωσης. 
Ένοπλες συγκρούσεις και/ή αποκλεισμοί δρόμων μπορούν επίσης να δημιουργήσουν 
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προβλήματα εφοδιασμού σε τρόφιμα, που μπορούν να προκαλέσουν λιμό ή 
περιορισμό ή πλήρη αδυναμία πρόσβασης σε υγειονομικές εγκαταστάσεις σε 
ορισμένες περιοχές στο Αφγανιστάν. 
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IV. Φορείς προστασίας 
Το άρθρο 7 της ΟΑ ορίζει ότι η προστασία μπορεί να παρέχεται από: 
 

 

υπό την προϋπόθεση ότι επιθυμούν να προσφέρουν προστασία και είναι σε θέση να το 
πράξουν· η προστασία αυτή πρέπει να είναι: 

αποτελεσματική και μη προσωρινή. 

Η εν λόγω προστασία παρέχεται κατά κανόνα όταν οι φορείς προστασίας λαμβάνουν εύλογα 
μέτρα για να αποτρέψουν τη δίωξη ή την πρόκληση σοβαρής βλάβης, μεταξύ άλλων με τη 

λειτουργία αποτελεσματικού νομικού συστήματος για τον εντοπισμό, την ποινική δίωξη και 
τον κολασμό πράξεων που συνιστούν δίωξη ή σοβαρή βλάβη, 

και όταν ο αιτών έχει πρόσβαση στην προστασία αυτή. 

 
Το κράτος: Το αφγανικό κράτος έχει λάβει ορισμένα μέτρα για τη βελτίωση του συστήματος επιβολής 
του νόμου και απονομής δικαιοσύνης και η παρουσία του και ο έλεγχος που ασκεί είναι σχετικά 
ισχυρότερα στις πόλεις. Ωστόσο, τα συστήματα αυτά παραμένουν αδύναμα και, γενικά, δεν είναι σε 
θέση να εντοπίσουν αποτελεσματικά πράξεις που συνιστούν δίωξη ή σοβαρή βλάβη, να ασκήσουν 
διώξεις κατά των φορέων και να τους τιμωρήσουν. Επομένως, τα κριτήρια που προβλέπονται στο 
άρθρο 7 της ΟΑ  γενικά δεν θα πληρούνται. 

Ομάδες ή οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων διεθνών οργανισμών, που ελέγχουν το κράτος ή 
σημαντικό μέρος του εδάφους του κράτους: Πολλές περιοχές στο Αφγανιστάν τελούν υπό την 
επιρροή ομάδων στασιαστών· ωστόσο, οι Ταλιμπάν είναι η μόνη ομάδα στασιαστών η οποία ελέγχει 
σημαντικό μέρος του εδάφους και ελέγχει ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες, όπως την 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την εκπαίδευση, στις περιοχές αυτές. Οι Ταλιμπάν δεν θα 
θεωρούνται φορέας προστασίας βάσει του άρθρου 7 της ΟΑ, λόγω του παράνομου χαρακτήρα του 
παράλληλου μηχανισμού απονομής δικαιοσύνης που εφαρμόζουν και λαμβανομένου υπόψη του 
στόχου τους να ανατρέψουν και να αντικαταστήσουν την αφγανική κυβέρνηση καθώς και του 
ιστορικού τους όσον αφορά τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Στην περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί ανάγκες προστασίας στην περιοχή καταγωγής, και απουσία 
παράγοντα ο οποίος μπορεί να παράσχει προστασία κατά την έννοια του άρθρου 7 της ΟΑ, η εξέταση 
μπορεί να συνεχιστεί όσον αφορά τη δυνατότητα εφαρμογής της εναλλακτικής δυνατότητας 
εγχώριας προστασίας, εάν αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και 
πρακτική. 

α. το κράτος· 
β. ομάδες ή οργανώσεις που ελέγχουν το 

κράτος ή σημαντικό μέρος του εδάφους του 
κράτους· 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095
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V. Εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας 
Τα απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή του άρθρου 8 της ΟΑ είναι: 
 

Διάγραμμα 6. Εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας: στοιχεία της αξιολόγησης. 

Σε σχέση με τα στοιχεία αυτά, όταν αξιολογείται η δυνατότητα εφαρμογής της εναλλακτικής 
δυνατότητας εγχώριας προστασίας, ο χειριστής υπόθεσης θα πρέπει να εξετάζει τη γενική κατάσταση 
στο αντίστοιχο τμήμα του Αφγανιστάν, καθώς και τις ατομικές περιστάσεις του αιτούντος. Το βάρος 
της απόδειξης φέρει η αποφαινόμενη αρχή, ενώ ο αιτών εξακολουθεί να υπέχει υποχρέωση 
συνεργασίας. Ο αιτών δικαιούται επίσης να υποβάλει στοιχεία τα οποία υποδεικνύουν ότι δεν θα 
πρέπει να εφαρμοστεί στην περίπτωσή του η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας. 

α. Τμήμα της χώρας 

Η καθοδήγηση όσον αφορά την εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας επικεντρώνεται στις 
τρεις πόλεις Καμπούλ, Χεράτ και Μαζάρι Σαρίφ. Η επιλογή των τριών αυτών πόλεων για την κοινή 
αυτή εκτίμηση δεν εμποδίζει τους χειριστές υποθέσεων να εξετάσουν την εφαρμογή της 
δυνατότητας εγχώριας προστασίας σε άλλες περιοχές του Αφγανιστάν, εφόσον πληρούνται όλα τα 
κριτήρια. 

Όταν επιλέγεται συγκεκριμένο τμήμα του Αφγανιστάν σε σχέση με το οποίο θα εξεταστεί η 
δυνατότητα εφαρμογής της εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας, όπου συντρέχει 
περίπτωση, μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενοι δεσμοί με τον τόπο όπως, για 
παράδειγμα, τυχόν προηγούμενη εμπειρία και/ή η ύπαρξη δικτύου υποστήριξης. 

β. Ασφάλεια 

Το κριτήριο της ασφάλειας θα πληρούται όταν δεν υπάρχει βάσιμος φόβος δίωξης ή πραγματικός 
κίνδυνος σοβαρής βλάβης ή όταν η παροχή προστασίας είναι διαθέσιμη . 

Απουσία δίωξης ή σοβαρής βλάβης, συμπεριλαμβανομένων της αρχικής δίωξης ή σοβαρής βλάβης 
και δυνητικών νέων μορφών δίωξης ή σοβαρής βλάβης: 
Όταν αξιολογείται η προϋπόθεση της ασφάλειας σε σχέση με τη δυνατότητα εφαρμογής της 
εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας σε μεμονωμένες περιπτώσεις αιτούντων από το 
Αφγανιστάν, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 

 γενική κατάσταση ασφάλειας 

Η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια στις πόλεις Καμπούλ, Χεράτ και Μαζάρι Σαρίφ θα πρέπει να 
αξιολογείται σύμφωνα με την ανάλυση που εκτίθεται στην ενότητα σχετικά με το άρθρο 15 στοιχείο 

ικανότητα ταξιδιού 
και αποδοχής 

ασφάλεια 
εύλογη προσδοκία 

εγκατάστασης 

εναλλακτική 
δυνατότητα 

εγχώριας 
προστασίας σε 
συγκεκριμένο 

τμήμα του 
Αφγανιστάν 
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γ) της ΟΑ. 

 φορέας δίωξης ή σοβαρής βλάβης και εμβέλειά του: 

Στην περίπτωση που το πρόσωπο εκφράζει τον φόβο ότι θα υποστεί δίωξη ή σοβαρή βλάβη από το 
αφγανικό κράτος, τεκμαίρεται ότι η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας δεν θα είναι 
διαθέσιμη. 

Όταν αξιολογείται η διαθεσιμότητα εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας σε περίπτωση 
δίωξης ή σοβαρής βλάβης από τους Ταλιμπάν, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ατομικές 
περιστάσεις του αιτούντος, στην ικανότητα των Ταλιμπάν να εντοπίζουν και να στοχεύουν άτομα στις 
πόλεις, στην αντίληψη των Ταλιμπάν για τον αιτούντα (βλ. επόμενο σημείο) και στο αν υπάρχουν 
προσωπικές έχθρες κ.λπ. 

Για τα άτομα που εκφράζουν φόβο ότι θα υποστούν δίωξη ή σοβαρή βλάβη από άλλες ένοπλες 
ομάδες, θα πρέπει να αξιολογηθεί  η ικανότητα της συγκεκριμένης ομάδας, π.χ. θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η επιχειρησιακή παρουσία του ISKP στην Καμπούλ και στη Χεράτ· στις περισσότερες 
περιπτώσεις μπορεί να είναι διαθέσιμη η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν ο αιτών υφίσταται δίωξη ή σοβαρή βλάβη για λόγους που 
σχετίζονται με τον επικρατούντα κώδικα ηθικής στο Αφγανιστάν (π.χ. ΛΟΑΔ, άτομα που θεωρείται 
ότι διέπραξαν βλασφημία και/ή αποστασία) και ο φορέας δίωξης ή σοβαρής βλάβης είναι η 
αφγανική κοινωνία γενικότερα, η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας δεν θα είναι γενικά 
διαθέσιμη. 

Για ορισμένες ιδιαίτερα ευάλωτες κατηγορίες, όπως γυναίκες, παιδιά και άτομα με εμφανείς 
νοητικές ή σωματικές αναπηρίες, εάν ο φορέας δίωξης ή σοβαρής βλάβης είναι η οικογένεια του 
αιτούντος, η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας δεν θα είναι γενικά διαθέσιμη. 

 κατά πόσον το προφίλ του αιτούντος θεωρείται στόχος προτεραιότητας και/ή απειλή από 
τον φορέα δίωξης ή σοβαρής βλάβης 

Το προφίλ του αιτούντος μπορεί να τον καθιστά στόχο προτεραιότητας, ιδίως στην περίπτωση δίωξης 
ή σοβαρής βλάβης από το κράτος ή ομάδες στασιαστών. Αυτό θα αυξάνει την πιθανότητα να 
επιχειρήσει ο φορέας δίωξης ή σοβαρής βλάβης να εντοπίσει τον αιτούντα στη δυνητική τοποθεσία 
εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας. 

 συμπεριφορά του αιτούντος 

Δεν μπορεί να αναμένεται από τον αιτούντα να αλλάξει τη συμπεριφορά του ούτε να ζει 
αποκρύπτοντας τη συμπεριφορά του προκειμένου να αποφύγει δίωξη ή σοβαρή βλάβη. 

 προσωπικές έχθρες 

Ορισμένες ιδιωτικές διαφορές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται σε ζητήματα τιμής 
και βεντέτες, μπορούν να ενισχύσουν την αποφασιστικότητα του φορέα δίωξης ή σοβαρής βλάβης 
να εντοπίσει τον αιτούντα. 

 άλλες περιστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο 

Βλ. την ενότητα Καθοδήγηση σχετικά με τα συνηθέστερα απαντώμενα προφίλ ανωτέρω σχετικά με 
ενδεχόμενες περιστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο για τα διάφορα προφίλ. 

Διαθεσιμότητα προστασίας κατά της δίωξης ή σοβαρής βλάβης 
Δεδομένου ότι το αφγανικό κράτος δεν είναι, γενικά, σε θέση να παράσχει προστασία η οποία είναι 
αποτελεσματική, μη προσωρινή και προσβάσιμη, η δυνατότητα εφαρμογής της εναλλακτικής 
δυνατότητας εγχώριας προστασίας θα εξαρτάται από τη διαπίστωση της απουσίας δίωξης ή σοβαρής 
βλάβης στην επίμαχη περιοχή. 
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α. Ικανότητα ταξιδιού και αποδοχής 

Στο επόμενο βήμα, ο χειριστής υπόθεσης θα πρέπει να διαπιστώσει αν ο αιτών μπορεί: 
 

 
Διάγραμμα 7. Ταξίδι και αποδοχή ως προϋποθέσεις για την εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας. 

 Να ταξιδέψει με ασφάλεια: Βάσει των διαθέσιμων ΠΧΚ, τα ταξίδια στους δρόμους από 
τους αερολιμένες προς τις πόλεις Καμπούλ, Χεράτ και Μαζάρι Σαρίφ κατά τη διάρκεια της 
ημέρας θεωρούνται γενικά ασφαλή. 

 Να ταξιδέψει νόμιμα: Δεν υπάρχουν νομικοί ή διοικητικοί περιορισμοί στα ταξίδια των 
Αφγανών στο Αφγανιστάν, μεταξύ άλλων και στις πόλεις Καμπούλ, Χεράτ και Μαζάρι 
Σαρίφ. 

 Να γίνει δεκτός: Δεν υπάρχουν νομικοί ή διοικητικοί περιορισμοί ή προϋποθέσεις για την 
αποδοχή Αφγανών σε οποιοδήποτε τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων 
Καμπούλ, Χεράτ και Μαζάρι Σαρίφ. 

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι ατομικές περιστάσεις του αιτούντος. 
Απαιτείται προσεκτική εξέταση ιδίως στις περιπτώσεις γυναικών που θα ταξιδέψουν χωρίς τη 
συνοδεία άνδρα, καθώς τα ταξίδια τους εντός του Αφγανιστάν ενδέχεται να υπόκεινται σε 
αυστηρούς περιορισμούς. 

β. Εύλογη προσδοκία εγκατάστασης 
Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΟΑ, η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας μπορεί να 
εφαρμοστεί μόνον εάν ο αιτών «μπορεί λογικά να αναμένεται να εγκατασταθεί» στην 
προβλεπόμενη περιοχή εσωτερικής προστασίας. 

 γενική κατάσταση 
Τα ακόλουθα στοιχεία θα πρέπει να εξετάζονται βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών για τη χώρα 
καταγωγής: 

 η κατάσταση όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια· 
 η διαθεσιμότητα βασικών υποδομών, όπως οι εξής: 

 κατάλυμα και στέγη· 
 βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη· 
 υγιεινή, συμπεριλαμβανομένων ύδρευσης και αποχέτευσης· 
 βασική εκπαίδευση για τα παιδιά· 

 η διαθεσιμότητα βασικών μέσων διαβίωσης τα οποία διασφαλίζουν την πρόσβαση σε 
τρόφιμα, υγιεινή και κατάλυμα, όπως π.χ. μέσω απασχόλησης, υφιστάμενων 
οικονομικών μέσων, υποστήριξης από δίκτυο ή ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να θεωρούνται απόλυτα και δεν θα πρέπει να αξιολογούνται σε 
σύγκριση με άλλες περιοχές της χώρας καταγωγής ή με τα πρότυπα που ισχύουν στην Ευρώπη. 

 ατομικές περιστάσεις 
Επιπλέον της γενικής κατάστασης στην περιοχή δυνητικής εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας 
προστασίας, στην αξιολόγηση του κατά πόσον μπορεί εύλογα να αναμένεται από τον αιτούντα να 

να ταξιδέψει 
με ασφάλεια  

να γίνει 
δεκτός 

στο ασφαλές 
τμήμα 
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εγκατασταθεί στο συγκεκριμένο τμήμα της χώρας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές 
περιστάσεις του αιτούντος, όπως η ηλικία, το φύλο, η κατάσταση της υγείας, η γνώση της τοπικής 
κατάστασης, το κοινωνικό, εκπαιδευτικό και οικονομικό υπόβαθρο, το δίκτυο υποστήριξης, η 
θρησκεία κ.λπ. Επισημαίνεται ότι οι παράγοντες αυτοί δεν είναι απόλυτοι και θα 
αλληλεπικαλύπτονται συχνά στην περίπτωση συγκεκριμένου αιτούντος, με αποτέλεσμα να 
εξάγονται διαφορετικά συμπεράσματα όσον αφορά τον εύλογο χαρακτήρα της εναλλακτικής 
δυνατότητας εγχώριας προστασίας. 

Οι ατομικοί παράγοντες μπορεί να σχετίζονται με ορισμένες αδυναμίες που αφορούν τον αιτούντα 
καθώς και με τους διαθέσιμους μηχανισμούς αντιμετώπισης των δυσκολιών, στοιχεία τα οποία θα 
έχουν αντίκτυπο όταν καθορίζεται σε ποιον βαθμό θα είναι εύλογο για τον αιτούντα να εγκατασταθεί 
σε συγκεκριμένη περιοχή. 

Συμπεράσματα σχετικά με την εύλογη προσδοκία: συνηθέστερα απαντώμενα προφίλ 
Ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει γενικά συμπεράσματα όσον αφορά ορισμένα προφίλ τα 
οποία απαντώνται συνήθως στην πράξη. Για περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τα στοιχεία τα οποία 
πρέπει να αξιολογούνται συναφώς, βλ. την ενότητα κοινής ανάλυσης που αφορά την Εύλογη 
προσδοκία εγκατάστασης. 

Θα πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη οι ατομικές περιστάσεις του αιτούντος. 

Γενικά, η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας στις πόλεις Καμπούλ, Χεράτ και 
Μαζάρι Σαρίφ θα θεωρείται εύλογη για τα ακόλουθα προφίλ  συμπεριλαμβανομένου όταν ο 
αιτών δεν διαθέτει δίκτυο υποστήριξης στην αντίστοιχη περιοχή εναλλακτικής δυνατότητας 
εγχώριας προστασίας: 

 Άγαμοι ενήλικοι υγιείς άνδρες14 
Παρότι η κατάσταση που σχετίζεται με την εγκατάσταση στις τρεις πόλεις συνεπάγεται 
ορισμένες δυσκολίες, εξακολουθεί να ισχύει το συμπέρασμα ότι οι αιτούντες αυτοί είναι σε 
θέση να διασφαλίσουν βασικά μέσα διαβίωσης, κατάλυμα και υγιεινή, λαμβανομένου υπόψη 
του γεγονότος ότι οι ατομικές περιστάσεις τους δεν δημιουργούν πρόσθετες αδυναμίες. 

 Έγγαμα άτεκνα ζευγάρια σε ηλικία να εργαστούν15 
Παρότι η κατάσταση που σχετίζεται με την εγκατάσταση στις τρεις πόλεις συνεπάγεται 
ορισμένες δυσκολίες, εξακολουθεί να ισχύει το συμπέρασμα ότι οι αιτούντες αυτοί είναι σε 
θέση να διασφαλίσουν βασικά μέσα διαβίωσης, κατάλυμα και υγιεινή, λαμβανομένου υπόψη 
του γεγονότος ότι οι ατομικές περιστάσεις τους δεν δημιουργούν πρόσθετες αδυναμίες. Θα 
πρέπει να εξεταστεί αν στην κατάσταση του ζεύγους μπορούν να διασφαλιστούν επαρκή 
βασικά μέσα διαβίωσης και για τους δύο. 

 
  

                                                           
14 Βλ. χωριστό προφίλ για αιτούντες που γεννήθηκαν και/ή έζησαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός του 
Αφγανιστάν. 
15 Ό.π. 
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Γενικά, η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας στο Αφγανιστάν δεν μπορεί να 
θεωρηθεί εύλογη για τα ακόλουθα προφίλ, εφόσον δεν διαθέτουν δίκτυο υποστήριξης στην 
αντίστοιχη περιοχή εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας: 

 Άγαμες γυναίκες 
Καθώς οι περισσότερες γυναίκες στο Αφγανιστάν δεν θα διαθέτουν ανεξάρτητη πρόσβαση σε 
μέσα για να διασφαλίσουν τη βασική συντήρησή τους και καθώς ενδέχεται να υπάρχουν  
ειδικοί περιορισμοί λόγω φύλου, γενικά, η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας δεν 
θα είναι εύλογη για άγαμες γυναίκες χωρίς τη στήριξη άνδρα της άμεσης ή διευρυμένης 
οικογένειάς τους στο αντίστοιχο τμήμα του Αφγανιστάν. 

 Ασυνόδευτα παιδιά 
Λόγω της νεαρής ηλικίας τους, τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα και εξαρτώνται γενικά από 
άλλα άτομα τα οποία εξασφαλίζουν τα βασικά μέσα διαβίωσής τους. 

 Οικογένεια με παιδί(-ά) 
Θα πρέπει, ωστόσο, να λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές περιστάσεις, όπως η διαθεσιμότητα 
επαρκών οικονομικών μέσων. 

 Αιτούντες που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες ή αναπηρίες 
Θα πρέπει, ωστόσο, να λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές περιστάσεις, όπως η διαθεσιμότητα 
επαρκών οικονομικών μέσων. 

 Αιτούντες που γεννήθηκαν και/ή έζησαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός του 
Αφγανιστάν. 
Παράγοντες, όπως το υπόβαθρο των αιτούντων, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης και 
της επαγγελματικής εμπειρίας και του δικτύου τους, καθώς και το αν ήταν σε θέση να ζήσουν 
μόνοι τους εκτός του Αφγανιστάν, μπορούν επίσης να έχουν σημασία. 

 Ηλικιωμένοι 
Οι ηλικιωμένοι μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες απόκτησης πρόσβασης σε βασικά μέσα 
διαβίωσης, ιδίως μέσω της απασχόλησης. Επομένως, η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας 
προστασίας δεν θα είναι γενικά εύλογη για τους αιτούντες αυτούς, ιδίως εάν στερούνται 
επαρκών οικονομικών μέσων ή δικτύου υποστήριξης στο αντίστοιχο τμήμα του Αφγανιστάν. 
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VI. Αποκλεισμός 
 

Λαμβανομένων υπόψη των σοβαρών συνεπειών που μπορεί να έχει ο αποκλεισμός για τον 
αιτούντα, οι λόγοι αποκλεισμού θα πρέπει να ερμηνεύονται συσταλτικά και να εφαρμόζονται με 
προσοχή. 

Τα παραδείγματα που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο δεν είναι εξαντλητικά ούτε οδηγούν σε 
πάγια συμπεράσματα. Κάθε υπόθεση θα πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα επί της ουσίας. 

Η εφαρμογή των ρητρών αποκλεισμού όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να θεωρείται ότι ο αιτών 
τέλεσε οποιαδήποτε από τις σχετικές πράξεις είναι υποχρεωτική. 

Ο αποκλεισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

Λόγοι αποκλεισμού 

Καθεστώς 
πρόσφυγα 

 εγκλήματα κατά της ειρήνης, 
εγκλήματα πολέμου, 
εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας 

Επικουρική 
προστασία 

 εγκλήματα κατά της ειρήνης, 
εγκλήματα πολέμου, 
εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας 

  σοβαρά μη πολιτικά 
εγκλήματα εκτός της χώρας 
ασύλου πριν ο αιτών γίνει 
δεκτός ως πρόσφυγας 

 

 σοβαρά εγκλήματα 

  πράξεις που αντιβαίνουν 
προς τις αρχές και τους 
σκοπούς των Ηνωμένων 
Εθνών 

  πράξεις που αντιβαίνουν 
προς τις αρχές και τους 
σκοπούς των Ηνωμένων 
Εθνών 

    κίνδυνος για την κοινωνία ή 
για την ασφάλεια του 
κράτους μέλους στο οποίο 
βρίσκεται ο αιτών 

    άλλα εγκλήματα (υπό 
συγκεκριμένες συνθήκες) 

 
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η αποφαινόμενη αρχή φέρει το βάρος της απόδειξης των στοιχείων 
του αντίστοιχου λόγου αποκλεισμού και της ατομικής ευθύνης του αιτούντος· από την πλευρά του, 
ο αιτών εξακολουθεί να υπέχει υποχρέωση συνεργασίας για την εξακρίβωση όλων των πραγματικών 
περιστατικών και των περιστάσεων που σχετίζονται με την αίτησή του. 

Αρκετές καταστάσεις και διάφορα προφίλ έχουν ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση του Αφγανιστάν 
και πρέπει να εξεταστούν ως προς τον αποκλεισμό, σε σχέση τόσο με την ένοπλη σύρραξη όσο και 
με τη γενική κατάσταση που αφορά τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
εγκληματικότητα στο Αφγανιστάν. 

Οι αιτούντες μπορούν να αποκλειστούν σε σχέση με γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα στο πρόσφατο 
ή στο πιο μακρινό παρελθόν. Ορισμένα (ενδεικτικά) παραδείγματα γεγονότων του παρελθόντος τα 
οποία ενδέχεται να σχετίζονται με πράξεις που συνεπάγονται αποκλεισμό στην περίπτωση του 
Αφγανιστάν είναι τα ακόλουθα: 
 η «Επανάσταση του Σαούρ» το 1978, οι επακόλουθες εκκαθαρίσεις και η πάταξη της 

εξέγερσης το 1979· 
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 η εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης (1979) και η ένοπλη σύρραξη μεταξύ της αφγανικής 
κυβέρνησης (υποστηριζόμενης από τα σοβιετικά στρατεύματα) και των μουτζαχεντίν (π.χ. 
μυστικές υπηρεσίες του καθεστώτος του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος του Αφγανιστάν 
(PDPA), διοικητές ή μαχητές του αντισοβιετικού τανζίμ τζιχάντ) (1979 - 1992)· 

 ο αφγανικός «εμφύλιος πόλεμος» (1992 - 1996)· 
 το καθεστώς των Ταλιμπάν και η σύγκρουση μεταξύ των Ταλιμπάν και της Βόρειας Συμμαχίας 

(1996 - 2001)· 
 η στρατιωτική επιχείρηση με επικεφαλής τις ΗΠΑ· και η εξέγερση με επικεφαλής τους 

Ταλιμπάν κατά της αφγανικής κυβέρνησης (2001 και έπειτα)· 
 κ.λπ. 

Στις υποενότητες που ακολουθούν παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με τη δυνητική εφαρμογή των 
λόγων αποκλεισμού στην περίπτωση του Αφγανιστάν. 

α. Έγκλημα κατά της ειρήνης, έγκλημα πολέμου ή έγκλημα κατά της 
ανθρωπότητας 

Το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο α) της ΟΑ και το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΑ 
παραπέμπουν σε συγκεκριμένες σοβαρές παραβάσεις του διεθνούς δικαίου, όπως ορίζονται στις 
σχετικές διεθνείς πράξεις.16 

 Έγκλημα κατά της ειρήνης: Ο λόγος αυτός δεν θεωρείται ιδιαίτερα συναφής στις περιπτώσεις 
αιτούντων από το Αφγανιστάν. 

 Τα εγκλήματα πολέμου είναι σοβαρές παραβάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, οι 
οποίες διαπράττονται κατά προστατευόμενου προσώπου ή αντικειμένου (άμαχοι, πολεμιστές 
οι οποίοι έχουν τεθεί εκτός μάχης, όπως κρατούμενοι ή τραυματίες ή οι οποίοι παρέδωσαν 
τα όπλα τους, ή πολιτικά ή πολιτισμικά αντικείμενα) ή με τη χρήση παράνομων όπλων ή 
μέσων διεξαγωγής πολέμου. Τα εγκλήματα πολέμου μπορούν να διαπράττονται από 
πολεμιστές/μαχητές καθώς και από αμάχους, εφόσον υπάρχει επαρκής σύνδεσμος με την 
ένοπλη σύρραξη. 

Οι αναφερθείσες παραβάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη στην τρέχουσα σύρραξη και στις παλαιότερες συγκρούσεις στο Αφγανιστάν μπορούν να 
ισοδυναμούν με πράξεις που συνεπάγονται αποκλεισμό δεδομένου ότι συνιστούν εγκλήματα 
πολέμου. 

Η φύση της ένοπλης σύρραξης (διεθνής ή μη διεθνής) είναι αποφασιστικού χαρακτήρα για 
τον καθορισμό των στοιχείων συγκεκριμένου εγκλήματος πολέμου. Εν προκειμένω, η 
τρέχουσα ένοπλη σύρραξη στο Αφγανιστάν θεωρείται μη διεθνής. Οι ένοπλες συρράξεις του 
παρελθόντος μπορούν να χαρακτηριστούν ως ακολούθως: 

 ένοπλη σύρραξη μεταξύ της κυβέρνησης του PDPA και ένοπλων αντιπάλων από το 
καλοκαίρι του 1979 έως τη σοβιετική εισβολή στις 24 Δεκεμβρίου 1979: μη διεθνής· 

 σοβιετοαφγανικός πόλεμος από τον Δεκέμβριο του 1979 έως τον Φεβρουάριο του 1989: 
διεθνής· 

 ένοπλη σύρραξη μεταξύ δυνάμεων των μουτζαχεντίν και της κυβέρνησης (1989-1996): 
μη διεθνής· 

 ένοπλη σύρραξη μεταξύ των Ταλιμπάν και του Ενωμένου Μετώπου (1996-2001): μη 
                                                           
16 Συναφώς, ιδιαίτερα σημαντική πράξη είναι το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Διαθέσιμο 
στα Ελληνικά: https://bit.ly/2CX35vC . Βλέπε τις διατάξεις σχετικά με τις «Σοβαρές παραβιάσεις» στις Συμβάσεις της 
Γενεύης του 1949 και στο Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο I, το κοινό άρθρο 3 και τις σχετικές διατάξεις του 
Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου II, το Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία 
(ICTY) και το Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα (ICTR). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
https://bit.ly/2CX35vC
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διεθνής· 
 ένοπλη σύρραξη με επικεφαλής τις ΗΠΑ κατά του καθεστώτος των Ταλιμπάν από τον 

Οκτώβριο του 2001 έως τον Ιούνιο του 2002: διεθνής· 
 εξέγερση με επικεφαλής τους Ταλιμπάν κατά της αφγανικής κυβέρνησης (Ιούνιος 2002 

– σε εξέλιξη): μη διεθνής. 

 Τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας είναι θεμελιωδώς απάνθρωπες πράξεις, οι οποίες 
τελούνται στο πλαίσιο συστηματικής ή ευρείας επίθεσης εναντίον οποιουδήποτε 
πληθυσμού αμάχων. Ορισμένα (ενδεικτικά) παραδείγματα απάνθρωπων πράξεων οι οποίες 
μπορεί να ανέρχονται στο όριο αυτό όταν τελούνται σύμφωνα με κρατική ή οργανωτική 
πολιτική ή για την επιδίωξη αυτής είναι τα εξής: δολοφονία, εξόντωση, βασανιστήρια, 
βιασμός, γενετήσια δουλεία, εξαναγκασμός σε πορνεία, πολιτική ή θρησκευτική δίωξη, 
φυλάκιση ή άλλη σοβαρή στέρηση της σωματικής ελευθερίας κατά παράβαση βασικών 
κανόνων του διεθνούς δικαίου. 

Ακόμη και μεμονωμένη πράξη μπορεί να εμπίπτει στον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού 
εφόσον υπάρχει  σύνδεσμος με ευρεία ή συστηματική επίθεση κατά πληθυσμού αμάχων και 
η πράξη τελείται από πρόσωπο που γνώριζε την επίθεση και τον σύνδεσμο της πράξης με την 
επίθεση. 

Σύμφωνα με τις ΠΧΚ, ομάδες στασιαστών, το κράτος και φιλοκυβερνητικές παραστρατιωτικές 
ομάδες, καθώς και άμαχοι στο Αφγανιστάν μπορούν να εμπλέκονται σε πράξεις οι οποίες πληρούν 
τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. 

Η συμμετοχή Αφγανών πολιτών στη σύγκρουση στη Συρία, για παράδειγμα μέσω της μεραρχίας 
Φατεμιγιούν, θα μπορούσε επίσης να εξεταστεί στο πλαίσιο του συγκεκριμένου λόγου αποκλεισμού. 

β. Σοβαρά (μη πολιτικά) εγκλήματα 

Στην περίπτωση του Αφγανιστάν, η ευρέως διαδεδομένη εγκληματικότητα και η κατάρρευση της 
δημόσιας τάξης καθιστούν ιδιαίτερα συναφή τον λόγο του «σοβαρού (μη πολιτικού) εγκλήματος». 
Πέραν των δολοφονιών που σχετίζονται με οικογενειακές και άλλες ιδιωτικές διαφορές, ορισμένα 
παραδείγματα ιδιαίτερα συναφών σοβαρών εγκλημάτων μπορεί επιπλέον να περιλαμβάνουν το 
εμπόριο και τη διακίνηση ναρκωτικών, τη διακίνηση όπλων, την εμπορία ανθρώπων, την παράνομη 
φορολόγηση, την παράνομη εξόρυξη, την εμπορία ή τη λαθραία διακίνηση ορυκτών, πολύτιμων 
λίθων, αρχαιοτήτων κ.λπ. 

Η βία κατά των γυναικών και των παιδιών (για παράδειγμα, σε σχέση με τους bacha bazi, στο πλαίσιο 
γάμων ανηλίκων κ.λπ.), η οποία είναι ευρέως διαδεδομένη στο Αφγανιστάν, μπορεί επίσης να 
ισοδυναμεί δυνητικά με σοβαρό (μη πολιτικό) έγκλημα. 

Ορισμένες πράξεις οι οποίες θεωρούνται αξιόποινες στο Αφγανιστάν, αλλά δεν θεωρούνται σοβαρά 
εγκλήματα βάσει διεθνών προτύπων (π.χ. σε σχέση με τον γενετήσιο προσανατολισμό ή θρησκευτικά 
παραπτώματα), δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής. Ταυτόχρονα, πράξεις οι 
οποίες ενδέχεται να μην θεωρούνται σοβαρά εγκλήματα στο Αφγανιστάν μπορεί να συνιστούν 
πράξεις που συνεπάγονται αποκλεισμό. 

Ιδιαίτερα σκληρές πράξεις μπορούν να θεωρηθούν σοβαρά μη πολιτικά εγκλήματα, δεδομένου ότι 
είναι δυσανάλογες προς τον προβαλλόμενο πολιτικό σκοπό. Για παράδειγμα, πράξεις οι οποίες 
θεωρούνται συνήθως ότι έχουν «τρομοκρατικό» χαρακτήρα είναι πιθανό να εμπίπτουν στην 
κατηγορία αυτή. 

Σε σχέση με τον αποκλεισμό από το καθεστώς πρόσφυγα, ένα έγκλημα μπορεί να εμπίπτει στον λόγο 
αυτόν εάν τελέστηκε στο Αφγανιστάν ή σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα (για παράδειγμα, ενόσω ο αιτών 
διέμενε στο Πακιστάν ή στο Ιράν ή σε χώρες διέλευσης κ.λπ.). Σε σχέση με την επικουρική προστασία, 
σοβαρά εγκλήματα τα οποία τέλεσαν Αφγανοί αιτούντες στη χώρα υποδοχής οδηγούν επίσης σε 
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αποκλεισμό. 

γ. Πράξεις που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς και τις αρχές των 
Ηνωμένων Εθνών 

Ο συγκεκριμένος λόγος αποκλεισμού μπορεί να εφαρμοστεί για ορισμένες πράξεις οι οποίες 
συνιστούν σοβαρές και συνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και/ή πράξεις οι 
οποίες έχουν χαρακτηριστεί από τη διεθνή κοινότητα αντίθετες προς τους σκοπούς και τις αρχές 
των Ηνωμένων Εθνών (για παράδειγμα, τρομοκρατικές ενέργειες βάσει των σχετικών αποφάσεων 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών). Για να εφαρμοστεί αυτή η διάταξη, οι πράξεις 
πρέπει να έχουν διεθνή διάσταση, υπό την έννοια ότι είναι δυνατόν να έχουν αρνητικές συνέπειες 
για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, ή τις αρμονικές σχέσεις μεταξύ κρατών. Ωστόσο, δεν είναι 
απόλυτη προϋπόθεση να κατέχει ο δράστης θέση εξουσίας σε κρατική ή οιονεί κρατική οντότητα 
προκειμένου να αποκλειστεί βάσει της διάταξης αυτής. 

Η σχετική νομολογία του ΔΕΕ εξετάζει επίσης τη συμμετοχή στις δραστηριότητες τρομοκρατικής 
ομάδας βάσει της διάταξης αυτής.17 

Στην περίπτωση του Αφγανιστάν, η ιδιότητα (πρώην) μέλους ένοπλων ομάδων, όπως το ISKP, οι 
Ταλιμπάν ή το Ισλαμικό Κόμμα (Hezb- e Islami), μπορεί να ενεργοποιήσει σχετικούς παράγοντες, 
πέραν εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο α) και στο άρθρο 17 
παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΑ. Ωστόσο, η ιδιότητα μέλους οργάνωσης που εμπλέκεται σε 
τρομοκρατικές πράξεις δεν θα αρκεί αυτή καθαυτή για την εφαρμογή του αντίστοιχου λόγου 
αποκλεισμού.18 

δ. Κίνδυνος για την κοινωνία ή για την ασφάλεια του κράτους μέλους 

Κατά την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας, ο προβλεπόμενος στο άρθρο 17 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) της ΟΑ λόγος αποκλεισμού εφαρμόζεται μόνο σε πρόσωπα τα οποία είναι κατά τα άλλα 
επιλέξιμα για επικουρική προστασία. 

Εν αντιθέσει προς τους άλλους λόγους αποκλεισμού, η εφαρμογή της διάταξης αυτής βασίζεται σε 
μελλοντοστραφή εκτίμηση του κινδύνου. Παρ’ όλα αυτά, κατά την εξέταση λαμβάνονται υπόψη οι 
προηγούμενες και/ή οι τρέχουσες δραστηριότητες του αιτούντος, όπως η συμμετοχή σε ορισμένες 
ομάδες που θεωρείται ότι συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια των κρατών μελών ή εγκληματικές 
δραστηριότητες του αιτούντος. 

 
 

                                                           
17 ΔΕΕ, Bundesrepublik Deutschland κατά B και D, C-57/09 και C-101/09, 9 Νοεμβρίου 2010· ΔΕΕ, Commissaire général aux 
réfugiés et aux apatrides κατά Mostafa Lounani, C-573/14, 31 Ιανουαρίου 2017. 
18 ΔΕΕ, B και D, σκέψεις 79-99. 
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Κοινή ανάλυση: Αφγανιστάν 
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I. Φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης 
Το άρθρο 6 της ΟΑ ορίζει τους «φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης» ως εξής: 
 

Άρθρο 6 της οδηγίας για την αναγνώριση 
Φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης 

Στους φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης συμπεριλαμβάνονται: 
α) το κράτος· 
β) ομάδες ή οργανώσεις που ελέγχουν το κράτος ή σημαντικό μέρος του εδάφους του κράτους· 
γ) μη κρατικοί φορείς, εάν μπορεί να καταδειχθεί ότι οι φορείς που αναφέρονται υπό στοιχεία 

α) και β), περιλαμβανομένων των διεθνών οργανισμών, δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμούν 
να παράσχουν προστασία κατά της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης, όπως ορίζεται με το 
άρθρο 7. 

 
 
Κατά γενικό κανόνα, η δίωξη ή η σοβαρή βλάβη πρέπει πάντοτε να απορρέει από συμπεριφορά 
τρίτου. Δεν μπορεί να αποτελεί απλώς και μόνο συνέπεια των ανεπαρκειών που οφείλονται στη 
γενική κατάσταση σε μια χώρα καταγωγής19. 

Η έννοια του κράτους κατά το άρθρο 6 στοιχείο α) της ΟΑ θα πρέπει να ερμηνεύεται ευρέως. Το 
κράτος περιλαμβάνει κάθε όργανο που ασκεί νομοθετικές, εκτελεστικές, δικαστικές ή οποιεσδήποτε 
άλλες λειτουργίες και ενεργεί σε οποιοδήποτε επίπεδο, κεντρικό, ομοσπονδιακό, περιφερειακό, 
επαρχιακό ή τοπικό. Για παράδειγμα, μπορεί να περιλαμβάνει τις δημόσιες υπηρεσίες, τις ένοπλες 
δυνάμεις, τις δυνάμεις ασφαλείας και τις αστυνομικές δυνάμεις κ.λπ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
μπορεί επίσης να έχουν ανατεθεί κρατικές εξουσίες σε ιδιωτικούς φορείς και, επομένως, αυτοί 
μπορούν να θεωρούνται κρατικοί φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης. 

Οι ομάδες ή οργανώσεις που ελέγχουν το κράτος ή σημαντικό μέρος του εδάφους του κράτους 
μπορούν να αφορούν δύο πιθανά σενάρια:. 

 ομάδες ή οργανώσεις που ισοδυναμούν με de facto κρατικούς φορείς επειδή ασκούν 
στοιχεία κρατικής εξουσίας· ή 

 ομάδες ή οργανώσεις που ελέγχουν σημαντικό μέρος του εδάφους του κράτους στο 
πλαίσιο ένοπλης σύρραξης. 

Μη κρατικοί φορείς κατά των οποίων δεν παρέχεται αποτελεσματική προστασία αναγνωρίζονται 
επίσης ως φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης κατά την έννοια του άρθρου 6 της ΟΑ. Στους μη 
κρατικούς φορείς μπορούν, για παράδειγμα, να συγκαταλέγονται άτομα και ομάδες, όπως φατρίες 
και φυλές, αντάρτες και παραστρατιωτικοί, πολέμαρχοι, εξτρεμιστικές θρησκευτικές ομάδες ή 
τρομοκράτες, εγκληματίες, πολιτικά κόμματα και μέλη της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων 
μελών της διευρυμένης οικογένειας κ.λπ. 

Στο Αφγανιστάν, υπάρχει ευρύ φάσμα διαφορετικών ομάδων και ατόμων που μπορούν να 
θεωρηθούν φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης, και συχνά ενδέχεται να είναι δυσχερής η σαφής 
διάκριση μεταξύ των διαφόρων ειδών φορέων κατά την έννοια του άρθρου 6 της ΟΑ. Διεθνείς ή ξένοι 
παράγοντες οι οποίοι είναι παρόντες στο Αφγανιστάν θα μπορούσαν επίσης να θεωρηθούν φορέων 
δίωξης ή σοβαρής βλάβης σε ορισμένες περιπτώσεις. 

                                                           
19 ΔΕΕ, Mohamed M'Bodj κατά Βελγικού Δημοσίου, C-542/13, απόφαση της 18ης Δεκεμβρίου 2014, C-542/13, σκέψεις 35-
36. 
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Στις υποενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται , με μη εξαντλητικό τρόπο, οι κύριοι φορείς 
δίωξης και σοβαρής βλάβης στο Αφγανιστάν. 

Το αφγανικό κράτος και φιλοκυβερνητικά στοιχεία 
Οι αφγανικές κρατικές αρχές και οι συνεργάτες τους κατηγορούνται για την τέλεση ευρέος φάσματος 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις παράνομης κράτησης, 
κακομεταχείρισης και βασανιστηρίων από τις αφγανικές δυνάμεις εθνικής ασφάλειας (ANSF), κυρίως 
από την εθνική διεύθυνση ασφάλειας (NDS) και ορισμένες τοπικές αστυνομικές δυνάμεις, 
φιλοκυβερνητικές παραστρατιωτικές ομάδες και ισχυρά πρόσωπα. Βασανιστήρια χρησιμοποιούνται 
συχνά για την απόσπαση ομολογίας. Συναφώς, υπάρχει στόχευση αμάχων, μεταξύ άλλων βάσει 
οικογενειακών δεσμών, συγγένειας και της ιδιότητας μέλους φυλής [Στόχευση στο πλαίσιο 
συγκρούσεων, 2.2· Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες 3.3.3, 3.4.4.3]. Έχουν αναφερθεί επίσης 
εξωδικαστικές δολοφονίες, από τις ANSF, αμάχων για τους οποίους υπήρχαν υπόνοιες ότι 
αντιτάσσονταν στην κυβέρνηση [Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 2.1]. Ορισμένα μέλη της 
αφγανικής τοπικής αστυνομίας (ALP) συμμετείχαν σε εκβιάσεις, απειλές και σεξουαλική κακοποίηση 
αμάχων. [Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 2.6]. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, διάφοροι κρατικοί υπάλληλοι, όπως υπουργοί, κυβερνήτες και 
προσωπικό των ANSF, ενήργησαν καθ’ υπέρβαση της νόμιμης εξουσίας τους. Επιπλέον, η αστυνομία 
και οι δικαστικές αρχές επηρεάζονται από ισχυρά πρόσωπα [Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 2· 
Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 3.4.4.1, 3.5.3, 3.5.4]. 

Εκτός από την ALP, άγνωστος αριθμός φιλοκυβερνητικών παραστρατιωτικών ομάδων πολεμούν 
στο πλευρό της κυβέρνησης κατά των στασιαστών. Έχουν κατηγορηθεί για στοχευμένες δολοφονίες 
καθώς και για την απειλή, τον εκφοβισμό και την παρενόχληση αμάχων. Αναφέρεται ότι αυτές οι 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λαμβάνουν χώρα σε συνθήκες ατιμωρησίας λόγω των 
σχέσεων των δραστών με ισχυρά πρόσωπα σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο [Στόχευση στο πλαίσιο 
συγκρούσεων, 2.6]. 

Η αφγανική κυβέρνηση δεν ελέγχει ολόκληρο το έδαφος του κράτους, μερικά τμήματα τελούν υπό 
τον έλεγχο ομάδων στασιαστών, ιδίως των Ταλιμπάν. Ωστόσο, το κράτος είναι σε θέση να στοχεύει 
άτομα σε ολόκληρο το έδαφος της χώρας και διαπιστώνεται, ειδικότερα, ότι στοχεύει άτομα σε 
περιοχές στις οποίες ο έλεγχος είναι αμφισβητούμενος [Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 1.1.4.1, 
2.4]. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αμφισβητούμενες περιοχές, βλ. ενότητα για το άρθρο 
15 στοιχείο γ) της ΟΑ κατωτέρω. 

Ομάδες στασιαστών 
Στο Αφγανιστάν δραστηριοποιούνται αρκετές ένοπλες ομάδες στασιαστών, εκ των οποίων οι 
Ταλιμπάν θεωρούνται η ισχυρότερη ομάδα. Οι Ταλιμπάν έχουν επίσης εγκαταστήσει επίσημη δομή· 
ωστόσο, δεν είναι σαφές σε ποιον βαθμό όλες οι ομάδες των Ταλιμπάν έχουν προσχωρήσει σε αυτήν 
και οι Ταλιμπάν δεν θεωρούνται κίνημα με συμπαγή ενότητα [Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 
1.1.1 – 1.1.3]. 

Στην ευρύτερη ομάδα των Ταλιμπάν, υπάρχουν διάφορες φράξιες, με περισσότερη ή λιγότερη 
αυτονομία και ενίοτε αντίπαλα συμφέροντα. Αναφέρονται περιφερειακές διαφορές όσον αφορά την 
ενότητα και τη συνοχή, ενώ επίσης ορισμένοι τοπικοί διοικητές σε απομακρυσμένες περιοχές έχουν 
ελάχιστες σχέσεις με την κεντρική ηγεσία των Ταλιμπάν. Αναλυτές του κινήματος των Ταλιμπάν 
επισημαίνουν αποκλίσεις και κατακερματισμό σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο [Στόχευση στο 
πλαίσιο συγκρούσεων, 1.1.1 – 1.1.3]. 

Εκτός από τους Ταλιμπάν, στο Αφγανιστάν δραστηριοποιούνται αρκετές μικρότερες ομάδες (για 
παράδειγμα, Ένωση Ισλαμικής Τζιχάντ, Lashkar-e Tayyiba, Jaysh Muhammed, Fedai Mahaz και το 
Μέτωπο Mullah Dadullah), με σημαντικότερες ομάδες το Ισλαμικό Κράτος της Επαρχίας Χορασάν 
(ISKP) και το Ισλαμικό Κίνημα του Ουζμπεκιστάν (IMU) [Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 1.5· 
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Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 1.5.2]. 

Οι ομάδες στασιαστών ευθύνονται για ευρύ φάσμα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι 
στόχοι τους ποικίλλουν και εξαρτώνται συχνά από τους πολιτικούς ή στρατιωτικούς στόχους της 
αντίστοιχης ομάδας. 

Οι ομάδες στασιαστών έχουν επίσης εγκαθιδρύσει παράνομα παράλληλα συστήματα απονομής 
δικαιοσύνης σε περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχό τους. Τα παράλληλα αυτά συστήματα απονομής 
δικαιοσύνης επιβάλλουν εξωδικαστικές ποινές για την τιμωρία εγκλημάτων σύμφωνα με την 
αυστηρή ερμηνεία της σαρία από την ομάδα στασιαστών. Οι τιμωρίες αφορούν εγκλήματα του 
κοινού ποινικού δικαίου καθώς και παραβάσεις ηθικών κωδίκων και περιλαμβάνουν σοβαρές 
παραβιάσεις δικαιωμάτων, όπως δημόσιες εκτελέσεις διά λιθοβολισμού ή τουφεκισμού και άλλες 
μορφές σωματικής τιμωρίας [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 1.6]. 

Η εμβέλεια μιας ομάδας στασιαστών εξαρτάται από τη θέση ισχύος της, συμπεριλαμβανομένων των 
δικτύων της ή άλλων μηχανισμών συνεργασίας. Για παράδειγμα, ενώ οι Ταλιμπάν έχουν κυρίως 
παρουσία σε αγροτικές περιοχές, αναφέρεται επίσης ότι διαθέτουν δίκτυο πληροφοριοδοτών και 
επιδίδονται σε δραστηριότητες συγκέντρωσης πληροφοριών στις πόλεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
διώκουν ορισμένα άτομα ακόμη και σε μεγάλες πόλεις, ανάλογα με το προφίλ και τις ατομικές 
περιστάσεις τους [Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 1.4.2, 1.4.3]. 

Ανάλογα με την περιφερειακή κατάσταση και τη θέση της συγκεκριμένης ομάδας στασιαστών, οι 
ομάδες στασιαστών μπορούν να θεωρηθούν κόμματα ή οργανώσεις που ελέγχουν σημαντικό μέρος 
του Αφγανιστάν (επί του παρόντος, αυτό ισχύει δυνητικά μόνο για τους Ταλιμπάν) ή μη κρατικοί 
φορείς . Ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός τους βάσει του άρθρου 6 στοιχείο β) ή γ) της ΟΑ θα εξαρτηθεί 
από το αν διαπιστώνεται ότι ελέγχουν σημαντικό μέρος του εδάφους του Αφγανιστάν, και θα πρέπει 
να ληφθεί υπόψη η ευμετάβλητη κατάσταση της σύρραξης στο Αφγανιστάν. 

Άλλοι μη κρατικοί φορείς 
Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες μπορεί να ισοδυναμούν με δίωξη ή σοβαρή 
βλάβη διαπράττονται επίσης από άλλους μη κρατικούς φορείς, όπως φατρίες, φυλές, (κατά τόπους) 
ισχυρά πρόσωπα, μέλη της οικογένειας, εγκληματικές ομάδες κ.λπ. 

Τα έθιμα και το εθιμικό δίκαιο της αφγανικής κοινωνίας μπορούν να οδηγήσουν σε διάφορες 
επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές, όπως είναι ο καταναγκαστικός γάμος και η ενδοοικογενειακή 
βία κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των αποκαλούμενων «εγκλημάτων τιμής» που 
διαπράττουν μέλη της οικογένειας [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 3.4 - 3.7· βλ. επίσης τα 
προφίλ που αφορούν γυναίκες, ΛΟΑΔ, άτομα που θεωρείται ότι έχουν παραβιάσει τους ηθικούς 
κώδικες κ.λπ.]. 

Η μη κρατική παραδοσιακή απονομή δικαιοσύνης, η οποία κυριαρχεί σε μεγάλα τμήματα του 
Αφγανιστάν, περιλαμβάνει διάφορους παράγοντες όπως είναι οι jirga και shura, 
συμπεριλαμβανομένων θεολόγων, νομικών, γερόντων της κοινότητας και τοπικών ισχυρών 
προσώπων κ.λπ. Ορισμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετίζονται με τέτοιους 
παραδοσιακούς μηχανισμούς απονομής δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων όσον αφορά την έλλειψη 
νομιμότητας των διαδικασιών και τη φύση των επιβαλλόμενων ποινών [Στόχευση βάσει του 
κοινωνικού πλαισίου, 1.5, 6.4· Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων 2.6· Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί 
δείκτες 3.5.6]. 

Άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από μη κρατικούς φορείς μπορεί να είναι 
συνέπεια κτηματικών διαφορών μεταξύ διαφόρων παραγόντων, όπως κοινοτήτων 
(συμπεριλαμβανομένων φυλών και φατριών), εθνοτικών ομάδων ή μεμονωμένων ατόμων, ή μπορεί 
να είναι αποτέλεσμα  βεντετών ή άλλων μορφών ιδιωτικών διαφορών [Στόχευση βάσει του 
κοινωνικού πλαισίου, 1.5, 6.4, 7· βλ. επίσης το προφίλ που αφορά τα άτομα που εμπλέκονται σε 
βεντέτες και σε κτηματικές διαφορές]. 
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Οι εγκληματικές ομάδες και τα άτομα που διαπράττουν εγκλήματα μπορούν επίσης να είναι μη 
κρατικοί φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο γ) της ΟΑ. Για 
παράδειγμα, αναφέρεται ότι η απαγωγή με κίνητρο τα λύτρα και η εκβίαση έχουν καταστεί ολοένα 
και περισσότερο διαδεδομένη μορφή εγκληματικότητας σε μεγάλες πόλεις στο Αφγανιστάν τα 
τελευταία χρόνια [Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 1.7· Στόχευση βάσει του κοινωνικού 
πλαισίου, 8.5]. 

Η εμβέλεια δράσης ενός συγκεκριμένου μη κρατικού φορέα εξαρτάται από κάθε μεμονωμένη 
περίπτωση. Η εκτίμηση μπορεί να περιλαμβάνει πτυχές όπως το δίκτυο της οικογένειας, της φυλής 
ή άλλο δίκτυο για τον εντοπισμό και τη στόχευση του αιτούντος. Οι ατομικές θέσεις ισχύος του 
αιτούντος και του φορέα δίωξης ή σοβαρής βλάβης θα πρέπει να εκτιμηθούν λαμβανομένων υπόψη 
της κοινωνικής θέσης, του πλούτου, των γνωριμιών, του φύλου τους κ.λπ. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι η δίωξη ή η σοβαρή βλάβη από μη κρατικούς φορείς πρέπει να αξιολογείται 
υπό το πρίσμα της διαθεσιμότητας προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΟΑ. 
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II. Καθεστώς πρόσφυγα 
Η συνεχιζόμενη ένοπλη σύρραξη στο Αφγανιστάν έχει δημιουργήσει μια κατάσταση στην οποία 
συχνά παρατηρούνται φαινόμενα στοχευμένης βίας και παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων έναντι συγκεκριμένων ομάδων προσώπων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 της ΟΑ: 
 

Άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας για την αναγνώριση 
Πράξεις δίωξης 

Μία πράξη για να θεωρηθεί ως πράξη δίωξης κατά την έννοια του άρθρου 1Α της σύμβασης της 
Γενεύης πρέπει: 

α) να είναι αρκούντως σοβαρή λόγω της φύσης ή της επανάληψής της ώστε να συνιστά 
σοβαρή παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά των δικαιωμάτων από τα 
οποία δεν χωρεί παρέκκλιση βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 2 της ευρωπαϊκής 
σύμβασης για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών· ή 

β) να αποτελεί σώρευση διαφόρων μέτρων συμπεριλαμβανομένων παραβιάσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία να είναι αρκούντως σοβαρή ούτως ώστε να θίγεται ένα 
άτομο κατά τρόπο αντίστοιχο με τον αναφερόμενο στο στοιχείο α). 

 
 
Προκειμένου ένα πρόσωπο να πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί πρόσφυγας, πρέπει να 
υπάρχει σύνδεσμος μεταξύ ενός ή περισσότερων από τους συγκεκριμένους λόγους δίωξης (φυλή, 
θρησκεία, ιθαγένεια, πολιτικές πεποιθήσεις ή ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας), 
αφενός, και των πράξεων δίωξης βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 1 της ΟΑ ή της απουσίας 
προστασίας κατά τέτοιων πράξεων (άρθρο 9 παράγραφος 3 της ΟΑ), αφετέρου. 

Η δυνατότητα εφαρμογής του αντίστοιχου λόγου ή λόγων θα πρέπει να εκτιμηθεί σε σχέση με το 
άρθρο 10 της ΟΑ. Στο πλαίσιο της ανάλυσης συγκεκριμένων προφίλ κατωτέρω, το παρόν έγγραφο 
παραπέμπει σε σύνδεσμο με τον λόγο δίωξης στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι αυτός είναι 
δυνητικά συναφής. Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι περισσότεροι και/ή διαφορετικοί λόγοι 
ενδέχεται να τυγχάνουν εφαρμογής ανάλογα με τον φορέα δίωξης και/ή τις ατομικές περιστάσεις 
του αιτούντος. 

Για τον χαρακτηρισμό αιτούντος ως πρόσφυγα θα πρέπει να πληρούνται όλα τα στοιχεία του ορισμού 
του πρόσφυγα σύμφωνα με την ΟΑ. 

Στη συνέχεια παρατίθεται κοινή ανάλυση σχετικά με συγκεκριμένα προφίλ αιτούντων, βάσει των 
προσωπικών χαρακτηριστικών τους ή των σχέσεών τους με ορισμένη ομάδα (π.χ. πολιτική, εθνοτική, 
θρησκευτική). 

Για κάθε αίτηση απαιτείται εξατομικευμένη εκτίμηση. Σε αυτή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
ατομικές περιστάσεις του αιτούντος και οι σχετικές πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής. Στους 
παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση αυτή μπορούν να 
περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι εξής: 

 περιοχή καταγωγής του αιτούντος και παρουσία δυνητικών φορέων δίωξης· 
 φύση των ενεργειών του αιτούντος (κατά πόσον εκλαμβάνονται αρνητικά και/ή κατά πόσον 

άτομα που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις θεωρούνται στόχος προτεραιότητας από τον 
φορέα δίωξης)· 

 προβολή του αιτούντος και των ενεργειών του (ήτοι σε ποιον βαθμό είναι πιθανόν ο αιτών να 
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είναι γνωστός ή να μπορεί να αναγνωριστεί από τον δυνητικό φορέα δίωξης), με τη 
διευκρίνιση, ωστόσο, ότι ο αιτών δεν υποχρεούται να αποδείξει ότι ο φορέα δίωξης στοχεύει 
ατομικά τον ίδιο· 

 πόροι τους οποίους έχει στη διάθεσή του ο αιτών ώστε να αποφύγει τη δίωξη (π.χ. σχέση με 
ισχυρά πρόσωπα, δίκτυο)· 

 πρόσθετα στοιχεία, όπως προσωπικές έχθρες, τα οποία ενδέχεται να αυξάνουν τον κίνδυνο 
για τον αιτούντα. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και αν ο αιτών δεν υπάγεται πλέον σε ορισμένο προφίλ (π.χ. πρώην 
μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, πρώην μέλη ομάδων στασιαστών, πρώην κυβερνητικοί υπάλληλοι, 
πρώην δημοσιογράφοι), ενδέχεται να εξακολουθεί να αποτελεί στόχο και να έχει βάσιμο φόβο 
δίωξης σχετικό με το γεγονός ότι υπαγόταν στο παρελθόν σε τέτοιο προφίλ. 

Τα μέλη της οικογένειας, λόγω της σχέσης τους με τον πρόσφυγα και μόνο, ενδέχεται να διατρέχουν 
κίνδυνο δίωξης κατά τρόπο που να μπορεί να αποτελέσει βάση για τη χορήγηση του καθεστώτος 
πρόσφυγα. Επισημαίνεται επίσης ότι άτομα τα οποία ανήκουν στην οικογένεια προσώπου που 
πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης διεθνούς προστασίας μπορούν να έχουν ατομικές ανάγκες 
προστασίας. 

Το γεγονός ότι ο αιτών έχει ήδη υποστεί δίωξη ή άμεσες απειλές τέτοιας δίωξης αποτελεί σοβαρή 
ένδειξη ότι είναι βάσιμος ο φόβος του αιτούντος, εκτός εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να πιστεύει 
κανείς ότι η εν λόγω δίωξη δεν θα επαναληφθεί (άρθρο 4 παράγραφος 4 της ΟΑ). 

Προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο αιτών έχει βάσιμο φόβο δίωξης στην περιοχή καταγωγής του, θα 
πρέπει να εξεταστεί η διαθεσιμότητα προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΟΑ (βλ. κεφάλαιο 
Φορείς  προστασίας). Όταν τέτοια προστασία δεν είναι διαθέσιμη, η εξέταση μπορεί να συνεχιστεί 
όσον αφορά τη δυνατότητα εφαρμογής της εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας βάσει 
του άρθρου 8 της ΟΑ, εάν τυγχάνει εφαρμογής σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική (βλ. 
κεφάλαιο Εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας). 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να εφαρμοστεί αποκλεισμός του αιτούντα  ακόμα και αν πληρούσε 
κατά τα άλλα τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας, (βλ. το κεφάλαιο 
Αποκλεισμός). Στις ενότητες που ακολουθούν γίνονται συγκεκριμένες παραπομπές στη σημασία 
παραγόντων αποκλεισμού για ορισμένα προφίλ. 

Όταν ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί πρόσφυγας, η εξέταση θα πρέπει 
να συνεχιστεί προκειμένου να καθοριστεί αν  πληροί τα κριτήρια για  να του χορηγηθεί επικουρική 
προστασία (βλ. κεφάλαιο Επικουρική προστασία). 
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Ανάλυση συγκεκριμένων προφίλ όσον αφορά την αναγνώριση του 
καθεστώτος πρόσφυγα 
 

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται ορισμένα από τα προφίλ Αφγανών αιτούντων, όπως 
προκύπτουν από τον όγκο υποθέσεων που έχουν εξετάσει τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο κατάλογος δεν 
είναι εξαντλητικός και το γεγονός ότι ένα ορισμένο προφίλ περιλαμβάνεται σε αυτόν δεν 
επηρεάζει τον καθορισμό των αναγκών προστασίας των αιτούντων. 

Παρότι τα συμπεράσματα της παρούσας κοινής ανάλυσης μπορούν να παράσχουν γενική 
καθοδήγηση, οι ανάγκες προστασίας κάθε αιτούντος θα πρέπει να εξετάζονται σε ατομική βάση. 
Τα ενδεικτικά παραδείγματα σε σχέση με ειδικότερα προφίλ με διαφοροποιημένο κίνδυνο και σε 
διαφοροποιημένες περιστάσεις που κανονικά αυξάνουν ή μειώνουν τον κίνδυνο πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη υπό το πρίσμα όλων των περιστάσεων της ατομικής περίπτωσης. 

Επιπλέον, ο αιτών μπορεί να υπάγεται σε περισσότερα του ενός προφίλ τα οποία 
περιλαμβάνονται στην παρούσα κοινή ανάλυση. Οι ανάγκες προστασίας που σχετίζονται με όλες 
αυτές τις περιστάσεις θα πρέπει να εξετάζονται πλήρως. 

Επιπλέον, οι παράγοντες στο πλαίσιο κάθε προφίλ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη με την 
επιφύλαξη της αξιολόγησης της αξιοπιστίας των ισχυρισμών του αιτούντος. 
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1. Μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και φιλοκυβερνητικών παραστρατιωτικών 
ομάδων 

Το συγκεκριμένο προφίλ αφορά μέλη των αφγανικών δυνάμεων ασφαλείας (ANSF), 
συμπεριλαμβανομένων του αφγανικού εθνικού στρατού (ANA), της αφγανικής εθνικής αστυνομίας 
(ANP) και της εθνικής διεύθυνσης ασφάλειας (NDS), καθώς και της αφγανικής τοπικής αστυνομίας 
(ALP), όπως επίσης και μέλη φιλοκυβερνητικών παραστρατιωτικών ομάδων. 

Σύνοψη ΠΧΚ 

Το προσωπικό των ANSF, τόσο εν ώρα υπηρεσίας όσο και εκτός υπηρεσίας, αποτελεί συχνά στόχο 
επιθέσεων στασιαστών. Τέτοιες επιθέσεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν σε μέρη στα οποία 
συγκεντρώνεται το προσωπικό των ANSF, για παράδειγμα, σε στρατιωτικές βάσεις ή αστυνομικά 
τμήματα ή ενώ παρατάσσονται μπροστά σε τράπεζες. Η στόχευση μπορεί επίσης να προσλάβει τη 
μορφή δολοφονιών και απαγωγών σε αγροτικές ή αστικές περιοχές [Στόχευση στο πλαίσιο 
συγκρούσεων, 1.2.1, 1.5.1]. 

Στις στοχευμένες επιθέσεις τους, οι Ταλιμπάν αποδίδουν κορυφαία προτεραιότητα σε αξιωματικούς 
της NDS, καθώς και σε μέλη τοπικών εξεγειρόμενων παραστρατιωτικών ομάδων, ALP και άλλων 
προσώπων που οι Ταλιμπάν «δυσκολεύονται να νικήσουν» [Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων 
1.2.1]. 

Επιπλέον, αναφέρεται οτιοι Ταλιμπάν πραγματοποιούν ελέγχους στους  επιβάτες στα οδικά σημεία 
ελέγχου για να εντοπίσουν και να σκοτώσουν ή να απαγάγουν προσωπικό ασφάλειας [Στόχευση στο 
πλαίσιο συγκρούσεων, 1.1.5.2, 1.1.5.4 και 1.2.1]. 

Τα άτομα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ θεωρούνται επίσης θεμιτός στόχος από άλλες 
ομάδες στασιαστών, για παράδειγμα το ISKP [Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 1.5.1]. 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα μέλη της οικογένειας του προσωπικού των δυνάμεων ασφαλείας 
έχουν επίσης γίνει στόχος στασιαστών [Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 1.1.5.2, 1.3.1 και 1.5.1]. 
Επιπλέον, στα μέλη της οικογένειας ασκούνται συχνά πιέσεις ώστε να πείσουν τον συγγενή τους να 
εγκαταλείψει τη θέση του στις δυνάμεις ασφαλείας [Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 1.3.1]. 
Έχουν αναφερθεί επίσης περιπτώσεις πρώην μελών των ANSF που αποτέλεσαν στόχο μετά την 
αποχώρησή τους από τις ANSF [Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 1.4.1]. 

Ανάλυση κινδύνου 

Ο χαρακτήρας των πράξεων στις οποίες θα μπορούσαν να εκτεθούν τα άτομα που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο προφίλ είναι τόσο σοβαρός ώστε αυτές ισοδυναμούν με δίωξη (π.χ. δολοφονία και 
απαγωγή). 

Στην περίπτωση ατόμων που αποτελούν στόχο προτεραιότητας ομάδων στασιαστών (π.χ. 
αξιωματικοί των δυνάμεων ασφαλείας, μέλη της ALP ή τοπικών εξεγειρόμενων παραστρατιωτικών 
ομάδων), ο βάσιμος φόβος δίωξης εν γένει τεκμηριώνεται. 

Στην περίπτωση άλλων ατόμων που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ, στην εξατομικευμένη 
εκτίμηση του αν υπάρχει εύλογη πιθανότητα να υποστεί ο αιτών δίωξη θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη περιστάσεις όπως η περιοχή εργασίας και η έκθεση του αιτούντος, η περιοχή καταγωγής και 
η παρουσία ομάδων στασιαστών (ειδικότερα, σε σχέση με σημεία ελέγχου στασιαστών), το χρονικό 
διάστημα που έχει παρέλθει από την αποχώρηση από τις δυνάμεις, προσωπικές έχθρες κ.λπ. 

Τα μέλη της οικογένειας ορισμένων ατόμων που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ θα μπορούσαν 
επίσης να διατρέχουν κίνδυνο μεταχείρισης η οποία θα ισοδυναμούσε με δίωξη. 
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Σύνδεσμος με λόγο δίωξης 

Από τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ότι η δίωξη ατόμων που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο 
προφίλ οφείλεται σε λόγους (αποδιδόμενων) πολιτικών πεποιθήσεων. 

 Οι παράγοντες αποκλεισμού θα μπορούσαν να έχουν σημασία για το συγκεκριμένο προφίλ (βλ. 
το κεφάλαιο Αποκλεισμός κατωτέρω). 

2. Κυβερνητικοί υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένων δικαστών, εισαγγελέων και 
δικαστικών υπαλλήλων· και πρόσωπα που θεωρείται ότι υποστηρίζουν την 
κυβέρνηση 

Το συγκεκριμένο προφίλ αφορά κυβερνητικούς υπαλλήλους, όπως κυβερνήτες, μέλη συμβουλίων, 
δημόσιους υπαλλήλους καθώς και μέλη της δικαστικής εξουσίας, όπως δικαστές, εισαγγελείς και 
άλλους δικαστικούς υπαλλήλους κ.λπ. Περιλαμβάνει υπαλλήλους και εργαζόμενους στα δικαστήρια 
σε κεντρικό καθώς και σε επαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο. Αφορά επίσης άτομα που θεωρείται 
ότι υποστηρίζουν την κυβέρνηση (για παράδειγμα, μέλη πολιτικών ομάδων, γέροντες κοινοτήτων, 
αμάχους που θεωρούνται κατάσκοποι, υπαλλήλους πρεσβειών και διεθνών οργανισμών κ.λπ.). 

Σύνοψη ΠΧΚ 

Οι υπάλληλοι υπουργείων τα οποία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της καταπολέμησης των 
στασιαστών, όπως για παράδειγμα το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, αποτελούν τακτικά στόχο των Ταλιμπάν. Δικαστές, εισαγγελείς και άλλοι δικαστικοί 
υπάλληλοι αποτελούν επίσης σημαντικούς στόχους των Ταλιμπάν. Σε μικρότερο βαθμό, στόχο 
αποτέλεσαν επίσης υπάλληλοι άλλων υπουργείων που δεν εμπλέκονται άμεσα στην μάχη κατά των 
στασιαστών· προσωπικές έχθρες ή δημόσιες δηλώσεις κατά των Ταλιμπάν μπορούν επίσης να 
θεωρηθούν σχετικές περιστάσεις εν προκειμένω. Σε άλλες περιπτώσεις οι στασιαστές στοχεύουν 
αξιωματούχους των τοπικών, περιφερειακών ή επαρχιακών αρχών [Στόχευση στο πλαίσιο 
συγκρούσεων, 1.2.2]. 

Υπάρχουν πληροφορίες για απαγωγές και παράλληλες διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης για 
πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι εργάζονται για την κυβέρνηση ή ότι είναι 
υποστηρικτές της ή κατάσκοποι για λογαριασμό της [Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 1.2.2 και 
1.5.1.1]. 

Υπάρχουν πληροφορίες για δολοφονίες μελών πολιτικών ομάδων τις οποίες οι Ταλιμπάν θεωρούν 
εχθρούς [π.χ. Ισλαμικό Κόμμα (Hezb-e Islami), κόμμα Jamiaat-e Islami]. Τα άτομα αυτά μπορούν να 
αποτελέσουν στόχο, για παράδειγμα, στους τόπους στους οποίους συγκεντρώνονται, όπως σε 
κηδείες και τεμένη [Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 1.1.5.3 και 1.2.8]. 

Έχουν αναφερθεί επίσης ορισμένες επιθέσεις κατά γερόντων κοινοτήτων, οι οποίοι τιμωρήθηκαν και 
δολοφονήθηκαν από τους Ταλιμπάν επειδή θεωρήθηκε ότι υποστήριζαν την κυβέρνηση [Στόχευση 
στο πλαίσιο συγκρούσεων, 1.2.7]. 

Το ISKP στοχεύει επίσης συστηματικά γέροντες κοινοτήτων για τους οποίους υπάρχουν υπόνοιες 
συνεργασίας με την κυβέρνηση ή με τους Ταλιμπάν [Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 1.5.1]. 

Έχει επίσης καταγραφεί τιμωρία από παράλληλα συστήματα απονομής δικαιοσύνης σε περιπτώσεις 
ατόμων που κατηγορούνταν ότι έχουν συγγενείς στην κυβέρνηση [Στόχευση στο πλαίσιο 
συγκρούσεων, 1.1.5.2]. 
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Ανάλυση κινδύνου 

Ο χαρακτήρας των πράξεων στις οποίες θα μπορούσαν να εκτεθούν τα άτομα που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο προφίλ είναι τόσο σοβαρός ώστε αυτές ισοδυναμούν με δίωξη (π.χ. δολοφονία, 
απαγωγή, παράλληλες διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης). 

Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που 
απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Στην εξατομικευμένη εκτίμηση του αν υπάρχει 
εύλογη πιθανότητα να υποστεί ο αιτών δίωξη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιστάσεις που 
έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο, όπως: ο σύνδεσμος με υπουργεία τα οποία βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή της καταπολέμησης των στασιαστών (π.χ. Υπουργείο Άμυνας, Υπουργείο Εσωτερικών κ.λπ.), 
η υψηλή θέση στην κυβέρνηση (π.χ. δικαστές, εισαγγελείς, άλλοι δικαστικοί υπάλληλοι), η εξέχουσα 
θέση στην κοινότητα, η καταγωγή από αμφισβητούμενες περιοχές ή περιοχές με παρουσία 
στασιαστών, οι προσωπικές έχθρες ή οι δημόσιες δηλώσεις κατά των Ταλιμπάν κ.λπ. 

Τα μέλη της οικογένειας ορισμένων ατόμων που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ θα μπορούσαν 
επίσης να διατρέχουν κίνδυνο μεταχείρισης η οποία θα ισοδυναμούσε με δίωξη. 

Σύνδεσμος με λόγο δίωξης 

Από τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ότι η δίωξη ατόμων που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο 
προφίλ οφείλεται σε λόγους (αποδιδόμενων) πολιτικών πεποιθήσεων. 

 Οι παράγοντες αποκλεισμού θα μπορούσαν να έχουν σημασία για το συγκεκριμένο προφίλ (βλ. 
το κεφάλαιο Αποκλεισμός κατωτέρω). 

3. Άτομα που εργάζονται για ξένους στρατούς ή θεωρείται ότι τους υποστηρίζουν 

Το συγκεκριμένο προφίλ αφορά άτομα τα οποία συνδέονται με ξένους στρατούς με παρουσία στο 
Αφγανιστάν, όπως διερμηνείς, προσωπικό ασφάλειας, άμαχοι ανάδοχοι, διαχειριστές και 
προσωπικό στον τομέα της εφοδιαστικής. 

Σύνοψη ΠΧΚ 

Άτομα τα οποία εργάζονται για ξένους στρατούς, ιδίως διερμηνείς και προσωπικό ασφάλειας, 
θεωρούνται στόχος κορυφαίας προτεραιότητας για τους Ταλιμπάν. Οι Ταλιμπάν ανάγκασαν επίσης 
τοπικές κοινότητες να εκδιώξουν ορισμένες οικογένειες τις οποίες θεωρούσαν συμμάχους των 
διεθνών δυνάμεων. Άτομα τα οποία δεν απασχολούνται επ’ αμοιβή από ξένες ς δυνάμεις, αλλά 
εκτελούν γενικές εργασίες συντήρησης, δεν αποτελούν συστηματικά στόχο, παρότι εκδηλώνονται 
επιθέσεις εναντίον τους [Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 1.2.3]. 

Ανάλυση κινδύνου 

Ο χαρακτήρας των πράξεων στις οποίες θα μπορούσαν να εκτεθούν τα άτομα που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο προφίλ είναι τόσο σοβαρός ώστε αυτές ισοδυναμούν με δίωξη (π.χ. δολοφονία). 

Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που 
απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Οι διερμηνείς και το προσωπικό ασφάλειας 
θεωρούνται στόχοι κορυφαίας προτεραιότητας και, γενικά, θα δικαιολογούσε βάσιμο φόβο δίωξης. 
Για άλλα πρόσωπα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ, στην εξατομικευμένη εκτίμηση του αν 
υπάρχει εύλογη πιθανότητα να υποστεί ο αιτών δίωξη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιστάσεις 
που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο, όπως: ο συγκεκριμένος ρόλος και η προβολή του αιτούντος, η επ’ 
αμοιβή απασχόληση από ξένους στρατούς, η καταγωγή από αμφισβητούμενη περιοχή ή περιοχές με 
παρουσία στασιαστών κ.λπ. 

Τα μέλη της οικογένειας ορισμένων ατόμων που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ μπορεί επίσης 
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να διατρέχουν κίνδυνο μεταχείρισης η οποία ισοδυναμεί με δίωξη. 

Σύνδεσμος με λόγο δίωξης 

Από τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ότι η δίωξη ατόμων που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο 
προφίλ οφείλεται σε λόγους (αποδιδόμενων) πολιτικών πεποιθήσεων. 

 Οι παράγοντες αποκλεισμού θα μπορούσαν να έχουν σημασία για το συγκεκριμένο προφίλ (βλ. 
το κεφάλαιο Αποκλεισμός κατωτέρω). 

4. Θρησκευτικοί ηγέτες 

Το συγκεκριμένο προφίλ αφορά θρησκευτικούς ηγέτες, όπως μέλη των ουλεμάδων, δασκάλους 
μεντρεσέδων, ιμάμηδες και θεολόγους του Ισλάμ. 

Σύνοψη ΠΧΚ 

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μεγάλος αριθμός δολοφονιών θρησκευτικών προσωπικοτήτων. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, αποτελούν στόχο κυρίως σε αμφισβητούμενες περιοχές, αλλά και σε 
πόλεις. 

Οι λόγοι για τη στόχευση θρησκευτικών ηγετών είναι διάφοροι, αλλά πρέπει να εξετάζονται στο 
πλαίσιο της αντίληψης ότι οι ουλεμάδες θεωρούνται ικανοί να αναιρέσουν τη θρησκευτική ιδεολογία 
των στασιαστών. Ενδεικτικά παραδείγματα στόχευσης παρατίθενται στη συνέχεια: 

 θρησκευτικές προσωπικότητες που υποστήριξαν δημοσίως απόψεις της κυβέρνησης, μεταξύ 
άλλων τελώντας κηδείες για δολοφονηθέντα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας· 

 θρησκευτικές προσωπικότητες  που καταδίκασαν δημοσίως επιθέσεις στασιαστών εναντίων 
αμάχων  ή που επέκριναν τακτικές των στασιαστών για θρησκευτικούς λόγους. 

 θρησκευτικές προσωπικότητες που απέρριψαν δημοσίως την ιδεολογία των στασιαστών 
επειδή πρεσβεύουν πιο μετριοπαθή ή άλλη μορφή του Ισλάμ. 

[Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 1.2.5, 1.5.1]. 

Ανάλυση κινδύνου 

Ο χαρακτήρας των πράξεων στις οποίες θα μπορούσαν να εκτεθούν τα άτομα που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο προφίλ είναι τόσο σοβαρός ώστε αυτές ισοδυναμούν με δίωξη (π.χ. δολοφονία). 

Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που 
απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Στην εξατομικευμένη εκτίμηση του αν υπάρχει 
εύλογη πιθανότητα να υποστεί ο αιτών δίωξη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιστάσεις που 
έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο, όπως: η δημόσια στήριξη της κυβέρνησης ή η καταδίκη των πράξεων 
των στασιαστών, η διεξαγωγή τελετών για δολοφονημένα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας κ.λπ. 

Σύνδεσμος με λόγο δίωξης 

Από τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ότι η δίωξη ατόμων που εμπίπτουν στο προφίλ αυτό 
οφείλεται σε λόγους (αποδιδόμενων) πολιτικών πεποιθήσεων και/ή θρησκείας. 
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5. Μέλη ομάδων στασιαστών και άμαχοι που θεωρείται ότι τις υποστηρίζουν 

Το συγκεκριμένο προφίλ αφορά όλες τις ομάδες στασιαστών στο Αφγανιστάν, καθώς και τους 
αμάχους που θεωρείται ότι τις υποστηρίζουν. Περιλαμβάνονται αυτοί που αυτοπροσδιορίζονται ως 
«Ταλιμπάν» καθώς και κόμματα και οργανωμένες ένοπλες ομάδες, όπως οι IMU, Δίκτυο Haqqani, 
Ένωση Ισλαμικής Τζιχάντ, Lashkari Tayyiba, Jaysh Muhammed, ομάδες που αυτοπροσδιορίζονται ως 
«Daesh»/ISKP και άλλες ένοπλες ομάδες που επιδιώκουν πολιτικούς, ιδεολογικούς ή οικονομικούς 
στόχους, συμπεριλαμβανομένων ένοπλων εγκληματικών ομάδων οι οποίες συμμετέχουν άμεσα σε 
εχθροπραξίες για λογαριασμό μίας εκ των αντιμαχόμενων πλευρών [Στόχευση στο πλαίσιο 
συγκρούσεων, 1.5]. 

Το συγκεκριμένο προφίλ μπορεί να υποδιαιρεθεί σε δύο χωριστά μέρη, ανάλογα με τον φορέα 
δίωξης ή σοβαρής βλάβης: 

α. Στόχευση από το κράτος 

Σύνοψη ΠΧΚ 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ομάδες στασιαστών καθώς και τα άτομα για τα οποία υπάρχουν 
υπόνοιες ότι τις υποστηρίζουν υφίστανται θανατική ποινή, εξωδικαστικές δολοφονίες, στοχευμένες 
επιθέσεις, βασανιστήρια, αυθαίρετες συλλήψεις και παράνομη κράτηση. Έχουν αναφερθεί επίσης 
συμβάντα εξωδικαστικών δολοφονιών και δολοφονιών από μέλη των ANSF που κάνουν κατάχρηση 
της θέσης ισχύος τους. Κρατούμενοι στο πλαίσιο συγκρούσεων υποβάλλονται συχνά σε 
βασανιστήρια και κακομεταχείριση. Οι καταδικαστικές αποφάσεις των αφγανικών δικαστηρίων 
βασίζονται συχνά μόνο σε ομολογίες που αποσπάστηκαν μέσω βασανιστηρίων και 
κακομεταχείρισης, παρότι η χρήση ομολογιών που αποσπώνται με τον τρόπο αυτόν απαγορεύεται 
αυστηρά από τον κώδικα ποινικής δικονομίας [Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 2.1, 2.2]. 

Το 2016, η ένοπλη ομάδα Ισλαμικό Κόμμα (Hezb-e Islami) υπέγραψε συμφωνία ειρήνης με την 
κυβέρνηση και προτάθηκε αμνηστία για τις δραστηριότητες της ομάδας στασιαστών κατά τα 
προηγούμενα 14 έτη. Ωστόσο, , ορισμένοι μαχητές του Ισλαμικού Κόμματος (Hezb-e Islami) 
αρνήθηκαν να παραδώσουν τα όπλα τους φοβούμενοι αντίποινα, ενώ επίσης κάποια μέλη της 
ομάδας εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται σε ορισμένες περιοχές του Αφγανιστάν [Κατάσταση 
ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 1.5.3]. 

Η στόχευση αμάχων από την κυβέρνηση βασίζεται σε οικογενειακούς δεσμούς, σε συγγένεια και 
στην ιδιότητα μέλους φυλής, ιδίως όταν μια ορισμένη φυλή συνδέεται με την ηγεσία των στασιαστών 
(π.χ. Ishaqzai). Η ALP και φιλοκυβερνητικές παραστρατιωτικές ομάδες στόχευσαν και δολοφόνησαν 
κυρίως αμάχους για τους οποίους υπήρχαν υπόνοιες ότι συνδέονταν με τους στασιαστές ή ότι τους 
παρείχαν βοήθεια. Έχουν αναφερθεί επίσης συμβάντα στα οποία οι ANSF πυροβόλησαν και 
σκότωσαν ή τραυμάτισαν αμάχους θεωρώντας ότι αυτοί ήταν αντικυβερνητικά στοιχεία [Στόχευση 
στο πλαίσιο συγκρούσεων, 2.1, 2.2.2 και 2.6]. 

Ανάλυση κινδύνου 

Αυτές καθαυτές, η άσκηση ποινικής δίωξης για τις εγκληματικές πράξεις των στασιαστών (π.χ. 
δολοφονίες, σχεδιασμός επιθέσεων κατά αμάχων, απαγωγές από τους στασιαστές κ.λπ.) και η 
στόχευση σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου δεν ισοδυναμούν με 
δίωξη. Ωστόσο, οι πράξεις στις οποίες θα μπορούσαν να εκτεθούν τα άτομα που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο προφίλ όταν το κράτος ενεργεί καθ’ υπέρβαση των νόμιμων εξουσιών του ή όταν 
επιβάλλει τη θανατική ποινή ισοδυναμούν με δίωξη λόγω του αυστηρού χαρακτήρα τους (π.χ. 
θανατική ποινή, εξωδικαστικές δολοφονίες, βασανιστήρια, αυθαίρετες συλλήψεις). 
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Για τα μέλη ομάδων στασιαστών και τους αμάχους που θεωρείται ότι τις υποστηρίζουν, και ιδίως τα 
πρόσωπα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των ενεργειών, μπορεί γενικά να τεκμηριώνεται 
βάσιμος φόβος δίωξης από το κράτος. Στην περίπτωση που υπάρχει συμφωνία αμνηστίας για την 
ομάδα, για παράδειγμα στο πλαίσιο του νόμου περί εθνικής σταθερότητας και συμφιλίωσης, ο 
βάσιμος φόβος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ατομική βάση. 

β. Στόχευση από άλλες ομάδες στασιαστών 

Σύνοψη ΠΧΚ 

Ορισμένες ομάδες στασιαστών μπορούν να θεωρηθούν εχθροί των Ταλιμπάν, ιδίως τα μέλη του ISKP. 
Πέραν των βίαιων συγκρούσεων με τους Ταλιμπάν (π.χ. μάχες για την απόκτηση ελέγχου), υπάρχουν 
επίσης αναφορές για συγκεκριμένη στόχευση καθώς και για εκτελέσεις μελών των ομάδων αυτών 
από τους Ταλιμπάν [Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 1.2.8]. Τα άτομα αυτά μπορούν να 
αποτελέσουν στόχο, για παράδειγμα, στους τόπους στους οποίους συγκεντρώνονται, όπως σε 
κηδείες και τεμένη [Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 1.1.5.3]. 

Ομοίως, αναφέρεται ότι άλλες ομάδες στασιαστών, όπως το ISKP, στοχεύουν μαχητές των Ταλιμπάν 
[Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 1.5.1]. 

Αναφέρεται επίσης ότι το ISKP δολοφονεί τα ίδια τα μέλη του, λόγω εσωτερικών διαμαχών στην 
ομάδα [Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 1.5.1]. 

Ανάλυση κινδύνου 

Τα άτομα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ μπορούν να εκτεθούν σε πράξεις άλλων ομάδων 
στασιαστών που ισοδυναμούν με δίωξη (π.χ. δολοφονίες, εκτελέσεις). 

Για τα μέλη ομάδων στασιαστών και τους αμάχους που θεωρείται ότι τις υποστηρίζουν, και ιδίως τα 
πρόσωπα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των ενεργειών, μπορεί γενικά να τεκμηριώνεται 
βάσιμος φόβος δίωξης από άλλες ομάδες στασιαστών. 

Σύνδεσμος με λόγο δίωξης 

Από τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ότι η δίωξη ατόμων που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο 
προφίλ οφείλεται σε λόγους (αποδιδόμενων) πολιτικών πεποιθήσεων. 

 Οι παράγοντες αποκλεισμού θα μπορούσαν να έχουν σημασία για το συγκεκριμένο προφίλ (βλ. 
το κεφάλαιο Αποκλεισμός κατωτέρω). 

6. Άτομα τα οποία διατρέχουν κίνδυνο αναγκαστικής στρατολόγησης από 
ένοπλες ομάδες 

Το συγκεκριμένο προφίλ αφορά πρόσωπα τα οποία ισχυρίζονται ότι αποτελούν στόχο παραγόντων 
στη σύγκρουση προκειμένου να στρατολογηθούν διά της βίας και παρά τη θέλησή τους. Διάφορες 
ένοπλες ομάδες καταφεύγουν στην αναγκαστική στρατολόγηση, συμπεριλαμβανομένων των 
Ταλιμπάν, του ISKP, καθώς και των φιλοκυβερνητικών παραστρατιωτικών ομάδων κ.λπ. 

Σύνοψη ΠΧΚ 

α. Αναγκαστική στρατολόγηση από τους Ταλιμπάν 

Οι Ταλιμπάν δεν έχουν έλλειψη εθελοντών/νεοσυλλέκτων και προβαίνουν σε αναγκαστική 
στρατολόγηση μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, κατά τα λεγόμενα, οι Ταλιμπάν 
προσπαθούν να στρατολογούν πρόσωπα με στρατιωτική προϋπηρεσία, όπως μέλη των ANSF. Οι 
Ταλιμπάν καταφεύγουν επίσης σε αναγκαστική στρατολόγηση σε καταστάσεις έντονης πίεσης. 
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Οι πιέσεις και ο εξαναγκασμός για την ένταξη στις τάξεις των Ταλιμπάν δεν επιβάλλονται πάντοτε 
βίαια και συχνά ασκούνται μέσω της οικογένειας, της φατρίας ή θρησκευτικού δικτύου, ανάλογα με 
τις τοπικές περιστάσεις. 

Οι συνέπειες της ανυπακοής είναι γενικά σοβαρές και έχουν αναφερθεί απειλές κατά της οικογένειας 
των προσώπων που προσεγγίστηκαν για στρατολόγηση, πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης και 
δολοφονίες [Στρατολόγηση από ένοπλες ομάδες, 1.5, 5.2.1.3 και 5.2.1.4]. 

Παρά το γεγονός ότι η εσωτερική πολιτική των Ταλιμπάν απαγορεύει τη στρατολόγηση παιδιών, από 
τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ότι πραγματοποιείται στρατολόγηση παιδιών, ιδίως αγοριών 
μετεφηβικής ηλικίας [Στρατολόγηση από ένοπλες ομάδες, 5.2]. Τα παιδιά μπορεί να υποβάλλονται 
σε πλύση εγκεφάλου από ομάδες στασιαστών με πολλούς διαφορετικούς τρόπους,  δια μέσου των 
μεντρεσέδων, και  της μεταφοράς τους στο Πακιστάν για εκπαίδευση [Στρατολόγηση από ένοπλες 
ομάδες, 5.2.1.2]. 

β. Αναγκαστική στρατολόγηση από το ISKP 

Σε περιοχές με έντονη παρουσία του ISKP, ασκούνται πιέσεις στις κοινότητες για πλήρη στήριξη και 
παροχή βοήθειας στο ISKP. Όσον αφορά τη στρατολόγηση, έμφαση δίνεται στη στρατολόγηση 
(πρώην) μαχητών των Ταλιμπάν. Ενεργή στρατολόγηση παιδιών πραγματοποιείται επίσης σε 
περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο του ISKP [Στρατολόγηση από ένοπλες ομάδες, 2.1.4 και 5.2]. 

γ. Αναγκαστική στρατολόγηση από φιλοκυβερνητικές παραστρατιωτικές ομάδες 

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ορισμένες περιοχές, φιλοκυβερνητικές παραστρατιωτικές ομάδες 
χρησιμοποιούν άμεσο εξαναγκασμό για τη στρατολόγηση νεοσυλλέκτων, συμπεριλαμβανομένου 
του εξαναγκασμού παιδιών. Αυτό εξαρτάται από τον τοπικό διοικητή και τη δυναμική της τοπικής 
σύγκρουσης [Στρατολόγηση από ένοπλες ομάδες, 4.2]. 

Ανάλυση κινδύνου 

Οι συνέπειες της άρνησης της (αναγκαστικής) στρατολόγησης μπορεί να ισοδυναμούν με δίωξη (π.χ. 
πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης, δολοφονία). 

Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που 
απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Στην εξατομικευμένη εκτίμηση του αν υπάρχει 
εύλογη πιθανότητα να υποστεί ο αιτών δίωξη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιστάσεις που 
έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο, όπως: η ιδιότητα μέλους της ηλικιακής ομάδας των εφήβων και των 
νεαρών ενηλίκων, η στρατιωτική προϋπηρεσία, η περιοχή καταγωγής και η παρουσία/επιρροή 
ένοπλων ομάδων, η αυξανόμενη ένταση της σύρραξης, η θέση της φατρίας στη σύρραξη, η κακή 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας κ.λπ. 

Σύνδεσμος με λόγο δίωξης 

Από τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ότι η δίωξη ατόμων που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο 
προφίλ οφείλεται σε λόγους (αποδιδόμενων) πολιτικών πεποιθήσεων. 

7. Εκπαιδευτικό προσωπικό 

Το συγκεκριμένο προφίλ αφορά πρόσωπα που εργάζονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων υποστηριζόμενων από την κυβέρνηση, 
θρησκευτικών σχολείων και ιδιωτικών ιδρυμάτων. Οι μαθητές μπορούν επίσης να επηρεάζονται 
έμμεσα. 
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Σύνοψη ΠΧΚ 

 Ο στόχος των στασιαστών δεν είναι να κλείσουν τα σχολεία, αλλά να ασκήσουν πιέσεις και να 
αποκτήσουν έλεγχο επ’ αυτών. Η ηγεσία των Ταλιμπάν προβαίνει τακτικά σε δηλώσεις με τις οποίες 
απαγορεύει τις επιθέσεις κατά της εκπαίδευσης. Σε τοπικό επίπεδο, συνάπτονται συχνά συμφωνίες 
μεταξύ στασιαστών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η στόχευση ατόμων απλώς και μόνο λόγω του 
γεγονότος ότι εργάζονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν είναι σύνηθες φαινόμενο στο Αφγανιστάν. 
Ωστόσο, υπήρξαν ορισμένα τέτοια συμβάντα. Στις περιπτώσεις αυτές, τα συμβάντα σχετίζονταν με 
την τοπική δυναμική της σύγκρουσης και τους συγκεκριμένους παράγοντες που εμπλέκονταν σε 
αυτήν. Έχουν αναφερθεί επίσης βίαια συμβάντα με στόχο γυναίκες εκπαιδευτικούς και μαθήτριες 
[Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 1.2.4, 1.5.1 και 2.4]. 

Ανάλυση κινδύνου 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό μπορεί να εκτεθεί σε πράξεις οι οποίες έχουν τόσο σοβαρό χαρακτήρα 
ώστε ισοδυναμούν με δίωξη (π.χ. απαγωγές και/ή δολοφονίες από ομάδες στασιαστών). 

Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που 
απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Στην εξατομικευμένη εκτίμηση του αν υπάρχει 
εύλογη πιθανότητα να υποστεί ο αιτών δίωξη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιστάσεις που 
έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο, όπως: το φύλο (ήτοι γυναίκες εκπαιδευτικοί), η καταγωγή από 
αμφισβητούμενες περιοχές και περιοχές υπό την επιρροή του ISKP, η μη τήρηση από το άτομο ή το 
ίδρυμα των οδηγιών και/ή του προγράμματος σπουδών των στασιαστών, οι σύνδεσμοι με ξένους 
χορηγούς, οι δηλώσεις κατά των Ταλιμπάν κ.λπ. 

Σύνδεσμος με λόγο δίωξης 

Από τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ότι η δίωξη ατόμων που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο 
προφίλ οφείλεται σε λόγους (αποδιδόμενων) πολιτικών πεποιθήσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η 
θρησκεία μπορεί επίσης να θεωρηθεί συναφής λόγος, όπως στην περίπτωση ατόμων που διώκονται 
επειδή χρησιμοποιούν πρόγραμμα σπουδών το οποίο θεωρείται ότι αντιβαίνει στην ερμηνεία του 
Ισλάμ από τους στασιαστές. 

8. Προσωπικό ανθρωπιστικών οργανώσεων και επαγγελματίες του τομέα της 
υγείας 

Το συγκεκριμένο προφίλ αφορά εργαζομένους στον τομέα της υγείας και εργαζομένους σε εθνικές 
και διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ). 

Σύνοψη ΠΧΚ 

Έχουν αναφερθεί περιστατικά στόχευσης εργαζομένων στον τομέα της υγείας, τα οποία 
περιλαμβάνουν απειλές, εκφοβισμό, παρενόχληση και απαγωγή προσωπικού στον τομέα της υγείας, 
όπως, για παράδειγμα, οδηγών ασθενοφόρων. Τα περιστατικά καταγράφονται συχνά  σε νοσοκομεία 
που κατηγορούνται ότι περιέθαλψαν (ή αρνήθηκαν να περιθάλψουν) τραυματίες μαχητές. Οι 
κλινικές συχνά διαπραγματεύονται συμφωνία με τους στασιαστές προκειμένου να μπορούν να 
λειτουργούν σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Κατά τις πληροφορίες, η κατάσταση των εργαζομένων 
στον τομέα της υγείας διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα με τον βαθμό ελέγχου ή 
αμφισβήτησης των ομάδων στασιαστών. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, εργαζόμενοι σε ΜΚΟ αποτέλεσαν στόχο στασιαστών επειδή οι 
δραστηριότητές τους εκλαμβάνονται ως μη ουδέτερες ή ως αντίθετες σε πολιτισμικούς ή 
θρησκευτικούς κανόνες· για παράδειγμα, στην περίπτωση της προαγωγής των δικαιωμάτων των 
γυναικών. Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν τη στόχευση ατόμων που δραστηριοποιούνται σε 
εκστρατείες εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας (τα οποία θεωρούνται ενίοτε κατάσκοποι) ή σε 
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προγράμματα εκκαθάρισης ναρκοπεδίων (δραστηριότητα η οποία θεωρείται ότι αντιβαίνει στα 
στρατιωτικά συμφέροντα των Ταλιμπάν). 

Επιπλέον, υπάλληλοι ανθρωπιστικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματιών του 
τομέα της υγείας, κατηγορούνται ενίοτε από παράγοντες του κράτους ότι διατηρούν επαφές με 
στασιαστές και μπορούν, επομένως, να αποτελέσουν στόχο. 

[Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 1.2.6 και 2.4]. 

Ανάλυση κινδύνου 

Ο χαρακτήρας των πράξεων στις οποίες θα μπορούσαν να εκτεθούν τα άτομα που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο προφίλ είναι τόσο σοβαρός ώστε αυτές ισοδυναμούν με δίωξη (π.χ. απαγωγή, 
δολοφονία). 

Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που 
απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Στην εξατομικευμένη εκτίμηση του αν υπάρχει 
εύλογη πιθανότητα να υποστεί ο αιτών δίωξη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιστάσεις που 
έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο, όπως: το φύλο (ήτοι γυναίκες), η φύση των δραστηριοτήτων 
(εθνική/διεθνής ΜΚΟ με δραστηριότητες σχετικές με τον εμβολιασμό κατά της πολιομυελίτιδας, την 
εκκαθάριση ναρκοπεδίων, την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών κ.λπ.), η καταγωγή από 
αμφισβητούμενες περιοχές, ο βαθμός συνεργασίας με ένοπλες ομάδες, οι δηλώσεις εναντίον μίας 
εκ των αντιμαχόμενων πλευρών κ.λπ. 

Σύνδεσμος με λόγο δίωξης 

Από τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ότι η δίωξη ατόμων που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο 
προφίλ οφείλεται σε λόγους (αποδιδόμενων) πολιτικών πεποιθήσεων. 

9. Δημοσιογράφοι, εργαζόμενοι σε μέσα ενημέρωσης και υπερασπιστές 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Το συγκεκριμένο προφίλ αφορά δημοσιογράφους, εργαζομένους σε μέσα ενημέρωσης και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. 

Σύνοψη ΠΧΚ 

Δημοσιογράφοι, εργαζόμενοι σε μέσα ενημέρωσης, σχολιαστές και υπέρμαχοι των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων μπορούν να αποτελέσουν στόχο ομάδων στασιαστών καθώς και κρατικών 
παραγόντων, πολεμάρχων όπως επίσης και του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό ισχύει ειδικότερα 
για εκείνους που προβάλλουν ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καλύπτουν επικριτικά τις 
δραστηριότητες των στασιαστών, εκθέτουν τη διαφθορά ή εκφράζουν δημοσίως ορισμένες απόψεις. 
Οι δημοσιογράφοι εκφοβίζονται και απειλούνται συχνά από τις αντιμαχόμενες πλευρές προκειμένου 
να καλύψουν τη δική τους εκδοχή των γεγονότων. Έχουν αναφερθεί δολοφονίες, ξυλοδαρμοί, 
εκφοβισμός, κράτηση και κακομεταχείριση. Το έργο των υπερμάχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
μπορεί επίσης να θεωρηθεί ότι συνεπάγεται κίνδυνο παντού στο Αφγανιστάν, επειδή τα ανθρώπινα 
δικαιώματα θεωρούνται συχνά ως ξένη, δυτικόφερτη και μη ισλαμική έννοια [Στόχευση στο πλαίσιο 
συγκρούσεων, 1.2.9, 1.5.1 και 2.3]. 

Ανάλυση κινδύνου 

Ο χαρακτήρας των πράξεων στις οποίες θα μπορούσαν να εκτεθούν τα άτομα που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο προφίλ είναι τόσο σοβαρός ώστε αυτές ισοδυναμούν με δίωξη (π.χ. δολοφονία, 
κράτηση, ξυλοδαρμοί). 
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Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που 
απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Στην εξατομικευμένη εκτίμηση του αν υπάρχει 
εύλογη πιθανότητα να υποστεί ο αιτών δίωξη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιστάσεις που 
έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο, όπως: η φύση των δραστηριοτήτων (π.χ. δημοσιογράφοι και 
εργαζόμενοι σε μέσα ενημέρωσης που καλύπτουν θέματα και γεγονότα σχετικά με τη σύρραξη, την 
πολιτική κατάσταση, τη διαφθορά και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα διατρέχουν 
ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο), η προβολή των δραστηριοτήτων και το δημόσιο προφίλ, το φύλο 
(πρόσθετος/υψηλότερος κίνδυνος για τις γυναίκες), η περιοχή καταγωγής κ.λπ. 

Σύνδεσμος με λόγο δίωξης 

Από τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ότι η δίωξη ατόμων που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο 
προφίλ οφείλεται σε λόγους (αποδιδόμενων) πολιτικών πεποιθήσεων. 

10. Παιδιά 

Το συγκεκριμένο προφίλ αφορά Αφγανούς υπηκόους ηλικίας κάτω των 18 ετών. Στις υποενότητες 
που ακολουθούν, δίνεται έμφαση σε ορισμένες περιστάσεις αυξημένης ευαισθησίας που αφορούν 
ειδικά τα παιδιά και σε κινδύνους στους οποίους ενδέχεται να εκτίθενται τα παιδιά στο Αφγανιστάν, 
όπως: 

α. γάμοι ανηλίκων 
β. παιδική εργασία 
γ. στρατολόγηση παιδιών (ως μορφή αναγκαστικής στρατολόγησης από ένοπλες ομάδες) 
δ. βία κατά των παιδιών (περιλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας και της σεξουαλικής 

κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένης και της πρακτικής bacha bazi) 
ε. εκπαίδευση των παιδιών και ειδικότερα των κοριτσιών 
στ. ασυνόδευτοι ανήλικοι χωρίς δίκτυο υποστήριξης στο Αφγανιστάν 

Η σύνοψη ΠΧΚ και οι αναλύσεις κινδύνου παρουσιάζονται κατωτέρω ανά υποενότητα. Η ανάλυση 
του δυνητικού συνδέσμου στην περίπτωση των παιδιών παρατίθεται στο τέλος της ενότητας. 

Σύνοψη ΠΧΚ και ανάλυση κινδύνου 

α. Γάμοι ανηλίκων 

Βλ. την ενότητα για τις επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές γάμου στο προφίλ Γυναίκες. 

β. Παιδική εργασία 

Σύνοψη ΠΧΚ 

Σύμφωνα με τον αφγανικό εργατικό κώδικα, τα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών δεν θα πρέπει να 
εργάζονται και τα παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν θα πρέπει να εργάζονται περισσότερες από 
35 ώρες εβδομαδιαίως και δεν επιτρέπεται να εργάζονται σε επικίνδυνες και επιβλαβείς συνθήκες. 
Το Αφγανιστάν είναι επίσης συμβαλλόμενο μέρος των βασικών συμβάσεων σχετικά με την παιδική 
εργασία, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το κατώτατο 
όριο ηλικίας [Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 4.3]. Παρ΄ όλα αυτά, η παιδική εργασία 
παραμένει ένα διαδεδομένο πρόβλημα στο Αφγανιστάν [Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 
4.3.2]. 

Δεν υπάρχουν επίσημα συνολικά στοιχεία σχετικά με το ποσοστό των παιδιών που εργάζονται· 
ωστόσο, σύμφωνα με ορισμένες έρευνες, περίπου το 30 % όλων των παιδιών στο Αφγανιστάν 
εργάζονται, με διαφοροποιήσεις ανά περιοχές. Η παιδική εργασία αφορά κυρίως (αλλά όχι 
αποκλειστικά) τα αγόρια, τα δε ποσοστά των παιδιών που εργάζονται αυξάνονται με την ηλικία 
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[Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 4.3.2]. 

Τα παιδιά εργάζονται σε ευρύ φάσμα εργασιών, είτε δουλεύοντας στους δρόμους, μεταξύ άλλων ως 
επαίτες και πλινθοποιοί, είτε σε οικιακές εργασίες, αλλά μπορούν επίσης να εξαναγκαστούν να 
διακινούν και να εμπορεύονται ναρκωτικά και να γίνουν θύματα εμπορικής σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης. Τα παιδιά εργάζονται επίσης συχνά για να αποπληρώσουν οφειλές των γονέων τους 
[Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 4.3.2]. 

Μολονότι η αφγανική κυβέρνηση ποινικοποίησε τη στρατολόγηση παιδιών από κυβερνητικές 
δυνάμεις, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις στρατολόγησης παιδιών από τις ANSF, και κυρίως από την 
ALP. Τα φαινόμενα αυτά συνδέονται συχνά με έλλειψη εποπτείας της διαδικασίας στρατολόγησης, 
ανεπαρκείς διαδικασίες επαλήθευσης της ηλικίας και την επικράτηση ευκαιριών παραποίησης 
εγγράφων ταυτότητας, καθώς και με κακές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες οι οποίες έχουν ως 
αποτέλεσμα οι οικογένειες να αναγκάζουν τα παιδιά τους να ενταχθούν στις ANSF για οικονομικούς 
λόγους. [Στρατολόγηση από ένοπλες ομάδες, 5· Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 4.3.3]. 

Ανάλυση κινδύνου 

Δεν ισοδυναμούν με δίωξη όλες οι μορφές παιδικής εργασίας. Στην εκτίμηση θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η φύση της εργασίας και η ηλικία του παιδιού. Εργασία η οποία είναι πιθανό να 
είναι επιβλαβής για την υγεία, την ασφάλεια ή την ηθική των παιδιών μπορεί να θεωρηθεί ότι αγγίζει 
σε σοβαρότητα τη δίωξη.20 Ο αντίκτυπος της παιδικής εργασίας στην πρόσβαση στην εκπαίδευση θα 
πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη (βλ. υποενότητα Εκπαίδευση των παιδιών και ειδικότερα των 
κοριτσιών). Άλλοι κίνδυνοι, όπως συμμετοχή σε εγκληματικές δραστηριότητες και λαθρεμπόριο, θα 
πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη. 

Συναφώς, η κακή κοινωνικοοικονομική κατάσταση του παιδιού και της οικογένειάς του αποτελεί 
σημαντική περίσταση η οποία έχει αντίκτυπο στον κίνδυνο. 

γ. Στρατολόγηση παιδιών 

Βλ. το προφίλ Άτομα τα οποία διατρέχουν κίνδυνο αναγκαστικής στρατολόγησης από ένοπλες ομάδες 
και την υποενότητα Παιδική εργασία. 

δ. Βία κατά των παιδιών 

Σύνοψη ΠΧΚ 

Η κακοποίηση των παιδιών είναι ενδημικό φαινόμενο στην αφγανική κοινωνία. Τα παιδιά στις 
αφγανικές οικογένειες δέχονται συχνά σωματική τιμωρία, όπως χαστούκια, λεκτική κακοποίηση, 
γροθιές, κλωτσιές και ραβδίσματα, καθώς και χτυπήματα με ηλεκτρικά καλώδια και παπούτσια. Η 
σεξουαλική κακοποίηση παιδιών παραμένει επίσης ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα, τα δε κορίτσια 
γίνονται συχνότερα θύματα κακοποίησης από τις οικογένειες ή τις κοινότητές τους [Στόχευση βάσει 
του κοινωνικού πλαισίου, 5· Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 4.1]. 

Η πρακτική του bacha bazi έχει επανεμφανιστεί μετά το πέρας της διακυβέρνησης από τους 
Ταλιμπάν. Πηγές αναφέρουν ότι νεαρά αγόρια, ηλικίας κατά μέσο όρο 14 ετών, απάγονται και 
εξαφανίζονται στο πλαίσιο της πρακτικής αυτής ή εμπορευματοποιούνται από την οικογένεια τους 
με χρηματικό αντάλλαγμα. . Τα αγόρια τα οποία αφορά η πρακτική αυτή υποβάλλονται σε πράξεις 
βίας και απειλές, ενώ επίσης υφίστανται βιασμούς και τελούν υπό συνθήκες γενετήσιας δουλείας. Η 
πρακτική του bacha bazi δεν θεωρείται ομοφυλοφιλία. Η αφγανική αστυνομία και ο στρατός 
                                                           
20 Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), Σύμβαση αριθ. 138 περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου εις την 
απασχόλησιν, 26 Ιουνίου 1973, διατίθεται στη διεύθυνση 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a193_1981.1130748492191.pdf· Σύμβαση αριθ. 182 για την απαγόρευση των 
χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών, 17 Ιουνίου 1999, διατίθεται στη διεύθυνση 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/119A_01.pdf. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
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θεωρούνται οι κύριοι δράστες της πρακτικής και ενεργούν συχνά σε συνθήκες ατιμωρησίας. Τα 
αγόρια θύματα της πρακτικής bacha bazi τυγχάνουν ελάχιστης ή ανύπαρκτης στήριξης από το κράτος, 
οι δε δράστες της πρακτικής σπάνια διώκονται λόγω του αδύναμου κράτους δικαίου, της διαφθοράς 
και της επίσημης συνέργειας με τους δράστες από τον χώρο της επιβολής του νόμου. Βάσει των νέων 
διατάξεων του ποινικού κώδικα, η άσκηση ποινικών διώξεων κατά των θυμάτων της πρακτικής του 
bacha bazi απαγορεύεται από τον νόμο· ωστόσο, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις φυλάκισης αγοριών 
που χόρευαν [Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 4.3.3· Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 
5.1]. 

Για τη βία κατά των κοριτσιών, βλ. επίσης Γυναίκες – βία λόγω φύλου. 

Ανάλυση κινδύνου 

Η σεξουαλική επίθεση και ο βιασμός ισοδυναμούν με δίωξη. Στην περίπτωση άλλων μορφών βίας, 
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σοβαρότητα και ο επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας της βίας. 

Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα παιδιά το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου 
φόβου δίωξης. Στην εξατομικευμένη εκτίμηση του αν υπάρχει εύλογη πιθανότητα να υποστεί ο αιτών 
δίωξη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο, όπως: το 
φύλο (τα αγόρια και τα κορίτσια αντιμετωπίζουν διαφορετικούς κινδύνους), η ηλικία και η εμφάνιση 
(π.χ. τα αγόρια χωρίς γένια μπορούν να στοχοποιηθούν ως bacha bazi), η αντίληψη των 
παραδοσιακών ρόλων των φύλων στην οικογένεια, η κακή κοινωνικοοικονομική κατάσταση του 
παιδιού και της οικογένειας κ.λπ. 

ε. Εκπαίδευση των παιδιών και ειδικότερα των κοριτσιών 

Σύνοψη ΠΧΚ 

Δύο είναι τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά συστήματα στο Αφγανιστάν: σχολεία υποστηριζόμενα από 
την κυβέρνηση και μεντρεσέδες, ήτοι ιεροδιδασκαλεία. Ιδιωτικά ιδρύματα αρχίζουν επίσης να 
κάνουν την εμφάνισή τους. 

Η πρόσβαση στην εκπαίδευση βελτιώθηκε σημαντικά στο Αφγανιστάν από το 2001· παρ΄ όλα αυτά, 
με τη μεγάλη αύξηση του αριθμού των νέων στο Αφγανιστάν και την ευμετάβλητη κατάσταση των 
συγκρούσεων, οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες παραμένουν ανεπαρκείς. Υπάρχει έλλειψη κατάλληλα 
ειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού, ειδικότερα γυναικών εκπαιδευτικών, που τείνουν να 
συγκεντρώνονται στα αστικά κέντρα. Σύμφωνα με αναφορές, το ποσοστό εγγραφών στο σχολείο 
ανέρχεται σε 45 % για τα κορίτσια και σε 62 % για τα αγόρια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και σε 
27 % για τα κορίτσια και 47 % για τα αγόρια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση [Βασικοί 
κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 2.5]. 

Οι Ταλιμπάν προβαίνουν τακτικά σε δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες υποστηρίζουν την εκπαίδευση 
και απαγορεύουν αυστηρά τις επιθέσεις σε σχολεία. Οι επιθέσεις αυτές δεν είναι πλέον 
συστηματικές, αλλά δεν έχουν ακόμη εξαλειφθεί. Τρέχων στόχος των στασιαστών δεν φαίνεται να 
είναι το κλείσιμο των σχολείων, αλλά μάλλον η απόκτηση ελέγχου επ’ αυτών μέσω της επιλογής του 
προγράμματος σπουδών, της πρόσληψης εκπαιδευτικών και τακτικών επιθεωρήσεων [Στόχευση στο 
πλαίσιο συγκρούσεων, 1.2.4.3· βλ. επίσης το προφίλ Εκπαιδευτικό προσωπικό]. 

Δεν φαίνεται να υπάρχει σαφής οδηγία από την ηγεσία των Ταλιμπάν σχετικά με τον τρόπο χειρισμού 
των σχολείων θηλέων από τους επιτόπιους διοικητές. Ωστόσο, εξακολουθούν να παρατηρούνται, 
αφενός, ο σκόπιμος περιορισμός της πρόσβασης των γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση 
και, αφετέρου, το κλείσιμο σχολείων κοριτσιών, ιδίως όσον αφορά κορίτσια μετά την έκτη τάξη (12 
ετών) σε περιοχές υπό τον έλεγχο των στασιαστών. Κάτι τέτοιο φαίνεται να εξαρτάται από κατά 
τόπους συμφωνίες μεταξύ τοπικών παραγόντων, όπως ομάδων στασιαστών, ισχυρών προσώπων και 
αξιωματούχων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γενικά, στις πόλεις Καμπούλ, Χεράτ και Μαζάρι Σαρίφ, 
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υπάρχουν εκπαιδευτικά ιδρύματα και η πρόσβαση στα σχολεία είναι καλύτερη. Στις πόλεις, η 
έλλειψη οικονομικών πόρων ή η έλλειψη εγγράφων ταυτότητας (για εκτοπισθέντες στο εσωτερικό 
της χώρας και επιστρέφοντες) φαίνεται να αποτελούν τα κυριότερα εμπόδια στην εκπαίδευση των 
παιδιών [Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 2.5 και 4.4· Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 
1.2.4]. 

Ανάλυση κινδύνου 

Οι γενικότερες ελλείψεις του εκπαιδευτικού συστήματος και οι περιορισμένες ευκαιρίες 
εκπαίδευσης δεν μπορούν αυτές καθαυτές να θεωρηθούν δίωξη, καθώς δεν είναι αποτέλεσμα 
σκόπιμων ενεργειών τρίτου21. Ωστόσο, στην περίπτωση σκόπιμων περιορισμών στην πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, ιδίως για τα κορίτσια, κάτι τέτοιο μπορεί να ισοδυναμεί με δίωξη. 

στ. Ασυνόδευτοι ανήλικοι χωρίς δίκτυο υποστήριξης στο Αφγανιστάν 

Η παρούσα υποενότητα αφορά παιδιά τα οποία δεν έχουν γονέα ή άλλο ενήλικο συγγενή που να 
μπορεί να αναλάβει τη φροντίδα τους στο Αφγανιστάν. 

Σύνοψη ΠΧΚ 

Γενικά, το αφγανικό σύστημα ορφανοτροφείων είναι ανεπαρκές και στεγάζει περίπου 10 % των 
ορφανών στο Αφγανιστάν. Υπάρχουν 84 κέντρα δικτύων δράσεων για την προστασία των παιδιών 
και 78 οικοτροφεία-ορφανοτροφεία. Οι συνθήκες διαβίωσης στις εγκαταστάσεις είναι επίσης κακές: 
έλλειψη τρεχούμενου νερού, θέρμανσης, εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων. Το 
αφγανικό κράτος δεν διαθέτει τα χρήματα και τα μέσα για να στηρίξει όλα τα ορφανά [Βασικοί 
κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 4.3.1]. 

Τα παιδιά σε ορφανοτροφεία ανέφεραν ψυχολογική, σωματική και σεξουαλική κακοποίηση και ήταν 
ενίοτε θύματα εμπορίας ανθρώπων [Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 4.3.1]. Επιπλέον, οι 
δομές προστασίας συχνά δεν έχουν την ικανότητα να υποστηρίζουν ανηλίκους με ψυχολογικά 
τραύματα [Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 4.4.4]. 

Τα παιδιά που δεν διαθέτουν δίκτυο υποστήριξης και δεν εντάσσονται στο σύστημα 
ορφανοτροφείων θα αναγκαστούν κατά πάσα πιθανότητα να φροντίσουν τα ίδια τον εαυτό τους. Τα 
παιδιά των δρόμων καταφεύγουν συχνά σε αρνητικούς μηχανισμούς αντιμετώπισης των δυσκολιών 
τους, όπως πλανόδιο εμπόριο, συλλογή απορριμμάτων, εγκληματικότητα ή χρήση ναρκωτικών, και 
είναι ευάλωτα όσον αφορά την πιθανότητα να πέσουν θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης [Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 
4.3.2, 4.3.3 και 4.4]. 

Ανάλυση κινδύνου 

Η έλλειψη δικτύου υποστήριξης δεν ισοδυναμεί αυτή καθαυτή με δίωξη. Ωστόσο, αυξάνει σημαντικά 
τον κίνδυνο να εκτεθούν τα παιδιά αυτά σε πράξεις, οι οποίες, λόγω της σοβαρότητας, του 
επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα ή της σώρευσής τους, μπορεί να ισοδυναμούν με δίωξη. 

Σύνδεσμος με λόγο δίωξης 
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στην περίπτωση των παιδιών, οι ατομικές περιστάσεις του 
αιτούντος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να καθοριστεί αν μπορεί να τεκμηριωθεί  σύνδεσμος 
με λόγο δίωξης. 

Σε ατομικές περιπτώσεις, μπορεί να διαπιστωθεί σύνδεσμος με (αποδιδόμενες) πολιτικές 
πεποιθήσεις (για παράδειγμα, κορίτσια που φοιτούν στο σχολείο σε περιοχή ελεγχόμενη από τους 
Ταλιμπάν) ή με την ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας [για παράδειγμα, (πρώην) θύματα 

                                                           
21 ΔΕΕ, M’Bodj, σκέψεις 35-36. 
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της πρακτικής bacha bazi μπορούν να θεωρηθούν ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα με βάση το κοινό 
υπόβαθρο το οποίο δεν μπορεί να μεταβληθεί και επειδή έχουν ιδιαίτερη ταυτότητα συνδεόμενη με 
τον στιγματισμό τους από τον περιβάλλοντα κοινωνικό χώρο]. 

11. Γυναίκες 

Η θέση των γυναικών και των κοριτσιών στο Αφγανιστάν χαρακτηρίζεται από βαθιά ριζωμένες 
αντιλήψεις, ισχυρές πολιτισμικές πεποιθήσεις και κοινωνικές δομές που ενισχύουν τις διακρίσεις· οι 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω φύλου είναι σύνηθες φαινόμενο. 

Το προφίλ αυτό αφορά συγκεκριμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις οποίες 
ενδέχεται να εκτίθενται οι γυναίκες στο Αφγανιστάν, και ειδικότερα: 

α. βία λόγω φύλου 
β. επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές γάμου. 

Όσον αφορά τις πρόσθετες ανάγκες προστασίας των γυναικών στο Αφγανιστάν, ιδιαίτερη προσοχή 
αποδίδεται στην ακόλουθη περίσταση που αυξάνει τον κίνδυνο: 

γ. έλλειψη δικτύου υποστήριξης ανδρών. 

Στο προφίλ αυτό εμπίπτουν επίσης γυναίκες με περαιτέρω στοιχεία που αυξάνουν τον κίνδυνο, 
όπως: 

δ. γυναίκες σε δημόσιους ρόλους 
ε. γυναίκες οι οποίες θεωρούνται «δυτικοποιημένες» 
στ. γυναίκες που θεωρείται ότι έχουν παραβιάσει τους ηθικούς κώδικες. 

Η σύνοψη ΠΧΚ και οι αναλύσεις κινδύνου παρουσιάζονται κατωτέρω ανά υποενότητα. Η ανάλυση 
του δυνητικού συνδέσμου στην περίπτωση των γυναικών παρατίθεται στο τέλος της ενότητας. 

Σύνοψη ΠΧΚ και ανάλυση κινδύνου 

α. Βία λόγω φύλου 

Σύνοψη ΠΧΚ 

Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών είναι ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα στο Αφγανιστάν, 
ανεξαρτήτως εθνοτικής ομάδας. 

Μεγάλα τμήματα της αφγανικής κοινωνίας θεωρούν την ενδοοικογενειακή βία, όπως τον ξυλοδαρμό 
της συζύγου, αποδεκτή· και, παρότι ο βιασμός τιμωρείται βάσει του νόμου, το ζήτημα του βιασμού 
στο πλαίσιο του γάμου δεν εξετάζεται [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 3.5]. Είναι γνωστό 
ότι γυναίκες οι οποίες εγκατέλειψαν τον σύζυγό τους και ζήτησαν βοήθεια από την κυβέρνηση 
επιστράφηκαν από την αστυνομία στις οικογένειές τους ή φυλακίστηκαν για «εγκλήματα ηθικής 
φύσης» [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 3.4, 3.6.4 και 3.8.4]. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι γυναίκες καταφεύγουν σε δομές προστασίας· ωστόσο, ο χώρος σε 
αυτές είναι ανεπαρκής. Ο αριθμός των δομών προστασίας εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 14 έως 29·, 
οι έξι από αυτές βρίσκονται στην Καμπούλ. Καθώς οι δομές αυτές βρίσκονται στις πόλεις, είναι πολύ 
δύσκολο να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές οι γυναίκες από την ύπαιθρο. Οι γυναίκες που 
διαμένουν εκεί βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, καθώς συχνά δεν διαθέτουν κανένα δίκτυο 
υποστήριξης ανδρών. Η κοινωνία αντιλαμβάνεται τα καταφύγια και τις δομές προστασίας ως τόπους 
ανηθικότητας ή τόπους που σχετίζονται με «ιδέες της Δύσης» και εκτιμά ότι ευθύνονται για τη 
διάλυση οικογενειών ή την κατάλυση της κοινωνικής τάξης [Στόχευση βάσει του κοινωνικού 
πλαισίου, 3.5 και 3.8.5· Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 3.8.5]. 
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Η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων ασφαλείας, 
και η δημόσια παρενόχληση, ακόμη και σε αστικές περιοχές, είναι συνήθη προβλήματα στο 
Αφγανιστάν [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 3.2 και 3.3]. Έχουν αναφερθεί επιθέσεις με 
οξύ κατά γυναικών, μεταξύ άλλων στην Καμπούλ και στη Χεράτ. Στους λόγους που έχουν αναφερθεί 
για τις βίαιες επιθέσεις κατά γυναικών δημοσίως, περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, η απόρριψη 
προτάσεων γάμου, η επιδίωξη διαζυγίου ή η φοίτηση στο σχολείο [Στόχευση βάσει του κοινωνικού 
πλαισίου, 3.2, 3.4 και 3.5]. 

Γενικά, η πρόσβαση των γυναικών στη δικαιοσύνη, στα δικαστήρια και σε νομική συνδρομή για 
περιστατικά βίας λόγω φύλου είναι περιορισμένη [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 3.8.1· 
Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 3.8]. Οι γυναίκες που υποβάλλουν καταγγελίες στιγματίζονται 
και αντιμετωπίζονται με δυσπιστία. Εάν ο δράστης δεν ήταν ο σύζυγος, οι γυναίκες που έχουν πέσει 
θύματα σεξουαλικής βίας, κακοποίησης ή βιασμού μπορεί να κινδυνεύουν να τιμωρηθούν για 
διάπραξη zina (μοιχείας) [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 3.5, 3.8.1 και 3.8.4]. 

Ανάλυση κινδύνου 

Η σεξουαλική επίθεση και ο βιασμός ισοδυναμούν με δίωξη. Στην περίπτωση άλλων μορφών βίας, 
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σοβαρότητα και ο επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας της βίας. 

Δεν αντιμετωπίζουν όλες οι γυναίκες το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου 
φόβου δίωξης. Στην εξατομικευμένη εκτίμηση του αν υπάρχει εύλογη πιθανότητα να υποστεί η 
αιτούσα δίωξη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο, 
όπως: η αντίληψη των παραδοσιακών ρόλων των φύλων στην οικογένεια, η κακή 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση, το είδος εργασίας και το εργασιακό περιβάλλον (για τις γυναίκες 
που εργάζονται εκτός σπιτιού) κ.λπ. 

β. Επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές γάμου 

Σύνοψη ΠΧΚ 

Ο γάμος στο Αφγανιστάν καλύπτει ένα φάσμα που εκτείνεται από την επιλογή έως τον εξαναγκασμό. 
Ο καταναγκαστικός γάμος, ιδίως κοριτσιών και γυναικών, είναι συχνό φαινόμενο στο Αφγανιστάν 
[Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 4.1· Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 3.4]. 

Οι παραδοσιακές πρακτικές γάμου είναι συνήθεις και μπορούν συχνά να δημιουργήσουν ή να 
οδηγήσουν σε καταστάσεις καταναγκαστικού γάμου και βίας κατά των γυναικών. Στις συνήθεις αυτές 
πρακτικές περιλαμβάνονται οι ακόλουθες: 

 μνηστεία σε παιδική ηλικία, ιδίως στο πλαίσιο του άγραφου κώδικα Pashtunwali 
 πολυγαμία 
 ανταλλαγή άγαμων θυγατέρων μεταξύ οικογενειών 
 baad, πρακτική βάση της οποίας κορίτσια ανταλλάσσονται με τον διακανονισμό 

οικογενειακών οφειλών ή διαφορών, ιδίως στους Παστούν και σε αγροτικές περιοχές. Η 
πρακτική του baad απαγορεύεται από τον νόμο, αλλά ο νόμος αυτός σπάνια εφαρμόζεται ή 
επιβάλλεται. 

 κ.λπ. 
[Στόχευση βάσει του  κοινωνικού πλαισίου, 3.4] 

Σύμφωνα με το αφγανικό αστικό δίκαιο, καθώς και με το ισλαμικό δίκαιο, απαιτείται συναίνεση για 
την τέλεση γάμου. Επιπλέον, το αφγανικό αστικό δίκαιο ορίζει ότι η ελάχιστη ηλικία των 
μελλονύμφων είναι τα 16 έτη. Ωστόσο, η νομοθεσία αυτή δεν εφαρμόζεται ουσιαστικά στην πράξη. 
Οι άνθρωποι στο Αφγανιστάν έχουν ελάχιστες δυνατότητες να προβούν στις δικές τους επιλογές 
όσον αφορά τον γάμο τους. Ο γάμος ανηλίκων είναι ευρέως διαδεδομένη πρακτική, κυρίως στις 
αγροτικές περιοχές. Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε το 2015, 45 % των γυναικών στο 
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Αφγανιστάν παντρεύτηκαν μέχρι την ηλικία των 18 ετών. [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 
3.4]. 

Η άρνηση γαμήλιων συμφωνιών ή προτάσεων γάμου μπορεί να οδηγήσει σε βία κατά των 
ενδιαφερόμενων γυναικών και κοριτσιών και/ή των οικογενειών τους, καθώς και σε οικογενειακές 
βεντέτες [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 3.4 και 3.7]. 

Οι παραδοσιακές πρακτικές γάμου μπορούν επίσης να συνδέονται με άλλες μορφές βίας, όπως ο 
ξυλοδαρμός και η σεξουαλική κακοποίηση [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 3.4 και 3.5]. 

Οι γυναίκες που επιζητούν προστασία βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα σύστημα απονομής 
δικαιοσύνης που μεροληπτεί βάσει του φύλου και εφαρμόζει διακρίσεις [Βασικοί 
κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 3.8]. 

Ανάλυση κινδύνου 

Οι παραδοσιακές πρακτικές γάμου στο Αφγανιστάν μπορεί να ισοδυναμούν με δίωξη, ανάλογα με 
τη συγκεκριμένη πρακτική και τις ατομικές περιστάσεις της αιτούσας. Επιπλέον, μπορούν να 
συνδέονται με άλλες μορφές βίας, όπως βία λόγω φύλου και βία για λόγους τιμής. 

Δεν αντιμετωπίζουν όλες οι γυναίκες και όλα τα κορίτσια το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη 
διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Στην εξατομικευμένη εκτίμηση του αν υπάρχει εύλογη 
πιθανότητα να υποστεί η αιτούσα δίωξη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιστάσεις που έχουν 
αντίκτυπο στον κίνδυνο, όπως: η νεαρή ηλικία (ιδίως, κάτω των 16 ετών), η περιοχή καταγωγής 
(αφορά κυρίως τις αγροτικές περιοχές), η εθνότητα (π.χ. Παστούν), η αντίληψη των παραδοσιακών 
ρόλων των φύλων στην οικογένεια, η κακή κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας, η 
τοπική ισχύς/επιρροή του (δυνητικού) συζύγου και της οικογένειας ή του δικτύου του κ.λπ. 

γ. Γυναίκες σε δημόσιους ρόλους 

Η παρούσα υποενότητα αφορά γυναίκες που θεωρείται ότι έχουν δημόσιο ρόλο στο Αφγανιστάν, 
όπως θέση στην κυβέρνηση, στην επιβολή του νόμου, στην εκπαίδευση, στην ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, σε ΜΚΟ ή στα μέσα ενημέρωσης. 

Σύνοψη ΠΧΚ 

Για τις γυναίκες, υπάρχουν πολλοί κοινωνικοί και οικογενειακοί περιορισμοί [Στόχευση βάσει του 
κοινωνικού πλαισίου, 3.1]. Οι περισσότερες γυναίκες σε δημόσιους ρόλους υφίστανται εκφοβισμό, 
απειλές, βία ή δολοφονίες. Οι γυναίκες που εργάζονται εκτός σπιτιού αντιμετωπίζουν, γενικά, συχνά 
φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στον χώρο εργασίας [Στόχευση στο πλαίσιο 
συγκρούσεων, 1.1.5.3, 1.2.1.1, 1.2.4.4, 1.2.9.1 και 1.2.9.2· Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 
3.3] και η κοινωνία ενδέχεται να θεωρήσει ότι παραβιάζουν τους ηθικούς κώδικες και προσβάλλουν 
την τιμή της οικογένειας (π.χ. γυναίκες στον τομέα της επιβολής του νόμου) και ότι δεν είναι Αφγανές 
ή είναι δυτικοποιημένες (π.χ. γυναίκες δημοσιογράφοι) [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 
3.3.2 και 3.3.3]. 

Οι γυναίκες σε δημόσιους ρόλους μπορούν να υποστούν κακομεταχείριση από ομάδες στασιαστών 
[Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 1.2.1.1, 1.2.9.1 και 1.2.9.2], από την οικογένεια ή τη φατρία της 
γυναίκας, καθώς και από την κοινωνία γενικότερα[Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 3.3]. 

Οι γυναίκες που επιζητούν προστασία βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα σύστημα απονομής 
δικαιοσύνης που μεροληπτεί βάσει του φύλου και εφαρμόζει διακρίσεις [Βασικοί 
κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 3.8]. 
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Ανάλυση κινδύνου 

Ο χαρακτήρας των πράξεων στις οποίες μπορούν να εκτεθούν οι γυναίκες σε δημόσιους ρόλους είναι 
τόσο σοβαρός ώστε αυτές ισοδυναμούν με δίωξη (π.χ. βία και δολοφονίες). 

Δεν αντιμετωπίζουν όλες οι γυναίκες που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου 
που απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Στην εξατομικευμένη εκτίμηση του αν 
υπάρχει εύλογη πιθανότητα να υποστεί η αιτούσα δίωξη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο, όπως: η περιοχή καταγωγής (αφορά κυρίως τις 
αγροτικές περιοχές), το συντηρητικό περιβάλλον, η προβολή της αιτούσας (π.χ. φύση της εργασίας, 
δημόσιες δηλώσεις οι οποίες εκλαμβάνονται αρνητικά από τον φορέα δίωξης), η αντίληψη των 
παραδοσιακών ρόλων των φύλων από την οικογένεια ή το δίκτυο κ.λπ. 

δ. Γυναίκες που θεωρείται ότι έχουν παραβιάσει τους ηθικούς κώδικες 

Βλ. το προφίλ Άτομα που θεωρείται ότι έχουν παραβιάσει τους ηθικούς κώδικες 

ε. Γυναίκες οι οποίες θεωρούνται «δυτικοποιημένες» 

Βλ. το προφίλ για τα Άτομα τα οποία θεωρούνται «δυτικοποιημένα». 

στ. Έλλειψη δικτύου υποστήριξης ανδρών 

Σύνοψη ΠΧΚ 

Η αφγανική κοινωνία είναι ανδροκρατούμενη. Οι γυναίκες πρέπει να συνοδεύονται από άνδρα μέλος 
της οικογένειάς τους. Οι γυναίκες οι οποίες βγαίνουν έξω μόνες ή εργάζονται, συχνά υφίστανται 
σεξουαλική παρενόχληση στους δρόμους. Οι περισσότεροι περιορισμοί επιβάλλονται στις άγαμες 
γυναίκες, ιδίως σε αγροτικές περιοχές, στη μεσαία και στην κατώτερη τάξη, καθώς και στους Παστούν 
[Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 5.5]. Επιπλέον, εάν μια γυναίκα ζει μόνη, η συμπεριφορά της 
θεωρείται ανάρμοστη και μπορεί δυνητικά να οδηγήσει σε κατηγορίες για «ηθικά παραπτώματα» 
[Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 3.8.6]. 

Δεν υπάρχουν πρόσφατα στατιστικά στοιχεία σχετικά με το διαζύγιο στο Αφγανιστάν, αλλά το 
διαζύγιο θεωρείται ταμπού από το μεγαλύτερο μέρος της αφγανικής κοινωνίας, και ιδίως στις 
αγροτικές κοινότητες. Δεν επιδιώκεται συχνά, αλλά χορηγείται ευκολότερα στους άνδρες παρά στις 
γυναίκες. Οι διαζευγμένες γυναίκες βρίσκονται σε επισφαλή κατάσταση, όπου ίσως δεν μπορούν να 
επιστρέψουν στην οικογένεια του πατέρα τους ή ενδέχεται να θεωρηθούν βάρος για την οικογένεια 
αυτή. Αντιμετωπίζουν επίσης την αρνητική στάση της κοινωνίας καθώς και παρενόχληση [Στόχευση 
βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 3.8.3 και 3.8.6]. 

Ανάλυση κινδύνου 

Η έλλειψη δικτύου υποστήριξης ανδρών δεν ισοδυναμεί αυτή καθαυτή με δίωξη. Ωστόσο, αυξάνει 
σημαντικά τον κίνδυνο να εκτεθούν οι γυναίκες αυτές σε πράξεις, οι οποίες, λόγω της σοβαρότητας, 
του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα ή της σώρευσής τους, μπορεί να ισοδυναμούν με δίωξη. 

Σύνδεσμος με λόγο δίωξης 

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στην περίπτωση των γυναικών, οι ατομικές περιστάσεις 
της αιτούσας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να καθοριστεί αν μπορεί να τεκμηριωθεί σύνδεσμος 
με λόγο δίωξης. 

Σε ατομικές περιπτώσεις, μπορεί να διαπιστωθεί σύνδεσμος με (αποδιδόμενες) πολιτικές 
πεποιθήσεις (π.χ. γυναίκες σε δημόσιους ρόλους) ή με την ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής 
ομάδας (π.χ. γυναίκες στο Αφγανιστάν οι οποίες δεν ζουν σύμφωνα με τους παραδοσιακούς ρόλους 
των φύλων μπορούν να θεωρηθούν ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα βάσει κοινού χαρακτηριστικού ή 
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κοινής πεποίθησης τόσο θεμελιώδους σημασίας για την ταυτότητα ή τη συνείδηση ώστε να μην 
πρέπει να αναγκάζονται να το/την αποκηρύξουν και επειδή έχουν ιδιαίτερη ταυτότητα στον 
περιβάλλοντα κοινωνικό χώρο). 

12. Άτομα που θεωρείται ότι έχουν παραβιάσει τους ηθικούς κώδικες 

Το συγκεκριμένο προφίλ αφορά άτομα των οποίων οι ενέργειες ή η κατάσταση θεωρείται ότι 
παραβιάζουν τους ηθικούς κώδικες και προσβάλλουν την τιμή της οικογένειας. 

Σύνοψη ΠΧΚ 

Η βία για λόγους τιμής, ιδίως αλλά όχι αποκλειστικά κατά των γυναικών, είναι σύνηθες φαινόμενο 
στο Αφγανιστάν. Η κατηγορία και μόνο της ατίμωσης μιας γυναίκας θεωρείται ότι ντροπιάζει 
ολόκληρη την οικογένεια. Ο ποινικός κώδικας προβλέπει λιγότερο αυστηρές ποινές για τις 
ανθρωποκτονίες που διαπράττονται για την υπεράσπιση της τιμής [Στόχευση βάσει του κοινωνικού 
πλαισίου, 3.7 και 7.2]. 

Η zina είναι ηθικό παράπτωμα το οποίο θεωρείται ατιμωτικό στο Αφγανιστάν και μπορεί να 
καταλογιστεί τόσο σε γυναίκες όσο και σε άνδρες. Πρόκειται για ευρεία έννοια η οποία περιλαμβάνει 
κάθε συμπεριφορά που παραβαίνει τους κανόνες: σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου, παράνομες 
σεξουαλικές σχέσεις, μοιχεία και προγαμιαίες σεξουαλικές σχέσεις. [Στόχευση βάσει του κοινωνικού 
πλαισίου, 3.6]. Zina μπορεί επίσης να καταλογιστεί σε γυναίκα και σε περίπτωση βιασμού ή 
σεξουαλικής επίθεσης εναντίον της [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 3.5]. Μπορεί να 
οδηγήσει σε απειλές θανάτου και βίας για λόγους τιμής, συμπεριλαμβανομένων ανθρωποκτονιών 
για λόγους τιμής. Η zina τιμωρείται τόσο βάσει του ποινικού κώδικα όσο και βάσει της σαρία. Η 
άσκηση δίωξης για zina αφορά σε μεγαλύτερο βαθμό τις γυναίκες· η ποινή είναι επίσης αυστηρότερη 
για τις γυναίκες [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 3.6.1 και 3.6.6]. 

Άτομα και ζευγάρια που κρίνονται ένοχα για τη διάπραξη zina καταδικάζονται συνήθως από 
δικαστήρια της κυβέρνησης σε ποινή φυλάκισης και σωματικές ποινές [Στόχευση βάσει του 
κοινωνικού πλαισίου, 3.6.4]. Στις αγροτικές περιοχές, όπου ο έλεγχος της κυβέρνησης είναι 
περιορισμένος ή ανύπαρκτος, έχει αναφερθεί η επιβολή εξωδικαστικών ποινών από ομάδες 
στασιαστών, όπως οι Ταλιμπάν, συμπεριλαμβανομένων εκτελέσεων, μαστιγώσεων και ξυλοδαρμών 
[Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 3.6.5]. 

Οι γυναίκες που επιζητούν προστασία βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα σύστημα απονομής 
δικαιοσύνης που μεροληπτεί βάσει του φύλου και εφαρμόζει διακρίσεις [Βασικοί 
κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 3.8]. Οι γυναίκες που φεύγουν από το σπίτι τους επιστρέφονται συχνά 
στην οικογένειά τους από την αστυνομία ή φυλακίζονται για «ηθικά παραπτώματα». Στη φυλακή, 
υφίστανται περαιτέρω σεξουαλική κακοποίηση ή παρενόχληση από σωφρονιστικούς υπαλλήλους 
[Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 3.6.4 και 3.8.4]. 

Ανάλυση κινδύνου 

Ο χαρακτήρας των πράξεων στις οποίες θα μπορούσαν να εκτεθούν τα άτομα που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο προφίλ είναι τόσο σοβαρός ώστε αυτές ισοδυναμούν με δίωξη (π.χ. φυλάκιση, 
σωματική τιμωρία και δολοφονία). 

Το κράτος μπορεί δυνητικά να θεωρηθεί φορέας δίωξης. Φορείς δίωξης μπορούν επίσης να είναι 
ομάδες στασιαστών, καθώς και η οικογένεια και/ή η κοινωνία γενικότερα, καθώς στο Αφγανιστάν η 
ανοχή της κοινωνίας για την παραβίαση των κωδίκων ηθικής και τιμής είναι περιορισμένη. 

Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που 
απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Στην εξατομικευμένη εκτίμηση του αν υπάρχει 
εύλογη πιθανότητα να υποστεί ο αιτών δίωξη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιστάσεις που 
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έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο, όπως: το φύλο (ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τις γυναίκες), η 
περιοχή καταγωγής (αφορά κυρίως τις αγροτικές περιοχές), το συντηρητικό περιβάλλον, η αντίληψη 
των παραδοσιακών ρόλων των φύλων από την οικογένεια, η ισχύς/επιρροή των εμπλεκόμενων 
παραγόντων κ.λπ. 

Σύνδεσμος με λόγο δίωξης 

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες για το συγκεκριμένο προφίλ, οι ατομικές περιστάσεις του 
αιτούντος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να καθοριστεί αν μπορεί να τεκμηριωθεί σύνδεσμος με 
λόγο δίωξης. 

Σε ατομικές περιπτώσεις, ενδέχεται να μπορεί να διαπιστωθεί σύνδεσμος με θρησκεία και/ή με 
(αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις ή με την ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας (για 
παράδειγμα, γυναίκες που παραβιάζουν τους ηθικούς κώδικες μπορούν να θεωρηθούν ιδιαίτερη 
κοινωνική ομάδα με βάση κοινό χαρακτηριστικό το οποίο δεν μπορεί να μεταβληθεί και επειδή έχουν 
ιδιαίτερη ταυτότητα συνδεόμενη με τον στιγματισμό τους από τον περιβάλλοντα κοινωνικό χώρο). 

13. Άτομα τα οποία θεωρούνται «δυτικοποιημένα» 

Το συγκεκριμένο προφίλ αφορά πρόσωπα τα οποία θεωρούνται «δυτικοποιημένα» λόγω, για 
παράδειγμα, της συμπεριφοράς, της εμφάνισης και των απόψεών τους, οι οποίες θεωρούνται μη 
αφγανικές. Μπορεί να περιλαμβάνει πρόσωπα που επιστρέφουν στο Αφγανιστάν ύστερα από μακρά 
παραμονή σε χώρες της Δύσης. 

Σύνοψη ΠΧΚ 

Γενικά, θεωρείται ότι οι Αφγανοί οι οποίοι ταυτίζονται με δυτικές αξίες μπορούν να αποτελέσουν 
στόχο ομάδων στασιαστών, δεδομένου ότι η στάση τους μπορεί να θεωρείται μη ισλαμική ή 
φιλοκυβερνητική ή οι ίδιοι μπορεί να θεωρούνται κατάσκοποι [Στόχευση βάσει του κοινωνικού 
πλαισίου, 8.2]. 

Όσον αφορά την κοινωνία, θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των στάσεων έναντι, αφενός, των 
ανδρών και, αφετέρου, των γυναικών. 

Στο Αφγανιστάν, οι γυναίκες και τα παιδιά που έχουν συνηθίσει τις ελευθερίες και την ανεξαρτησία 
της Δύσης μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες προσαρμογής στους κοινωνικούς περιορισμούς της 
χώρας. Οι γυναίκες μπορεί επίσης να θεωρηθούν «δυτικοποιημένες» όταν εργάζονται εκτός του 
σπιτιού ή έχουν ανώτερη εκπαίδευση. Οι γυναίκες που θεωρούνται «δυτικοποιημένες» μπορεί να 
θεωρηθεί ότι παραβιάζουν πολιτισμικούς, κοινωνικούς και θρησκευτικούς κανόνες και μπορεί να 
υποστούν βία εκ μέρους της οικογένειάς τους, συντηρητικών στοιχείων στην κοινωνία και 
στασιαστών [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 8.10]. 

Όσον αφορά τους άνδρες, η στάση της κοινωνίας απέναντι στα «δυτικοποιημένα» άτομα είναι 
ανάμεικτη. Έχουν αναφερθεί πολύ λιγοστές περιπτώσεις συμβάντων που σχετίζονται με 
«δυτικοποίηση». [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 8.6 και 8.8]. 

Τμήματα της κοινωνίας, κυρίως στις πόλεις (π.χ. Καμπούλ), είναι ανοικτά σε δυτικές απόψεις, ενώ 
άλλα τμήματα, κυρίως σε αγροτικά ή συντηρητικά περιβάλλοντα, αντιτίθενται σε αυτές [Στόχευση 
βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 8.6]. 

Ανάλυση κινδύνου 

Οι πράξεις στις οποίες θα μπορούσαν να εκτεθούν τα άτομα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο 
προφίλ μπορεί να ισοδυναμούν με δίωξη, ιδίως όσον αφορά τις γυναίκες (π.χ. βία εκ μέρους μελών 
της οικογένειας, συντηρητικών στοιχείων στην κοινωνία και στασιαστών). 
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Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που 
απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Στην εξατομικευμένη εκτίμηση του αν υπάρχει 
εύλογη πιθανότητα να υποστεί ο αιτών δίωξη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιστάσεις που 
έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο, όπως: το φύλο (ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τις γυναίκες), η 
συμπεριφορά του αιτούντος, η περιοχή καταγωγής (αφορά κυρίως τις αγροτικές περιοχές), το 
συντηρητικό περιβάλλον, η αντίληψη των παραδοσιακών ρόλων των φύλων από την οικογένεια, η 
ηλικία [ενδέχεται να είναι δύσκολο για τα παιδιά να (ανα)προσαρμοστούν στους κοινωνικούς 
περιορισμούς του Αφγανιστάν], η προβολή του αιτούντος κ.λπ. 

Γενικά, ο κίνδυνος δίωξης ανδρών που θεωρούνται «δυτικοποιημένοι» είναι ελάχιστος και εξαρτάται 
από τις συγκεκριμένες ατομικές περιστάσεις. 

Σύνδεσμος με λόγο δίωξης 

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες για το συγκεκριμένο προφίλ, οι ατομικές περιστάσεις του 
αιτούντος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να καθοριστεί αν μπορεί να τεκμηριωθεί σύνδεσμος με 
λόγο δίωξης. 

Σε ατομικές περιπτώσεις, ενδέχεται να διαπιστωθεί σύνδεσμος με θρησκεία και/ή (αποδιδόμενες) 
πολιτικές πεποιθήσεις ή με την ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας (για παράδειγμα, 
«δυτικοποιημένες» γυναίκες μπορούν να θεωρηθούν ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα βάσει κοινού 
χαρακτηριστικού ή κοινής πεποίθησης τόσο θεμελιώδους σημασίας για την ταυτότητα ή τη 
συνείδηση ώστε να μην πρέπει να αναγκάζονται να το/την αποκηρύξουν και επειδή έχουν ιδιαίτερη 
ταυτότητα στον περιβάλλοντα κοινωνικό χώρο). 

14. ΛΟΑΔ 

Το συγκεκριμένο προφίλ αφορά πρόσωπα που θεωρείται ότι δεν συμμορφώνονται προς τους 
κοινωνικούς κανόνες λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού και/ή της ταυτότητας φύλου τους. 

Σύνοψη ΠΧΚ 

Στην αφγανική κοινωνία, η σεξουαλικότητα δεν είναι μια έννοια η οποία συζητείται. Επομένως, οι 
πληροφορίες που μπορούν να αποκτηθούν σχετικά με τα άτομα ΛΟΑΔ και τη θέση τους στην 
κοινωνία είναι λιγοστές [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 4]. 

Για ζητήματα που σχετίζονται με την πρακτική του bacha bazi, η οποία δεν θεωρείται ομοφυλοφιλία 
στην αφγανική κοινωνία, βλ. τη συγκεκριμένη υποενότητα Βία κατά των παιδιών. 

Τόσο στον ποινικό κώδικα όσο και στη σαρία, η σεξουαλική δραστηριότητα μεταξύ ατόμων του ίδιου 
φύλου τιμωρείται, ακόμη και με θανατική ποινή. Παρότι το αφγανικό κράτος δεν έχει επιβάλει τη 
θανατική ποινή για συναινετικές κατ’ ιδίαν σεξουαλικές πράξεις μεταξύ ενηλίκων του ίδιου φύλου, 
έχουν αναφερθεί περιπτώσεις φυλάκισης και παρενόχλησης από την αστυνομία, 
συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων ληστείας και βιασμού ομοφυλόφιλων ανδρών [Στόχευση 
βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 4.1]. 

Καταγράφονται επίσης στόχευση και εξωδικαστικές τιμωρίες από ομάδες στασιαστών. Το 2015, 
αναφέρθηκε ότι οι Ταλιμπάν είχαν καταδικάσει δύο άνδρες και έναν έφηβο σε εκτέλεση λόγω 
ομοφυλοφιλίας [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 4.1]. 

Τα άτομα ΛΟΑΔ αντιμετωπίζουν επίσης απειλή από την οικογένειά τους και την κοινωνία. Οι 
σεξουαλικές πρακτικές μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου δεν εκδηλώνονται φανερά και 
στιγματίζονται έντονα, εάν αναφερθούν δημόσια. Θεωρείται κοινωνικό ταμπού για ένα άτομο να 
δηλώσει ότι έχει γενετήσιο προσανατολισμό ή ταυτότητα φύλου εκτός των αναμενόμενων προτύπων 
της ετεροφυλοφιλίας και τέτοια στάση θεωρείται μη ισλαμική. Πηγές αναφέρουν διακριτική 
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μεταχείριση, μεταξύ άλλων στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και στην απασχόληση, 
επιθέσεις, απειλές, βιασμό, εκβίαση και σύλληψη [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 4.2]. 

Παρότι το Αφγανιστάν έχει παραδόσεις «τρίτου φύλου», στις οποίες τα άτομα προσδιορίζονται ως 
εμπίπτοντα σε κατηγορίες εκτός αυτών του άνδρα και της γυναίκας, τα άτομα αυτά δεν 
αναγνωρίζονται νομικά και λειτουργούν μόνο στο περιθώριο της κοινωνίας [Στόχευση βάσει του 
κοινωνικού πλαισίου, 4.2.1]. 

Ανάλυση κινδύνου 

Ο χαρακτήρας των πράξεων στις οποίες θα μπορούσαν να εκτεθούν τα άτομα ΛΟΑΔ είναι τόσο 
σοβαρός ώστε αυτές ισοδυναμούν με δίωξη (π.χ. βιασμός, εκτέλεση, δολοφονία). 

Το κράτος μπορεί να θεωρηθεί φορέας δίωξης. Φορείς δίωξης μπορούν επίσης να είναι ομάδες 
στασιαστών, καθώς και η οικογένειά τους και/ή η κοινωνία γενικότερα, καθώς στο Αφγανιστάν η 
ανοχή της κοινωνίας για άτομα των οποίων η σεξουαλική ταυτότητα και η ταυτότητα φύλου 
αποκλίνει από τον «κανόνα» είναι περιορισμένη. 

Επισημαίνεται ότι δεν μπορεί να αναμένεται από τον αιτούντα να αποκρύψει τον γενετήσιο 
προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου του.22 

Στην περίπτωση των αιτούντων ΛΟΑΔ, γενικά, θα τεκμηριώνεται βάσιμος φόβος δίωξης. 

Σύνδεσμος με λόγο δίωξης 

Από τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ότι η δίωξη των ατόμων που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο προφίλ οφείλεται στην ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας, βάσει κοινού 
χαρακτηριστικού ή κοινής πεποίθησης τόσο θεμελιώδους σημασίας για την ταυτότητα του 
αιτούντος, ώστε να μην πρέπει να αναγκάζεται να το/την αποκηρύξει· και επειδή έχουν ιδιαίτερη 
ταυτότητα στο Αφγανιστάν, διότι θεωρούνται διαφορετικοί από τον περιβάλλοντα κοινωνικό χώρο.23 

15. Άτομα με αναπηρίες και άτομα με σοβαρά ιατρικά προβλήματα 

Το συγκεκριμένο προφίλ αφορά άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων των νοητικών 
αναπηριών, καθώς και άτομα με σοβαρά ιατρικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων, για 
παράδειγμα, ατόμων που έχουν προσβληθεί από τον ιό HIV, ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, 
ατόμων με ιατρικά προβλήματα που σχετίζονται με τοξικομανία κ.λπ. 

Σύνοψη ΠΧΚ 

Η αφγανική κυβέρνηση δεν διαθέτει κονδύλια για τη λειτουργία και τη διατήρηση των 
εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης· και τα νοσοκομεία, ιδίως εκτός των πόλεων, δεν είναι 
γενικά σε θέση να παράσχουν κατάλληλη φροντίδα και συνήθη φάρμακα. Εκτός από τις δημόσιες 
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, υπάρχει επίσης ο ευρέως χρησιμοποιούμενος, αλλά πολύ 
δαπανηρός, ιδιωτικός τομέας [Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 2.6.2]. 

Υπάρχει μία ειδική νοσοκομειακή μονάδα ψυχικής υγείας στη χώρα, ενώ επίσης υπάρχουν και 
κλινικές ψυχικής υγείας σε όλες τις επαρχίες. Ωστόσο, η χώρα εξακολουθεί να πάσχει από έλλειψη 
καταρτισμένων επαγγελματιών [Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 2.6.6]. 

Στο Αφγανιστάν, τα άτομα με νοητικές ή σωματικές αναπηρίες συχνά στιγματίζονται. Ενίοτε η 
κατάστασή τους αποδίδεται σε «αμαρτία». Υπάρχουν κρούσματα κακομεταχείρισης των προσώπων 
αυτών από την κοινωνία και/ή τις οικογένειές τους. Γυναίκες, εκτοπισθέντες και μετανάστες που 
                                                           
22 ΔΕΕ, Minister voor Immigratie en Asiel κατά X, Y και Z κατά Minister voor Immigratie en Asiel, συνεκδικασθείσες 
υποθέσεις C-199/12 έως C-201/12, απόφαση της 7ης Νοεμβρίου 2013, σκέψεις 70-76. 
23 ΔΕΕ, X, Y και Z, σκέψεις 45-49. 
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επιστρέφουν στη χώρα με προβλήματα ψυχικής υγείας είναι σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση. 
Παρατηρείται επίσης έλλειψη κατάλληλων υποδομών για την κάλυψη των αναγκών των ατόμων με 
αναπηρίες. Οι υφιστάμενες δομές είναι σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωμένες σε λιγοστά αστικά κέντρα 
[Κατευθυντήριες οδηγίες της UNHCR, σ. 65·24 Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 2.6.5]. 

Ανάλυση κινδύνου 

Η έλλειψη προσωπικού και κατάλληλων υποδομών για τη δέουσα αντιμετώπιση των αναγκών των 
ατόμων με (σοβαρά) ιατρικά προβλήματα δεν πληροί την απαίτηση προσδιορισμού φορέα δίωξης ή 
σοβαρής βλάβης σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΟΑ, εκτός εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλλεται 
σκοπίμως σε στέρηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.25 

Στην περίπτωση ατόμων με νοητικές και σωματικές αναπηρίες, στην εξατομικευμένη εκτίμηση του 
αν η διακριτική μεταχείριση και η κακομεταχείριση από την κοινωνία και/ή την οικογένεια μπορεί να 
ισοδυναμεί με δίωξη θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σοβαρότητα και/ή ο επαναλαμβανόμενος 
χαρακτήρας των πράξεων ή το αν εκδηλώνονται ως σώρευση διαφόρων μέτρων. 

Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που 
απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Στην εξατομικευμένη εκτίμηση του αν υπάρχει 
εύλογη πιθανότητα να υποστεί ο αιτών δίωξη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιστάσεις που 
έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο, όπως: η φύση και η προβολή της νοητικής υστέρησης ή της σωματικής 
αναπηρίας, η αρνητική αντίληψη από την οικογένεια κ.λπ. 

Σύνδεσμος με λόγο δίωξης 

Από τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ότι η δίωξη ατόμων με εμφανείς νοητικές ή σωματικές 
αναπηρίες μπορεί να οφείλεται στην ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας, η οποία 
ορίζεται από εγγενές χαρακτηριστικό ή ιδιαίτερη ταυτότητα συνδεόμενη με τον στιγματισμό τους 
από τον περιβάλλοντα κοινωνικό χώρο. 

16. Άτομα που θεωρείται ότι διέπραξαν βλασφημία και/ή αποστασία 

Το συγκεκριμένο προφίλ αφορά άτομα που θεωρείται ότι εγκατέλειψαν ή αποκήρυξαν τις 
θρησκευτικές πεποιθήσεις ή τις αρχές του Ισλάμ (αποστασία), καθώς και άτομα που θεωρείται ότι 
εκφράστηκαν σχετικά με τον θεό ή ιερές έννοιες κατά τρόπο που συνιστά ιεροσυλία (βλασφημία). 
Περιλαμβάνει άτομα τα οποία ασπάστηκαν νέα θρησκεία, βάσει γνήσιων εσωτερικών πεποιθήσεων 
(προσήλυτοι), καθώς και εκείνα που δεν πιστεύουν στον θεό ή αμφισβητούν την ύπαρξή του (άθεοι). 
Επισημαίνεται ότι, συχνά, ο δεύτερος λόγος προβάλλεται επιτόπου (άρθρο 5 της ΟΑ). 

Σύνοψη ΠΧΚ 

Στο Αφγανιστάν, η βλασφημία τιμωρείται με θάνατο ή φυλάκιση διάρκειας έως 20 ετών. Άτομα που 
διαπράττουν βλασφημία έχουν προθεσμία τριών ημερών για να ανακαλέσουν τη συμπεριφορά τους· 
διαφορετικά, κινδυνεύουν να τους επιβληθεί θανατική ποινή. Επιπλέον, με νόμο του 2004 
απαγορεύονται τα γραπτά κείμενα και οι δημοσιεύσεις που θεωρείται ότι προσβάλλουν το Ισλάμ ή 
άλλες θρησκείες [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 2.1]. Έχουν αναφερθεί ορισμένες 
περιπτώσεις επιβολής ποινών φυλάκισης για κατηγορίες βλασφημίας [Στόχευση βάσει του 
κοινωνικού πλαισίου, 2.2]. Στο Αφγανιστάν, η ανοχή της κοινωνίας στις επικρίσεις του Ισλάμ είναι 
περιορισμένη, καθώς οι επικρίσεις αυτές θεωρούνται αντίθετες προς τη θρησκεία και μπορούν να 
οδηγήσουν σε ποινική δίωξη λόγω βλασφημίας [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 2.2 και 
2.4]. 

                                                           
24 UNHCR, Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 19 
Απριλίου 2016, HCR/EG/AFG/16/02, διατίθεται στη διεύθυνση http://www.refworld.org/docid/570f96564.html. 
25 ΔΕΕ, M’Bodj, σκέψεις 35-36. 

http://www.refworld.org/docid/570f96564.html
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Η αποστασία τιμωρείται επίσης με θάνατο, φυλάκιση ή δήμευση της περιουσίας [Στόχευση βάσει 
του κοινωνικού πλαισίου, 2.1]. Η αποστασία είναι σοβαρό αδίκημα και, παρότι, κατά τα λεγόμενα, 
σπανίως αποτελεί αντικείμενο ποινικής δίωξης, αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν [Στόχευση βάσει του 
κοινωνικού πλαισίου, 2.2]. Τα παιδιά αποστατών εξακολουθούν να θεωρούνται μουσουλμάνοι, 
εκτός εάν ενηλικιωθούν χωρίς να επιστρέψουν στο Ισλάμ, οπότε μπορεί να επιβληθεί και σε αυτά η 
θανατική ποινή [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 2.1]. Τα άτομα που θεωρούνται 
αποστάτες διατρέχουν κίνδυνο βίαιων επιθέσεων, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε θάνατο, χωρίς 
να προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίου [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 2.4]. 

Οι Ταλιμπάν θεωρούν «αποστάτες» τα πρόσωπα που κηρύττουν εναντίον τους ή παραβαίνουν τη 
δική τους ερμηνεία του Ισλάμ [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 2.7]. 

Σύμφωνα με το ISKP, μουσουλμάνοι σύμμαχοι της Δύσης, καθώς και άτομα που ασπάζονται 
«νοθευμένες» εκφάνσεις του Ισλάμ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μη Σουνίτες και Σουνίτες 
οπαδοί του σουφισμού ή μυστικιστικών σχολών του Ισλάμ, μπορούν να οριστούν ως «αποστάτες» 
[Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 2.8]. 

Άτομα τα οποία έχουν απόψεις που μπορούν να θεωρηθούν ότι απομακρύνονται από το Ισλάμ, όπως 
προσήλυτοι, άθεοι και κοσμικιστές, δεν μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους ή τη σχέση τους με 
το Ισλάμ ανοικτά, καθώς διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν κυρώσεις ή βία, μεταξύ άλλων και από 
την οικογένειά τους. Τα άτομα αυτά πρέπει επίσης να εμφανίζονται προς τα έξω ως μουσουλμάνοι 
και να τηρούν τη θρησκευτική συμπεριφορά και τις πολιτισμικές προσδοκίες του τοπικού 
περιβάλλοντός τους, χωρίς αυτό να αντικατοπτρίζει τις βαθύτερες πεποιθήσεις τους [Στόχευση βάσει 
του κοινωνικού πλαισίου, 2.4]. 

Ειδικότερα, βάσει του ισλαμικού δικαίου, η μεταστροφή από το Ισλάμ σε άλλη θρησκεία θεωρείται 
σοβαρό παράπτωμα. Τιμωρείται με τη θανατική ποινή, δι’ αποκεφαλισμού, για τους άνδρες, και με 
ισόβια κάθειρξη για τις γυναίκες. Βάσει του ισλαμικού δικαίου, τα άτομα έχουν προθεσμία τριών 
ημερών να υπαναχωρήσουν από τη νέα θρησκεία· διαφορετικά, διατρέχουν κίνδυνο να τους 
επιβληθεί ποινή. Αντιμετωπίζονται επίσης εχθρικά από την κοινωνία [Στόχευση βάσει του κοινωνικού 
πλαισίου, 2.1 και 2.3]. 

Ο αριθμός των Αφγανών που ασπάζονται τον χριστιανισμό αυξάνεται, αλλά κατά την τελευταία 
δεκαετία οι εμφανώς προσήλυτοι στο Αφγανιστάν είναι λιγοστοί. Στην περίπτωσή τους, το κράτος 
τους ζητεί να υπαναχωρήσουν από τη νέα θρησκεία· διαφορετικά, κινδυνεύουν να απελαθούν από 
τη χώρα [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 2.3]. 

Ανάλυση κινδύνου 

Ο χαρακτήρας των πράξεων στις οποίες θα μπορούσαν να εκτεθούν τα άτομα που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο προφίλ είναι τόσο σοβαρός ώστε αυτές ισοδυναμούν με δίωξη (π.χ. θανατική ποινή, 
δολοφονία, βίαιες επιθέσεις). 

Όταν εξετάζουν τέτοιες αιτήσεις, οι χειριστές υποθέσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι δεν 
μπορεί να αναμένεται εύλογα ότι ο αιτών θα απέχει από τα θρησκευτικά καθήκοντά του26. Ομοίως, 
δεν μπορεί να αναμένεται από τον αιτούντα να έχει συμπεριφορά μουσουλμάνου όταν είναι μη 
θεϊστής ή άθεος. 

Στην περίπτωση των ατόμων που θεωρούνται αποστάτες ή βλάσφημοι, γενικά,  τεκμηριώνεται 
βάσιμος φόβος δίωξης. 

Σύνδεσμος με λόγο δίωξης 

                                                           
26 ΔΕΕ, Bundesrepublik Deutschland κατά Y και Z, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-71/11 και C-99/11, απόφαση της 
5ης Σεπτεμβρίου 2012, σκέψη 80. 
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Από τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ότι η δίωξη ατόμων που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο 
προφίλ οφείλεται σε λόγους θρησκείας. 

17. Εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες 

Στο Αφγανιστάν, εθνότητα και θρησκεία είναι συχνά αλληλένδετες. Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζονται 
ορισμένες εθνοτικές και/ή θρησκευτικές μειονότητες. 

α. Μέλη της εθνότητας των Χαζάρων 

Στο συγκεκριμένο προφίλ εμπίπτουν άτομα που ανήκουν στην εθνότητα των Χαζάρων. Ως επί το 
πλείστον, οι Χάζαροι είναι Σιίτες και τα δύο προφίλ θα πρέπει να διαβάζονται από κοινού. 

Η πλειονότητα του πληθυσμού των Χαζάρων κατοικεί στο Χαζαραζάτ. Οι Χάζαροι έχουν επίσης 
σημαντική εκπροσώπηση στις περισσότερες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Καμπούλ. 

Οι Χάζαροι αναγνωρίζονται συνήθως από την εξωτερική τους εμφάνιση. 

Σύνοψη ΠΧΚ 

Μετά την κατάρρευση του καθεστώτος των Ταλιμπάν, η θέση των Χαζάρων στην κοινωνία 
βελτιώθηκε και το αφγανικό Σύνταγμα περιλαμβάνει τους Χαζάρους ως έναν από τους λαούς που 
απαρτίζουν το έθνος του Αφγανιστάν [Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 1.2.10.1]. Δεν υπάρχουν 
πληροφορίες για κακομεταχείριση από το κράτος [Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 2.5]. 

Έχουν καταγραφεί επιθέσεις κατά των Χαζάρων από ομάδες στασιαστών, ιδίως σε μέρη στα οποία 
συγκεντρώνονται Χάζαροι/Σιίτες, όπως θρησκευτικές τελετές ή πολιτικές διαδηλώσεις. Οι επιθέσεις 
αυτές μπορεί να σχετίζονται με τη θρησκεία τους (βλ. το προφίλ για τους Σιίτες). Μεταξύ άλλων 
λόγων, αναφέρεται επίσης ότι το ISKP στοχεύει τους Χαζάρους επειδή θεωρείται ότι έχουν στενούς 
δεσμούς με το Ιράν, το οποίο υποστηρίζουν όπως και τον πόλεμο κατά του Ισλαμικού Κράτους στη 
Συρία [Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 1.2.10.3]. 

Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις άμαχων Χαζάρων οι οποίοι απήχθησαν ή δολοφονήθηκαν ενώ 
ταξίδευαν κατά μήκος των δρόμων της χώρας. Στα αναφερόμενα περιστατικά Χαζάρων που 
δολοφονήθηκαν ή απήχθησαν ενώ ταξίδευαν σε δρόμους της χώρας, συχνά μπορούσαν να 
προσδιοριστούν άλλοι λόγοι, όπως μη πολιτικές διαφορές μεταξύ κοινοτήτων ή η ιδιότητα του 
ατόμου ως μέλους των ANSF, η απασχόλησή του στην κυβέρνηση ή στον τομέα των ΜΚΟ κ.λπ., με 
αποτέλεσμα τα περιστατικά αυτά να συνδέονται με άλλα προφίλ [Στόχευση στο πλαίσιο 
συγκρούσεων, 1.2.10.2]. 

Ανάλυση κινδύνου 

Ο χαρακτήρας των πράξεων στις οποίες θα μπορούσαν να εκτεθούν τα άτομα που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο προφίλ είναι τόσο σοβαρός ώστε αυτές ισοδυναμούν με δίωξη (π.χ. δολοφονία, 
απαγωγή, επιθέσεις από φανατικούς). 

Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που 
απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Αυτό καθαυτό το γεγονός ότι ένα άτομο έχει 
την ιδιότητα μέλους της εθνότητας των Χαζάρων κανονικά δεν συνεπάγεται βάσιμο φόβο δίωξης. 
Στην εξατομικευμένη εκτίμηση του αν υπάρχει εύλογη πιθανότητα να υποστεί ο αιτών δίωξη θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιστάσεις, όπως: η περιοχή καταγωγής και η περιοχή εργασίας 
(περιοχές στις οποίες το ISKP έχει επιχειρησιακή παρουσία), το επάγγελμα, η συμμετοχή σε 
θρησκευτικές πρακτικές, ο πολιτικός ακτιβισμός κ.λπ. 
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Σύνδεσμος με λόγο δίωξης 

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η δίωξη για τον λόγο και μόνον ότι ένα άτομο έχει την 
ιδιότητα μέλους της εθνότητας των Χαζάρων (φυλή/ιθαγένεια) δεν είναι σύνηθες φαινόμενο στο 
Αφγανιστάν. Όταν ο αιτών είναι Σιίτης, μπορεί να υφίσταται δίωξη για θρησκευτικούς λόγους. 
Ανάλογα με τις ατομικές περιστάσεις, η δίωξη μπορεί επίσης να οφείλεται σε (αποδιδόμενες) 
πολιτικές πεποιθήσεις (π.χ. σύνδεσμο με την κυβέρνηση, θεωρούμενη υποστήριξη του Ιράν). 

β. Σιίτες, συμπεριλαμβανομένων Ισμαηλιτών 

Στο συγκεκριμένο προφίλ εμπίπτουν άτομα που ανήκουν στο θρησκευτικό δόγμα των Σιιτών. Στο 
Αφγανιστάν, οι Σιίτες μουσουλμάνοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 10-15 % του πληθυσμού. Η 
πλειονότητα των Σιιτών ανήκουν στην εθνότητα των Χαζάρων και τα δύο προφίλ θα πρέπει να 
διαβάζονται από κοινού. 

Σύνοψη ΠΧΚ 

Η εκπροσώπηση της κοινότητας των Σιιτών στα θύματα μεταξύ των αμάχων στην Καμπούλ και στη 
Χεράτ είναι δυσανάλογα υψηλή. Έχουν αναφερθεί επιθέσεις κατά των Σιιτών, ιδίως σε μέρη στα 
οποία συγκεντρώνονται Σιίτες, όπως τεμένη, καθώς και κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών και 
πολιτικών διαδηλώσεων [Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 1.2.10.2]. 

Ειδικότερα, το ISKP  έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις με στόχο τις κοινότητες Σιιτών μουσουλμάνων 
στις πόλεις. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εδαφική εμβέλεια του ISKP είναι περιορισμένη 
[Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 1.6.3· Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 1.2.10.3, 
1.5.1.1]. 

Έχουν αναφερθεί περιστατικά δυσμενών διακρίσεων κατά της κοινότητας των Σιιτών [Στόχευση στο 
πλαίσιο συγκρούσεων, 1.2.10.2 και 2.5]. 

Ανάλυση κινδύνου 

Ο χαρακτήρας των πράξεων στις οποίες θα μπορούσαν να εκτεθούν τα άτομα που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο προφίλ είναι τόσο σοβαρός ώστε αυτές ισοδυναμούν με δίωξη (π.χ. επιθέσεις από 
φανατικούς). Όταν οι επίμαχες πράξεις είναι (μόνο) μέτρα που εφαρμόζουν διακρίσεις, στην 
εξατομικευμένη εκτίμηση του αν η διακριτική μεταχείριση μπορεί να ισοδυναμεί με δίωξη θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα και/ή ο επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας των πράξεων ή το 
αν εκδηλώνονται ως σώρευση διαφόρων μέτρων. 

Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που 
απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Στην εξατομικευμένη εκτίμηση του αν υπάρχει 
εύλογη πιθανότητα να υποστεί ο αιτών δίωξη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιστάσεις που 
έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο, όπως: η περιοχή καταγωγής (περιοχές στις οποίες το ISKP έχει 
επιχειρησιακή παρουσία), η συμμετοχή σε θρησκευτικές πρακτικές, ο πολιτικός ακτιβισμός κ.λπ. 

Σύνδεσμος με λόγο δίωξης 

Από τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ότι η δίωξη ατόμων που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο 
προφίλ οφείλεται σε λόγους θρησκείας. 

γ. Ινδουιστές και Σιχ 

Στο συγκεκριμένο προφίλ εμπίπτουν άτομα που ασπάζονται τα θρησκευτικά δόγματα των 
Ινδουιστών ή των Σιχ. Εκτιμάται ότι στο Αφγανιστάν υπάρχουν περίπου 900 μεμονωμένοι Ινδουιστές 
και Σιχ [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 2.6]. 
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Σύνοψη ΠΧΚ 

Βάσει του Συντάγματος και της νομοθεσίας, οι Ινδουιστές και οι Σιχ αναγνωρίζονται και 
προστατεύονται ως πολίτες ίσοι με τους μουσουλμάνους. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για 
κακομεταχείριση από το κράτος ή από ομάδες στασιαστών. Μέλη των μειονοτικών αυτών 
κοινοτήτων κατέχουν ενίοτε θέσεις στην κυβέρνηση. 

Οι Ινδουιστές και οι Σιχ υφίστανται κοινωνική διάκριση και παρενόχληση, έχουν δε αναφερθεί από 
ορισμένους περιστατικά κοινωνικής βίας στο Αφγανιστάν [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 
2.6]. 

Ανάλυση κινδύνου 

Στην εξατομικευμένη εκτίμηση του αν η διακριτική μεταχείριση μπορεί να ισοδυναμεί με δίωξη θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σοβαρότητα και/ή ο επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας των πράξεων 
ή το αν εκδηλώνονται ως σώρευση διαφόρων μέτρων. 

Σύνδεσμος με λόγο δίωξης 

Από τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ότι η δίωξη ατόμων που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο 
προφίλ οφείλεται σε λόγους θρησκείας. 

δ. Baha’i 

Στο συγκεκριμένο προφίλ εμπίπτουν άτομα που ασπάζονται το θρησκευτικό δόγμα Baha’i. 

Σύνοψη ΠΧΚ 

Σύμφωνα με πηγές, το δόγμα του Baha’i θεωρείται ένα είδος βλασφημίας, βάσει του φετφά που 
εξέδωσε το 2007 η Γενική Διεύθυνση φετφά και λογαριασμών, υπό την αιγίδα του Ανώτατου 
Δικαστηρίου. Βάσει της απόφασης, οι πιστοί του Baha’i και οι προσήλυτοι στο δόγμα αυτό 
αντιμετωπίζονται ως «άπιστοι» ή «αποστάτες». Ωστόσο, έως το 2016 δεν έχουν αναφερθεί 
περιπτώσεις πιστών του Baha’i στους οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για οποιοδήποτε από τα ως 
άνω αδικήματα [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 2.5]. 

Ανάλυση κινδύνου 

Ο χαρακτήρας των πράξεων στις οποίες θα μπορούσαν να εκτεθούν τα άτομα που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο προφίλ είναι τόσο σοβαρός ώστε αυτές ισοδυναμούν με δίωξη (π.χ. θανατική ποινή 
βίαιες επιθέσεις). 

Στην περίπτωση των πιστών του Baha’i (οι οποίοι θεωρούνται βλάσφημοι ή αποστάτες), γενικά, θα 
τεκμηριώνεται βάσιμος φόβος δίωξης. 

Σύνδεσμος με λόγο δίωξης 

Από τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ότι η δίωξη ατόμων που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο 
προφίλ οφείλεται σε λόγους θρησκείας. 

Βλ. επίσης το προφίλ ανωτέρω για τα Άτομα που θεωρείται ότι διέπραξαν βλασφημία και/ή 
αποστασία. 

18. Άτομα που εμπλέκονται σε βεντέτες και σε κτηματικές διαφορές 

α. Βεντέτες 

Οι βεντέτες με σκοπό την εκδίκηση μπορεί να είναι αποτέλεσμα προσωπικής βίας ή παραπτωμάτων 
που θεωρείται ότι προσβάλλουν την τιμή, κτηματικών διαφορών ή να εκδηλώνονται στο πλαίσιο 
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οικογενειακών συγκρούσεων και σχέσεων [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 7.1]. 

Σύνοψη ΠΧΚ 

Συνήθως, οι βεντέτες εκδηλώνονται μεταξύ μη κρατικών παραγόντων, για παράδειγμα εντός 
ορισμένων εθνοτικών υποομάδων και κυρίως σε περιοχές στις οποίες η παρουσία της κυβέρνησης 
και του κράτους δικαίου είναι αδύναμη ή ανύπαρκτη [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 7.1]. 
Η επιρροή των φυλών στις οικογενειακές βεντέτες είναι λιγότερο έντονη στις μεγάλες πόλεις, αλλά 
αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ένα άτομο μπορεί να ξεφύγει πλήρως από οικογενειακή βεντέτα 
αλλάζοντας τόπο διαμονής [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 7.7.4]. 

Οι βεντέτες αυτές μπορούν να γίνουν εξαιρετικά βίαιες (π.χ. δολοφονίες) και μπορούν να 
διαιωνίζονται επί γενεές [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 7.3]. Οι κοινωνικές και 
οικογενειακές υποχρεώσεις εκδίκησης είναι ισχυρές και είναι δύσκολο για ένα άτομο να αντιταχθεί 
σε βεντέτα ή να ξεφύγει από αυτήν [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 7.7.4]. Βεντέτες 
εκδηλώνονται κυρίως μεταξύ των Παστούν, αλλά η πρακτική αυτή παρατηρείται και σε άλλες 
εθνοτικές ομάδες στο Αφγανιστάν [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 7.1]. 

Στις βεντέτες τον συχνότερο στόχο αποτελούν ενήλικοι άνδρες. Συνήθως, η εκδίκηση στρέφεται κατά 
των αδελφών ή άλλων ανδρών που έχουν άμεση συγγένεια με τον δράστη [Στόχευση βάσει του 
κοινωνικού πλαισίου, 7.6]. 

Γυναίκες και παιδιά δεν αποτελούν συνήθως άμεσο στόχο δολοφονιών για λόγους εκδίκησης σε 
βεντέτες. Ωστόσο, στα μέσα ενημέρωσης έχουν αναφερθεί περιπτώσεις παιδιών και γυναικών που 
δολοφονήθηκαν σε σχέση με οικογενειακή βεντέτα ή για λόγους αντεκδίκησης [Στόχευση βάσει του 
κοινωνικού πλαισίου, 7.6]. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι βεντέτες μπορούν να αποφευχθούν εάν ο δράστης ζητήσει από το 
θιγόμενο μέρος συγχώρεση (nanawatai) και την παραίτησή του από την εκδίκηση (ο δράστης της 
προσβολής προσεγγίζει άμεσα τον θιγέντα για να ζητήσει συγχώρεση ή η διαδικασία 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο jirga με τους ηλικιωμένους της τοπικής φυλής και τους ουλεμάδες)· 
ωστόσο, η συμμετοχή γυναικών σε τέτοιες διαδικασίες αποκλείεται [Στόχευση βάσει του κοινωνικού 
πλαισίου, 7.7.1]. 

Ανάλυση κινδύνου 

Τα άτομα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ μπορούν να εκτεθούν σε πράξεις οι οποίες έχουν 
τόσο σοβαρό χαρακτήρα ώστε ισοδυναμούν με δίωξη (π.χ. δολοφονίες). 

Για τους άνδρες που εμπλέκονται άμεσα σε βεντέτα, γενικά, θα τεκμηριώνεται βάσιμος φόβος 
δίωξης. Για τις γυναίκες, τα παιδιά και τους άνδρες που δεν εμπλέκονται άμεσα στην οικογενειακή 
βεντέτα, στην εξατομικευμένη εκτίμηση του αν υπάρχει εύλογη πιθανότητα να υποστεί ο αιτών 
δίωξη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο, όπως: η 
ένταση της οικογενειακής βεντέτας, η καταγωγή από περιοχές στις οποίες το κράτος δικαίου είναι 
αδύναμο κ.λπ. 

Σύνδεσμος με λόγο δίωξης 

Τα μέλη της οικογένειας που εμπλέκονται σε βεντέτα μπορούν να θεωρηθούν μέλη ιδιαίτερης 
κοινωνικής ομάδας, η οποία ορίζεται από εγγενές χαρακτηριστικό (ήτοι, την ιδιότητα μέλους της 
οικογένειας), καθώς και επειδή οι οικογένειες είναι γνωστές και έχουν ιδιαίτερη ταυτότητα στον 
περιβάλλοντα κοινωνικό χώρο. 

β. Κτηματικές διαφορές 

Οι κτηματικές διαφορές είναι σύνηθες φαινόμενο στο Αφγανιστάν λόγω του κατακερματισμού της 
τακτοποίησης/καταχώρισης των εκτάσεων γης, των μεγάλων μετακινήσεων πληθυσμών και της 
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ταχείας αστικοποίησης, της παρατεταμένης κατάστασης συγκρούσεων και του αδύναμου κράτους 
δικαίου [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 6]. 

Σύνοψη ΠΧΚ 

Οι κτηματικές διαφορές ανακύπτουν μεταξύ ατόμων και οικογενειών και σε αυτές μπορούν να 
εμπλέκονται ενίοτε ισχυρές ελίτ ή ομάδες στασιαστών. Ανακύπτουν σε ολόκληρη τη χώρα και σε όλες 
τις εθνοτικές ομάδες. Στις αγροτικές περιοχές, οι κτηματικές διαφορές μπορούν να επεκταθούν και 
να περιλαμβάνουν ολόκληρες οικογένειες, κοινότητες, εθνότητες, φυλές ή φατρίες εντός της ίδιας 
φυλής [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 6]. 

Οι κτηματικές διαφορές μπορούν να κλιμακωθούν ταχέως και να γίνουν βίαιες, ενίοτε μάλιστα 
επιδεινώνονται και λαμβάνουν τη μορφή μικρών ένοπλων συρράξεων καθώς και οικογενειακών 
βεντετών. Περίπου το 70 % των σοβαρών εγκλημάτων, όπως οι ανθρωποκτονίες, είναι αποτέλεσμα 
διαφορών σχετικών με την κυριότητα γης. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις οικογενειών και ατόμων 
που εμπλέκονταν σε διαφορές σχετικές με εκτάσεις γης και ακίνητα, σε διάφορες περιοχές του 
Αφγανιστάν, οι οποίες κατέληξαν σε δολοφονίες με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα [Στόχευση 
βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 6.1]. 

Το αδύναμο κράτος δικαίου παρέχει τη δυνατότητα σε ισχυρά πρόσωπα να επηρεάζουν την 
κυβέρνηση, προκειμένου να εκδώσει παραποιημένα έγγραφα, και τη δικαστική εξουσία, ώστε να 
τους επιτρέπει να ενεργούν ατιμώρητα [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 6.4.1, 6.4.2 και 
7.7.3· Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 3.5.4]. Κατά την επίλυση των διαφορών, τόσο οι 
επίσημοι όσο και οι ανεπίσημοι μηχανισμοί επιδεικνύουν μεροληψία υπέρ των ισχυρών, των 
πλουσίων, των ανδρών, των ελίτ και των κυρίαρχων εθνοτήτων [Στόχευση βάσει του κοινωνικού 
πλαισίου, 6.4.1 και 6.4.4]. 

Ανάλυση κινδύνου 

Αυτή καθαυτή η απώλεια εκτάσεων γης κανονικά δεν ισοδυναμεί με δίωξη. Ωστόσο, η βία που 
προκύπτει από τις κτηματικές διαφορές, σε συνδυασμό με την έλλειψη αποτελεσματικού νομικού 
συστήματος για την αποφυγή της, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές παραβιάσεις βασικών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίες ισοδυναμούν με δίωξη (π.χ. δολοφονίες). 

Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που 
απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Στην εξατομικευμένη εκτίμηση του αν υπάρχει 
εύλογη πιθανότητα να υποστεί ο αιτών δίωξη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιστάσεις που 
έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο, όπως: η βίαιη φύση της διαφοράς, η ισχύς/επιρροή των 
εμπλεκόμενων στην κτηματική διαφορά παραγόντων, οι περιοχές καταγωγής με αδύναμο κράτος 
δικαίου κ.λπ. 

Σύνδεσμος με λόγο δίωξης 

Από τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ότι στην περίπτωση βίας σχετικής με κτηματικές 
διαφορές δεν υπάρχει, γενικά, σύνδεσμος  με λόγο δίωξης προβλεπόμενο στη Σύμβαση. Αυτό ισχύει 
με την επιφύλαξη ατομικών περιπτώσεων στις οποίες μπορεί να διαπιστωθεί σύνδεσμος βάσει 
πρόσθετων περιστάσεων (π.χ. εθνότητα, κτηματική διαφορά η οποία οδηγεί σε βεντέτα κ.λπ.). 

 Οι παράγοντες αποκλεισμού θα μπορούσαν να έχουν σημασία για το συγκεκριμένο προφίλ (βλ. 
το κεφάλαιο Αποκλεισμός κατωτέρω). 
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19. Άτομα που κατηγορούνται για εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου 

Το συγκεκριμένο προφίλ αφορά άτομα τα οποία κατηγορούνται για εγκλήματα του κοινού ποινικού 
δικαίου στο Αφγανιστάν, όπως εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, της ζωής, της σωματικής 
ακεραιότητας κ.λπ. 

Σύνοψη ΠΧΚ 

Στο Αφγανιστάν υπάρχουν πολλαπλές πηγές δικαίου, τόσο κωδικοποιημένου όσο και άγραφου. Τα 
δικαστήρια εφαρμόζουν τις διατάξεις του αφγανικού Συντάγματος και άλλων νόμων. Ωστόσο, στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει διάταξη στο Σύνταγμα ή στον ποινικό κώδικα, εφαρμόζονται η 
νομολογία Hanafi και το εθιμικό δίκαιο. Έχουν αναφερθεί φαινόμενα διαφθοράς και έλλειψης 
ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας [Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 1.7· Στόχευση 
βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 1· Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 3.5]. 

Το κρατικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης είναι προσπελάσιμο σε αστικές περιφέρειες ή στο κέντρο 
αγροτικών περιφερειών, ενώ η πρόσβαση είναι περιορισμένη στις περιφέρειες των πόλεων και σε 
αγροτικές περιοχές. Στις περιοχές αυτές, γίνεται ευρεία χρήση παραδοσιακών μηχανισμών απονομής 
δικαιοσύνης όπως οι jirga και shura. Παρότι η σωματική ποινή απαγορεύεται διά νόμου, εφαρμόζεται 
τακτικά σε αγροτικές περιοχές. Η θανατική ποινή σπανίως εκτελείται από την κυβέρνηση, παρότι 
έχουν αναφερθεί περιπτώσεις καταδίκης σε θάνατο για εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου 
[Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 1]. 

Σε περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχό τους, οι στασιαστές εφαρμόζουν παράλληλους μηχανισμούς 
απονομής δικαιοσύνης και επιβάλλουν αυστηρές εξωδικαστικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων 
ξυλοδαρμών, μαστίγωσης, δημόσιων εκτελέσεων διά πυροβολισμού και λιθοβολισμού [Στόχευση 
βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 1.6]. 

Ανάλυση κινδύνου 

Η άσκηση ποινικής δίωξης από το κράτος και μέσω παραδοσιακών μηχανισμών απονομής 
δικαιοσύνης για έγκλημα του κοινού ποινικού δικαίου κανονικά δεν ισοδυναμεί με δίωξη. Ωστόσο, 
παραβιάσεις της νομιμότητας των διαδικασιών και/ή δυσανάλογα αυστηρές ποινές ή ποινές που 
συνεπάγονται διακριτική μεταχείριση μπορεί να ισοδυναμούν με τέτοιου είδους σοβαρές 
παραβιάσεις βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η υπαγωγή σε παράλληλο μηχανισμό απονομής 
δικαιοσύνης τον οποίο διαχειρίζεται ομάδα στασιαστών ισοδυναμεί με δίωξη. 

Στην εκτίμηση του βάσιμου φόβου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές περιστάσεις, όπως 
η περιοχή καταγωγής του αιτούντος και οι επικρατούντες μηχανισμοί απονομής δικαιοσύνης, η φύση 
του αδικήματος για το οποίο έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη, η προβλεπόμενη ποινή κ.λπ. 

Σύνδεσμος με λόγο δίωξης 

Από τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ότι στην περίπτωση των ατόμων που κατηγορούνται για 
εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου δεν υπάρχει, γενικά, σύνδεσμος με λόγο δίωξης 
προβλεπόμενο στη Σύμβαση. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της εκτίμησης σε περιπτώσεις στις οποίες 
η ποινική δίωξη ασκείται για λόγο προβλεπόμενο στη Σύμβαση ή ασκείται ή διεξάγεται κατά τρόπο 
που συνεπάγεται διακριτική μεταχείριση σχετιζόμενη με λόγο προβλεπόμενο στη Σύμβαση. 

 Οι παράγοντες αποκλεισμού θα μπορούσαν να έχουν σημασία για το συγκεκριμένο προφίλ (βλ. 
το κεφάλαιο Αποκλεισμός κατωτέρω). 
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20. Αφγανοί που θεωρούνται πλούσιοι 

Το συγκεκριμένο προφίλ αφορά άτομα τα οποία θεωρούνται πλούσιοι όπως επιχειρηματίες, 
αργυραμοιβοί, επιστρέφοντες κ.λπ. 

Σύνοψη ΠΧΚ 

Απαγωγή και εκβίαση Αφγανών που θεωρούνται πλούσιοι και μελών της οικογένειάς τους 
καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα. Οι εγκληματικές συμμορίες θεωρούνται σημαντικό πρόβλημα 
σε πόλεις όπως η Καμπούλ και η Χεράτ [Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 1.7, 2.1 και 2.13]. 

Οι στασιαστές στοχεύουν επίσης ολοένα και περισσότερο τους εύπορους Αφγανούς, π.χ. 
διαπράττοντας απαγωγές με κίνητρο τα λύτρα [Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 1.1.3 και 
1.1.5.1]. 

Η αφγανική κοινωνία μπορεί να θεωρεί τους επιστρέφοντες πλούσιους. Έχουν αναφερθεί ορισμένες 
περιπτώσεις στις οποίες επιστρέφοντες δέχθηκαν απειλές ή υπήρξαν θύματα εκβίασης από 
εγκληματίες επειδή θεωρήθηκαν πλούσιοι [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 8.5] 

Ανάλυση κινδύνου 

Άτομα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ θα μπορούσαν να εκτεθούν σε πράξεις οι οποίες 
έχουν τόσο σοβαρό χαρακτήρα ώστε ισοδυναμούν με δίωξη (π.χ. απαγωγές). 

Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που 
απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Στην εξατομικευμένη εκτίμηση του αν υπάρχει 
εύλογη πιθανότητα να υποστεί ο αιτών δίωξη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιστάσεις που 
έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο, όπως: η προβολή του αιτούντος, τα διαθέσιμα μέσα για τη διαφύλαξη 
της ασφάλειας του ατόμου (π.χ. θέση ισχύος ή επιρροή, δίκτυο, οικονομικά μέσα) κ.λπ. 

Τα μέλη της οικογένειας, και ιδίως τα παιδιά ατόμων που θεωρούνται πλούσιοι, μπορεί επίσης να 
διατρέχουν κίνδυνο μεταχείρισης η οποία θα ισοδυναμεί με δίωξη. 

Σύνδεσμος με λόγο δίωξης 

Από τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ότι στην περίπτωση ατόμων που θεωρούνται πλούσιοι 
δεν υπάρχει, γενικά, σύνδεσμος με λόγο δίωξης προβλεπόμενο στη Σύμβαση. Αυτό ισχύει με την 
επιφύλαξη ατομικών περιπτώσεων στις οποίες μπορεί να διαπιστωθεί σύνδεσμος βάσει πρόσθετων 
περιστάσεων. 

21. Άτομα που γεννήθηκαν στο Ιράν ή στο Πακιστάν και/ή έζησαν εκεί για μεγάλο 
χρονικό διάστημα 

Το συγκεκριμένο προφίλ αφορά Αφγανούς οι οποίοι γεννήθηκαν ή έζησαν για πολύ μεγάλο χρονικό 
διάστημα ως πρόσφυγες ή ως μετανάστες στο Ιράν ή στο Πακιστάν. 

Σύνοψη ΠΧΚ 

Εάν ένα άτομο δεν είναι συνηθισμένο στους κανόνες και στις προσδοκίες που ισχύουν στην αφγανική 
κοινωνία και δεν διαθέτει δίκτυο υποστήριξης στο Αφγανιστάν μπορεί να δυσκολευτεί στην εξεύρεση 
εργασίας ή καταλύματος. Αφγανοί οι οποίοι έζησαν εκτός του Αφγανιστάν για μεγάλο χρονικό 
διάστημα μπορεί επίσης να έχουν έντονη προφορά, η οποία μπορεί να συνιστά περαιτέρω εμπόδιο 
στην εξεύρεση εργασίας. 

Αφγανοί οι οποίοι ανατράφηκαν στο Ιράν και θεωρούνται «ιρανοποιημένοι» ή «όχι αρκετά Αφγανοί» 
μπορεί να γίνουν ενίοτε στόχος προσβλητικών σχολίων. 
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[Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 8.7, Βασικοί οικονομικοί δείκτες, 2.8 και 3.7]. 

Ανάλυση κινδύνου 

Γενικά, η μεταχείριση που υφίστανται τα άτομα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ δεν 
ισοδυναμεί με δίωξη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και βάσει πρόσθετων ατομικών περιστάσεων, η 
σώρευση μέτρων, συμπεριλαμβανομένων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι 
αρκούντως σοβαρές ώστε να επηρεάζουν το άτομο με παρόμοιο τρόπο, μπορεί να ισοδυναμούν με 
δίωξη. 

Σύνδεσμος με λόγο δίωξης 

Από τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ότι στην περίπτωση ατόμων που γεννήθηκαν στο Ιράν ή 
στο Πακιστάν και/ή έζησαν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν υπάρχει, γενικά, σύνδεσμος  με 
λόγο δίωξης προβλεπόμενο στη Σύμβαση. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη ατομικών περιπτώσεων στις 
οποίες μπορεί να διαπιστωθεί σύνδεσμος βάσει πρόσθετων περιστάσεων. 
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III. Επικουρική προστασία 
Άρθρο 15 στοιχείο α) της ΟΑ 

Όπως  επισημάνθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, αιτούντες από το Αφγανιστάν οι οποίοι εμπίπτουν 
σε ορισμένα από τα περιγραφόμενα προφίλ ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο θανατικής ποινής ή 
εκτέλεσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις (για παράδειγμα, ΛΟΑΔ, άτομα που θεωρείται ότι διέπραξαν 
βλασφημία και/ή αποστασία, μέλη ομάδων στασιαστών και άμαχοι που θεωρείται ότι τις 
υποστηρίζουν κ.λπ.), θα υπάρχει συχνά σύνδεσμος με λόγο προβλεπόμενο στη Σύμβαση και τα άτομα 
αυτά θα πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν πρόσφυγες. Στις περιπτώσεις στις οποίες 
δεν υπάρχει σύνδεσμος με λόγο προβλεπόμενο στη Σύμβαση (για παράδειγμα, σε ορισμένες 
περιπτώσεις που αφορούν άτομα που κατηγορούνται για εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου), 
θα πρέπει να εξετάζεται η ανάγκη επικουρικής προστασίας βάσει του άρθρου 15 στοιχείο α) της ΟΑ. 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 στοιχείο α) της ΟΑ, η σοβαρή βλάβη συνίσταται σε θανατική ποινή ή 
εκτέλεση. 

 
Η θανατική ποινή θεωρείται αυτή καθαυτή, και σε κάθε περίπτωση, σοβαρή βλάβη βάσει του 
άρθρου 15 στοιχείο α) της ΟΑ. Δεν είναι αναγκαίο να έχει ήδη επιβληθεί η ποινή. Η απλή ύπαρξη 
πραγματικού κινδύνου ότι, κατά την επιστροφή, ενδέχεται να επιβληθεί στον αιτούντα η θανατική 
ποινή μπορεί να θεωρηθεί επαρκής προϋπόθεση για την τεκμηρίωση της ανάγκης επικουρικής 
προστασίας. 

Όπως υποδηλώνει η προσθήκη του όρου εκτέλεση, το άρθρο 15 στοιχείο α) της ΟΑ περιλαμβάνει 
επίσης την εκ προθέσεως θανάτωση προσώπου από μη κρατικούς φορείς που ασκούν κάποιου 
είδους εξουσία. Ενδέχεται να περιλαμβάνει επίσης εξωδικαστική θανάτωση, αλλά πρέπει να 
υφίσταται κάποιο στοιχείο επισημοποιημένης ποινής επιβληθείσας εκ προθέσεως. 

Η θανατική ποινή προβλέπεται τόσο από τον αφγανικό ποινικό κώδικα όσο και από το ισλαμικό 
δίκαιο. Κατά πληροφορίες, ο νέος ποινικός κώδικας περιορίζει σημαντικά τον αριθμό των 
εγκλημάτων που τιμωρούνται με τη θανατική ποινή. Όταν το κράτος επιβάλλει τη θανατική ποινή, η 
εντολή εκτέλεσης πρέπει να περάσει από όλες τις βαθμίδες της δικαιοσύνης και να υπογραφεί από 
τον πρόεδρο του Αφγανιστάν. Περίπου 600 άτομα είχαν καταδικαστεί σε θάνατο για «εγκλήματα του 
κοινού ποινικού δικαίου» έως τον Μάιο του 2016 και ανέμεναν την υπογραφή του προέδρου για την 
εκτέλεσή τους. Η θανατική ποινή σπανίως εκτελείται στην πράξη [Στόχευση βάσει του κοινωνικού 
πλαισίου, 1.4.1]. 

Στις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχό τους, οι στασιαστές επιβάλλουν ποινές μέσω παράλληλων 
συστημάτων απονομής δικαιοσύνης, βάσει αυστηρής ερμηνείας της σαρία. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται περιπτώσεις εκτελέσεων, ακόμη και δημόσιων εκτελέσεων διά λιθοβολισμού και 
πυροβολισμού [Στόχευση βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 1.6]. 

Εάν υπάρχει εύλογη πιθανότητα επιβολής θανατικής ποινής ή εκτέλεσης, χορηγείται επικουρική 
προστασία βάσει του άρθρου 15 στοιχείο α) της ΟΑ, εκτός εάν ο αιτών πρέπει να αποκλειστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 17 της ΟΑ. 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις, η θανατική ποινή θα έχει επιβληθεί για σοβαρό αδίκημα που 
διέπραξε ο αιτών ή άλλες πράξεις που εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού (άρθρο 17 της ΟΑ). 
Επομένως, παρότι θα πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 15 στοιχείο α) της ΟΑ, θα πρέπει να 
εξεταστούν οι παράγοντες αποκλεισμού (βλ. το κεφάλαιο Αποκλεισμός κατωτέρω). 
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Άρθρο 15 στοιχείο β) της ΟΑ 

Όπως επισημαίνεται στο κεφάλαιο σχετικά με το Καθεστώς πρόσφυγα, τα άτομα που εμπίπτουν σε 
ορισμένα προφίλ αιτούντων από το Αφγανιστάν μπορεί να διατρέχουν κίνδυνο να υποβληθούν σε 
βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα 
υπάρχει συχνά σύνδεσμος με λόγο προβλεπόμενο στη Σύμβαση και τα άτομα αυτά θα πληρούν τις 
προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν πρόσφυγες. Ωστόσο, σε περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει 
σύνδεσμος με λόγο προβλεπόμενο στη Σύμβαση, θα πρέπει να εξετάζεται η ανάγκη επικουρικής 
προστασίας βάσει του άρθρου 15 στοιχείο β) της ΟΑ. 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 στοιχείο β) της ΟΑ, η σοβαρή βλάβη συνίσταται σε βασανιστήρια ή 
απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία του αιτούντος στη χώρα καταγωγής του. 

 
Το άρθρο 15 στοιχείο β) της ΟΑ συμβαδίζει με το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ). Επομένως, η 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) παρέχει σχετική 
καθοδήγηση για να αξιολογηθεί κατά πόσον κάποια μεταχείριση μπορεί να πληροί τις προϋποθέσεις 
βάσει του άρθρου 15 στοιχείο β) της ΟΑ. 

Τα βασανιστήρια είναι διακεκριμένη και σκόπιμη μορφή βάναυσης, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής 
μεταχείρισης ή τιμωρίας, η οποία στιγματίζεται ιδιαίτερα. 

Σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς πράξεις, όπως η Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων 
τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, τα βασανιστήρια νοούνται 
ως: 

 πράξη εκ προθέσεως 

 με την οποία επιβάλλεται σωματικός ή ψυχικός πόνος ή έντονη οδύνη 

 με σκοπό να αποκτηθούν από το πρόσωπο που υποβάλλεται στα βασανιστήρια ή από τρίτο 
πρόσωπο πληροφορίες ή ομολογίες, να τιμωρηθεί το εν λόγω πρόσωπο για πράξη που το ίδιο 
ή τρίτο πρόσωπο έχει διαπράξει ή είναι ύποπτο ότι έχει διαπράξει, ή να εκφοβιστεί ή 
εξαναγκαστεί το εν λόγω πρόσωπο ή τρίτο πρόσωπο, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που 
βασίζεται σε διάκριση οποιασδήποτε μορφής. 

Η διάκριση μεταξύ βασανιστηρίων και απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας είναι 
περισσότερο διάκριση σε επίπεδο βαθμού παρά διάκριση σε επίπεδο φύσης. Οι εν λόγω όροι 
καλύπτουν ευρύ φάσμα κακομεταχείρισης που φθάνει σε ορισμένο επίπεδο σοβαρότητας. 
 Απάνθρωπη: πρόκειται για μεταχείριση ή τιμωρία η οποία προκαλεί εσκεμμένα έντονη 

ψυχική ή σωματική οδύνη (η οποία δεν φθάνει στο κατώτατο όριο των βασανιστηρίων). 
 Εξευτελιστική: πρόκειται για μεταχείριση ή τιμωρία η οποία προκαλεί στο θύμα αισθήματα 

φόβου, αγωνίας και κατωτερότητας, ικανά να το ταπεινώσουν ή να το υποβαθμίσουν. 

Η αξιολόγηση του κατά πόσον η μεταχείριση ή η τιμωρία είναι απάνθρωπη ή εξευτελιστική 
περιλαμβάνει περαιτέρω την υποκειμενική εκτίμηση του προσώπου που υφίσταται την εν λόγω 
μεταχείριση ή τιμωρία. Εν προκειμένω, δεν απαιτείται να έχει ο δράστης συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. 
εξασφάλιση πληροφοριών ή ομολογίας, τιμωρία, εκφοβισμό κ.λπ.). 

Όταν εξετάζεται η ανάγκη προστασίας βάσει του άρθρου 15 στοιχείο β) της ΟΑ, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: 

• Μη διαθέσιμη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες: Είναι 
σημαντικό να σημειωθεί ότι η σοβαρή βλάβη πρέπει να προσλαμβάνει πάντοτε τη μορφή 
συμπεριφοράς εκ μέρους τρίτου και, επομένως, πρέπει να προκαλείται σκόπιμα. Αφ’ εαυτών, 



79 – ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 

η γενική μη διαθεσιμότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή εκπαίδευσης ή άλλα 
κοινωνικοοικονομικά στοιχεία (για παράδειγμα, δυσχέρειες στην εξεύρεση ευκαιριών 
διαβίωσης, στέγης κ.λπ.) δεν εμπίπτουν στο πεδίο της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής 
μεταχείρισης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο β) της ΟΑ, εκτός εάν υπάρχει εκ προθέσεως 
συμπεριφορά τρίτου, ιδίως η εκ προθέσεως στέρηση από τον αιτούντα κατάλληλης 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης2728. 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται να ισχύουν ευνοϊκότερες 
διατάξεις εν προκειμένω. 

Βλ. επίσης τα προφίλ για τα Άτομα με αναπηρίες και άτομα με σοβαρά ιατρικά προβλήματα 
και τα Άτομα που γεννήθηκαν στο Ιράν ή στο Πακιστάν και/ή έζησαν εκεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. 

• Αυθαίρετες συλλήψεις, παράνομη κράτηση και συνθήκες στις φυλακές: Ιδιαίτερη προσοχή 
θα πρέπει να δίνεται στα φαινόμενα αυθαίρετων συλλήψεων και παράνομης κράτησης, 
καθώς και στις συνθήκες στις φυλακές. Οι αυθαίρετες συλλήψεις και τα κέντρα παράνομης 
κράτησης τα οποία διοικούν διάφοροι παράγοντες (οι οποίοι συνδέονται με το κράτος, με 
παραστρατιωτικές ομάδες, με ισχυρούς άνδρες ή με ομάδες στασιαστών) είναι ευρέως 
διαδεδομένο φαινόμενο στο Αφγανιστάν. Γενικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν γίνονται 
σεβαστά σε αυτές τις εγκαταστάσεις παράνομης κράτησης και τα πρόσωπα που 
αντιμετωπίζουν πραγματικό κίνδυνο παράνομης κράτησης από τους παράγοντες αυτούς 
ενδέχεται να χρήζουν προστασίας. Επιπλέον, μπορεί να θεωρηθεί ότι σε περιπτώσεις στις 
οποίες η άσκηση δίωξης ή η ποινή είναι κατάφωρα άδικη ή υπερβολική, ή στις περιπτώσεις 
στις οποίες ένα πρόσωπο υποβάλλεται στις φυλακές σε συνθήκες οι οποίες δεν συνάδουν με 
τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, μπορεί να προκύψει κατάσταση σοβαρής βλάβης 
βάσει του άρθρου 15 στοιχείο β) της ΟΑ. Θα πρέπει να τονιστεί επίσης ότι τόσο σε επίσημα 
όσο και σε ανεπίσημα κέντρα κράτησης λαμβάνουν συχνά χώρα βασανιστήρια. 

Βλ. επίσης το προφίλ για τα Άτομα που κατηγορούνται για εγκλήματα του κοινού ποινικού 
δικαίου. 

Άλλα προφίλ για τα οποία ενδέχεται να υφίσταται πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης βάσει του 
άρθρου 15 στοιχείο β) της ΟΑ είναι, μεταξύ άλλων, αυτά που αφορούν παιδιά, άτομα που 
εμπλέκονται σε κτηματικές διαφορές και Αφγανούς που θεωρούνται πλούσιοι  κ.λπ. 

 Σε μερικές περιπτώσεις, τα πρόσωπα που διατρέχουν κίνδυνο βασανιστηρίων ή απάνθρωπης ή 
εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (για παράδειγμα, λόγω κακομεταχείρισης στις φυλακές) 
ενδέχεται επίσης να έχουν διαπράξει ή να έχουν συμβάλει σε πράξεις που συνεπάγονται αποκλεισμό, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 της ΟΑ. Επομένως, παρότι θα πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 
15 στοιχείο β) της ΟΑ, θα πρέπει να εξεταστούν οι παράγοντες αποκλεισμού (βλ. το κεφάλαιο 
Αποκλεισμός κατωτέρω). 

                                                           
27 ΔΕΕ, M’Bodj, σκέψεις35-36. 
28 Επιπλέον, σε πρόσφατη νομολογία του ΔΕΕ εξετάζεται η περίπτωση αιτούντος ο οποίος υποβλήθηκε σε βασανιστήρια 
από τις αρχές της χώρας καταγωγής του και ο οποίος δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο να υποβληθεί σε βασανιστήρια σε 
περίπτωση επιστροφής του στη χώρα αυτή, αλλά του οποίου η σωματική και ψυχική υγεία θα μπορούσε, στην περίπτωση 
αυτή, να επιδεινωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα σοβαρό κίνδυνο αυτοκτονίας του λόγω της τραυματικής εμπειρίας από 
τα βασανιστήρια που υπέστη. Στην περίπτωση αυτή, το ΔΕΕ εκτιμά ότι το άρθρο 15 στοιχείο β) της ΟΑ τυγχάνει 
εφαρμογής εάν υφίσταται πραγματικός κίνδυνος να μην του παρασχεθεί εκ προθέσεως στην εν λόγω χώρα η κατάλληλη 
περίθαλψη για την αντιμετώπιση των σωματικών και ψυχικών συνεπειών από τα βασανιστήρια αυτά (ΔΕΕ, MP κατά 
Secretary of State for the Home Department, υπόθεση C-353/16, απόφαση της 24ης Απριλίου 2018, σκέψη 59). 
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Άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ 

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 

Περίοδος αναφοράς 

Η εκτίμηση που ακολουθεί βασίζεται στις πλέον πρόσφατες εκθέσεις ΠΧΚ της EASO σχετικά με την 
κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια στο Αφγανιστάν [Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 
Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017)]. Η γενική περίοδος αναφοράς για το παρόν κεφάλαιο 
εκτείνεται από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2018 και γεγονότα που έλαβαν χώρα 
μετά τον Μάρτιο του 2018 δεν ελήφθησαν υπόψη στην κοινή ανάλυση. Ορισμένες πληροφορίες οι 
οποίες χρησιμοποιούνται στο παρόν κεφάλαιο ενδέχεται να παραπέμπουν σε διαφορετική περίοδο 
αναφοράς (π.χ. ο αριθμός θυμάτων ανά επαρχία είναι διαθέσιμος μόνο για την περίοδο από τον 
Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2017)· αυτό διευκρινίζεται στο κείμενο. 

Η παρούσα καθοδήγηση θα πρέπει να θεωρείται έγκυρη εφόσον τα τρέχοντα γεγονότα και οι 
εξελίξεις συνάδουν με τις τάσεις και τα μοντέλα βίας που περιγράφονται για την περίοδο 
αναφοράς στην αναφερόμενη έκθεση ΠΧΚ. Νέα γεγονότα και εξελίξεις που συνεπάγονται 
σημαντικές αλλαγές, νέες τάσεις ή γεωγραφικές μετατοπίσεις της βίας μπορεί να οδηγούν σε 
διαφορετική εκτίμηση. Η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια μιας ορισμένης περιοχής θα 
πρέπει να αξιολογείται πάντοτε με γνώμονα τις πλέον επικαιροποιημένες διαθέσιμες ΠΧΚ. 

Νομικό πλαίσιο 
Στο άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ ορίζεται η τρίτη μορφή βλάβης η οποία αποτελεί λόγο αναγνώρισης 
προσώπου ως δικαιούχου επικουρικής προστασίας. Η διάταξη αναφέρεται σε γενικότερο κίνδυνο 
βλάβης και εξετάζει τις ανάγκες προστασίας που ενδέχεται να προκύπτουν από καταστάσεις ένοπλης 
σύρραξης. 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ, η σοβαρή βλάβη συνίσταται σε σοβαρή και 
προσωπική απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας αμάχου λόγω αδιάκριτης 
ασκήσεως βίας σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης. 

 
Επιπλέον των εφαρμοστέων νομικών πράξεων της ΕΕ, η παρούσα καθοδήγηση αξιοποιεί την πλέον 
σχετική ευρωπαϊκή νομολογία. Ειδικότερα, ελήφθησαν υπόψη δύο αποφάσεις του ΔΕΕ και μία 
απόφαση του ΕΔΔΑ: 

 ΔΕΕ, απόφαση στην υπόθεση Elgafaji:29 Η απόφαση έχει σημασία όσον αφορά την εκτίμηση 
του βαθμού αδιάκριτης άσκησης βίας και, ιδίως, όσον αφορά την εφαρμογή της 
«αναπροσαρμοζόμενης κλίμακας». Στην απόφαση αυτή, το ΔΕΕ αναλύει περαιτέρω τη 
«σοβαρή βλάβη» βάσει της διάταξης του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ σε σύγκριση με τους 
άλλους λόγους χορήγησης επικουρικής προστασίας και εξετάζει τη σχέση μεταξύ του άρθρου 
15 στοιχείο γ) της ΟΑ και της ΕΣΔΑ, και ειδικότερα του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ. 

 ΔΕΕ, απόφαση στην υπόθεση Diakité:30 Η απόφαση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την 
ερμηνεία σχετικών εννοιών, όπως «εσωτερική ένοπλη σύρραξη». 

 ΕΔΔΑ, απόφαση στην υπόθεση Sufi και Elmi31: Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η νομολογία 

                                                           
29 ΔΕΕ, Elgafaji κατά Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 
17ης Φεβρουαρίου 2009. 
30 ΔΕΕ, Aboubacar Diakité κατά Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-285/12, απόφαση του Δικαστηρίου 
(τέταρτο τμήμα) της 30ής Ιανουαρίου 2014. 
31 ΕΔΔΑ, Sufi και Elmi κατά Ηνωμένου Βασιλείου, προσφυγές αριθ. 8319/07 και 11449/07, απόφαση της 28ης Ιουνίου 
2011. 
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του ΕΔΔΑ σχετικά με το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ δεν τυγχάνει άμεσης εφαρμογής όταν εξετάζονται 
το πεδίο εφαρμογής και τα στοιχεία του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. Ωστόσο, τα στοιχεία 
που αναδεικνύονται στην υπόθεση Sufi και Elmi, σε σχέση με την εκτίμηση της κατάστασης 
όσον αφορά την ασφάλεια στη χώρα και τον βαθμό γενικευμένης βίας, ελήφθησαν υπόψη 
προκειμένου να καταρτιστούν οι δείκτες αδιάκριτης άσκησης βίας για τους σκοπούς της 
παρούσας κοινής ανάλυσης. 

Τα στοιχεία προς εξέταση βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ είναι: 
 

 
Όλα τα στοιχεία αυτά πρέπει να πληρούνται προκειμένου να χορηγηθεί επικουρική 

προστασία βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

Η κοινή ανάλυση και η εκτίμηση των πραγματικών προαπαιτουμένων για την ενδεχόμενη εφαρμογή 
του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ σε σχέση με την κατάσταση στο Αφγανιστάν παρατίθενται 
κατωτέρω. 

α. Ένοπλη σύρραξη (διεθνής ή εσωτερική) 

Η οδηγία για την αναγνώριση δεν παρέχει ορισμό της διεθνούς ή της εσωτερικής ένοπλης σύρραξης 
κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. Στην απόφαση Diakité, το ΔΕΕ ερμηνεύει την 
έννοια της «εσωτερικής ένοπλης σύρραξης» βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ και καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι πρέπει να ερμηνευθεί κατά τρόπο αυτοτελή σε σχέση με το διεθνές 
ανθρωπιστικό δίκαιο: 

[…] η ύπαρξη εσωτερικής ένοπλης συρράξεως πρέπει να γίνεται δεκτή, όσον αφορά την 
εφαρμογή της διατάξεως αυτής, όταν οι τακτικές δυνάμεις ενός κράτους συγκρούονται με 
μία ή περισσότερες ένοπλες ομάδες ή όταν δύο ή περισσότερες ένοπλες ομάδες 
συγκρούονται μεταξύ τους, χωρίς να είναι αναγκαίο να είναι δυνατός ο χαρακτηρισμός της 
συρράξεως αυτής ως ένοπλης συρράξεως που δεν έχει διεθνή χαρακτήρα, υπό την έννοια 
του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου32· 

Στην απόφαση Diakité, το ΔΕΕ θεσπίζει χαμηλό κατώτατο όριο για την εκτίμηση του αν υφίσταται 
ένοπλη σύρραξη, επισημαίνοντας ότι 

[δεν είναι αναγκαίο] η ένταση των ενόπλων συγκρούσεων, το επίπεδο οργανώσεως των 
εμπλεκομένων ενόπλων δυνάμεων ή η διάρκεια της συρράξεως να αποτελεί αντικείμενο 
αυτοτελούς εκτιμήσεως σε σχέση με την εκτίμηση του βαθμού βίας που δεσπόζει στην 
οικεία επικράτεια33. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ, δεν είναι αναγκαία η διαφοροποίηση 
μεταξύ «διεθνούς» και «εσωτερικής» ένοπλης σύρραξης, καθώς η διάταξη εφαρμόζεται εξίσου σε 
καταστάσεις διεθνούς και εσωτερικής ένοπλης σύρραξης. 

                                                           
32 Diakité, σκέψη 35. 
33 Ό.π. 
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Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι μια ένοπλη σύρραξη μπορεί να λαμβάνει χώρα μόνο σε 
τμήματα του εδάφους. 

Σύμφωνα με τις ΠΧΚ, συγκρούσεις μεταξύ των φιλοκυβερνητικών δυνάμεων και των ομάδων 
στασιαστών καθώς και συγκρούσεις μεταξύ διαφορετικών ομάδων στασιαστών λαμβάνουν χώρα σε 
ολόκληρο το Αφγανιστάν. 

Λαμβανομένης υπόψη της ερμηνείας της έννοιας της «εσωτερικής ένοπλης σύρραξης» από το ΔΕΕ, 
και βάσει των ΠΧΚ, συνάγεται ότι στο έδαφος του Αφγανιστάν λαμβάνει χώρα εσωτερική ένοπλη 
σύρραξη, κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ, και ότι η κατάσταση όσον αφορά την 
ασφάλεια στη χώρα είναι ευμετάβλητη. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, υπήρχε μία 
επαρχία στην οποία δεν λάμβανε χώρα «εσωτερική ένοπλη σύρραξη», κατά την έννοια του άρθρου 
15 στοιχείο γ) της ΟΑ, όπως ερμηνεύεται στην απόφαση Diakité: η επαρχία Παντζίρ.34 

Όσον αφορά τις λοιπές επαρχίες, η εκτίμηση πρέπει να συνεχιστεί ώστε να εξεταστεί αν πληρούνται 
επίσης (σωρευτικώς) τα λοιπά προβλεπόμενα στο άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ κριτήρια. 

β. Αδιάκριτη άσκηση βίας 

Η «αδιάκριτη άσκηση βίας» αναφέρεται στην πηγή της ειδικής μορφής σοβαρής βλάβης που ορίζεται 
στο άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. Στην απόφαση για την υπόθεση Elgafaji το Δικαστήριο επισημαίνει 
ότι ο όρος «αδιακρίτως» σημαίνει ότι η βία 

μπορεί να επεκταθεί σε άτομα ανεξαρτήτως των προσωπικών περιστάσεών τους35.  

Ορισμένες πράξεις μπορεί να συνιστούν, εκ φύσεως, αδιάκριτη άσκηση βίας, για παράδειγμα: 
εκρήξεις, επιθέσεις και ένοπλες συγκρούσεις σε περιοχές στις οποίες κατοικούν ή συχνάζουν άμαχοι 
(π.χ. αγορές, δημόσιοι δρόμοι, εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης). 

Βάσει της απόφασης Elgafaji, σε καταστάσεις στις οποίες λαμβάνει χώρα αδιάκριτη άσκηση βίας, 
μπορεί να γίνεται η ακόλουθη διάκριση όσον αφορά το επίπεδο αυτής: 
 

I. εδάφη στα οποία ο βαθμός της 
αδιακρίτως ασκούμενης βίας είναι τόσο 
υψηλός, ώστε υπάρχουν ουσιώδεις 
λόγοι να εκτιμάται ότι ο άμαχος ο οποίος 
θα επιστρέψει στην οικεία χώρα ή, 
ενδεχομένως περιοχή θα αντιμετωπίσει, 
λόγω της παρουσίας του και μόνον στο 
έδαφος αυτής της χώρας ή της περιοχής, 
πραγματικό κίνδυνο να εκτεθεί σε 
σοβαρή απειλή κατά το άρθρο 15 
στοιχείο γ) της ΟΑ. 

 II. εδάφη στα οποία ασκείται αδιακρίτως 
βία, της οποίας ωστόσο ο βαθμός δεν είναι 
τόσο υψηλός και σε σχέση με την οποία θα 
πρέπει να τεκμηριωθούν πρόσθετα 
ατομικά στοιχεία. 

Στην κατηγορία αυτή, το επίπεδο 
αδιάκριτης άσκησης βίας μπορεί να 
κυμαίνεται από εδάφη στα οποία ο βαθμός 
της αδιάκριτης άσκησης βίας είναι σχετικά 
υψηλός έως εδάφη στα οποία ο βαθμός 
αδιάκριτης άσκησης βίας είναι τόσο 
χαμηλός ώστε η πιθανότητα να θιγεί 
προσωπικά άμαχος να είναι ελάχιστη. 

Στην πρώτη κατηγορία, η «παρουσία και μόνο» θα θεωρείται κατ’ εξαίρεση επαρκής και δεν θα 
χρειάζεται να τεκμηριωθούν περαιτέρω ατομικά στοιχεία36. 

                                                           
34 Παντζίρ/Πεντζσίρ: Δεν αναφέρθηκαν συγκρούσεις μεταξύ ένοπλων ομάδων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 
Το 2017, η UNAMA δεν κατέγραψε θύματα μεταξύ των αμάχων [Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.26]. 
35 Elgafaji, σκέψη 34. 
36 Elgafaji, σκέψη 43. 
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Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία, στην απόφαση Elgafaji παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με τον 
τρόπο αξιολόγησης του σοβαρού και προσωπικού κινδύνου, στο πλαίσιο της προσέγγισης 
«αναπροσαρμοζόμενης κλίμακας»: 

(...) όσο περισσότερο ο αιτών είναι σε θέση να αποδείξει ότι θίγεται ειδικώς λόγω των 
χαρακτηριστικών της καταστάσεώς του, τόσο μικρότερος θα είναι ο βαθμός της αδιακρίτως 
ασκούμενης βίας που απαιτείται προκειμένου ο αιτών να τύχει της επικουρικής 
προστασίας37. 

Επομένως, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στοιχεία που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο και σχετίζονται 
με τις ατομικές περιστάσεις του αιτούντος. Βλ. υποενότητα δ) Σοβαρή και προσωπική απειλή. 

Δείκτες αδιάκριτης άσκησης βίας 

Η κοινή ανάλυση που ακολουθεί σχετικά με τον βαθμό αδιάκριτης άσκησης βίας που λαμβάνει χώρα 
στις διάφορες επαρχίες του Αφγανιστάν συνδυάζει ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία σε μια ολιστική 
και χωρίς αποκλεισμούς εκτίμηση. 

Οι δείκτες που εφαρμόζονται διατυπώνονται διά παραπομπής στην απόφαση του ΕΔΔΑ στην 
υπόθεση Sufi και Elmi: 

(...) πρώτον, αν οι αντιμαχόμενες πλευρές χρησιμοποιούν μεθόδους και τακτικές πολέμου 
οι οποίες αυξάνουν τον κίνδυνο των θυμάτων μεταξύ των αμάχων ή στοχεύουν άμεσα 
αμάχους· δεύτερον, αν η χρήση τέτοιων μεθόδων και/ή τακτικών είναι διαδεδομένη στις 
αντιμαχόμενες πλευρές· τρίτον, αν οι μάχες είναι τοπικές ή εκτεταμένες· και τέλος, ο 
αριθμός αμάχων που έχασαν τη ζωή τους, τραυματίστηκαν ή εκτοπίστηκαν λόγω των 
μαχών38. 

Οι δείκτες αυτοί αναπτύσσονται και προσαρμόζονται περαιτέρω βάσει της εθνικής πρακτικής των 
κρατών μελών, προκειμένου να εφαρμοστούν ως γενική προσέγγιση για την εκτίμηση του στοιχείου 
της «αδιάκριτης άσκησης βίας», ανεξάρτητα από την επίμαχη χώρα καταγωγής. 

Η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια σε κάθε επαρχία αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

 Παρουσία παραγόντων που εμπλέκονται στη σύρραξη 
Ο δείκτης αυτός εξετάζει την παρουσία παραγόντων που εμπλέκονται στη σύρραξη στην αντίστοιχη 
επαρχία, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας ομάδας στασιαστών και της διεξαγωγής ή μη 
στρατιωτικών επιχειρήσεων. 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι, στο Αφγανιστάν, όλοι οι παράγοντες που εμπλέκονται στη 
σύρραξη επιδίδονται σε δραστηριότητες οι οποίες θίγουν τους αμάχους. Σύμφωνα με εκθέσεις της 
UNAMA, για τα περισσότερα καταγεγραμμένα θύματα μεταξύ των αμάχων η ευθύνη αποδίδεται σε 
αντικυβερνητικά στοιχεία (ομάδες στασιαστών). Το 2017, αντιπροσώπευαν  το 65 % του συνόλου των 
θυμάτων μεταξύ των αμάχων, εκ των οποίων 42 % των θυμάτων μεταξύ των αμάχων αποδόθηκαν 
στους Ταλιμπάν και 10 % αποδόθηκαν στο ISKP. Φιλοκυβερνητικές δυνάμεις προκάλεσαν 20 % των 
καταγεγραμμένων θυμάτων μεταξύ των αμάχων το 2017· η πλειονότητα αυτών αποδόθηκε στις ANSF 
(16 % των θυμάτων μεταξύ των αμάχων το 2017). Το 11 % των θυμάτων ήταν αποτέλεσμα 
διασταυρούμενων πυρών που δεν αποδόθηκαν σε οποιαδήποτε από τις αντιμαχόμενες πλευρές 
κατά τη διάρκεια χερσαίων μαχών.39 

                                                           
37 Elgfaji, σκέψη 39. 
38 Sufi και Elmi, σκέψη 241. 
39 UNAMA, Afghanistan: Protection of Civilians in Armed Conflict - Annual Report 2017, Φεβρουάριος 2018, αποτυπώνεται 
επίσης στην έκθεση της EASO Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018). 
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Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, τα θύματα που προκάλεσαν φιλοκυβερνητικές δυνάμεις μεταξύ 
των αμάχων μειώθηκαν κατά 13 %, παρότι εξακολουθούσαν να αντιπροσωπεύουν 18 % του συνόλου 
των θυμάτων μεταξύ των αμάχων κατά την περίοδο αυτή. Το 67 % αποδόθηκε σε αντικυβερνητικά 
στοιχεία (ομάδες στασιαστών) και το 11 % ήταν αποτέλεσμα μαχών μεταξύ των αντιμαχόμενων 
πλευρών .40 

 Φύση των μεθόδων και των τακτικών 
Ορισμένες μέθοδοι και τακτικές συνεπάγονται εκ φύσεως πιο αδιάκριτη άσκηση βίας σε σύγκριση 
με άλλες και ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για τους αμάχους. 

Ειδικότερα, τα ακόλουθα είδη περιστατικών έχουν αναφερθεί ως κύριες αιτίες για τα θύματα μεταξύ 
των αμάχων στο Αφγανιστάν το 2017 και κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 
2018. Οι αναλογίες που εκτίθενται κατωτέρω αντιπροσωπεύουν το ποσοστό των θυμάτων μεταξύ 
των αμάχων που προκλήθηκαν από το αντίστοιχο είδος περιστατικού κατά το πρώτο τρίμηνο του 
2018, σύμφωνα με τις αναφορές της UNAMA: 

επιθέσεις 
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επιχειρήσεις/επιθέσεις 

 
 

Διάγραμμα 8. Κύριες αιτίες θυμάτων μεταξύ των αμάχων στο Αφγανιστάν (Ιανουάριος - Μάρτιος 2018).41 

 
 

 Η χρήση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών (ΑΕΜ) στο πλαίσιο επιθέσεων αυτοκτονίας 
και μη από αντικυβερνητικά στοιχεία αντιπροσώπευε το 40 % των θυμάτων μεταξύ των 
αμάχων που καταγράφηκαν το 2017· η πλειονότητα των θυμάτων μεταξύ των αμάχων λόγω 
αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών καταγράφηκαν στο πλαίσιο επιθέσεων αυτοκτονίας 
και πολύπλοκων επιθέσεων. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, η πλειονότητα των θυμάτων 
μεταξύ των αμάχων στο Αφγανιστάν οφείλονταν επίσης σε επιθέσεις αυτοκτονίας και 
πολύπλοκες επιθέσεις (33 %) σε συνδυασμό με ΑΕΜ εκτός επιθέσεων αυτοκτονίας (12 %). 

Η χρήση ΑΕΜ συνιστά ιδιαίτερο παράδειγμα άσκησης αδιάκριτης βίας όταν χρησιμοποιείται 
σε δημόσιους χώρους στους οποίους συχνάζουν πολίτες. 

  Οι χερσαίες μάχες προκάλεσαν το 33 % των θυμάτων μεταξύ των αμάχων που καταγράφηκαν 
το 2017. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, παρατηρήθηκε μείωση κατά 15 % του αριθμού των 
θυμάτων μεταξύ των αμάχων λόγω χερσαίων μαχών, αλλά τα θύματα της κατηγορίας αυτής 
αντιπροσώπευαν 30 % του συνόλου των θυμάτων μεταξύ των αμάχων. 

 Οι στοχευμένες/εκ προθέσεως δολοφονίες προκάλεσαν το 11 % των θυμάτων μεταξύ των 
αμάχων που καταγράφηκαν το 2017. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 

                                                           
40 UNAMA, Afghanistan: Quarterly Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict: 1 January to 31 March 2018, 
Απρίλιος 2018, αποτυπώνεται επίσης στην έκθεση της EASO Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018). 
41 Ό.π. 
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2018 σε 7 % του συνόλου των θυμάτων μεταξύ των αμάχων. 

 Τα πυρομαχικά/οι νάρκες που δεν εξερράγησαν (εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου) 
προκάλεσαν το 6 % των θυμάτων μεταξύ των αμάχων που καταγράφηκαν το 2017 και το 6 % 
των θυμάτων μεταξύ των αμάχων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018. 

 Οι αεροπορικές επιχειρήσεις προκάλεσαν το 6 % των θυμάτων μεταξύ των αμάχων που 
καταγράφηκαν το 2017 και το 6 % των θυμάτων μεταξύ των αμάχων κατά το πρώτο τρίμηνο 
του 2018. 

Σε κάθε επαρχία, η κοινή ανάλυση παραπέμπει στις τρεις κύριες αιτίες πρόκλησης θυμάτων μεταξύ 
των αμάχων το 2017, όπως αναφέρθηκαν από την UNAMA.42 

 Συχνότητα περιστατικών ασφάλειας 
Η συχνότητα των περιστατικών ασφάλειας είναι χρήσιμος δείκτης για την εκτίμηση του κινδύνου 
αδιάκριτης άσκησης βίας. Δεδομένου ότι, κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της παρούσας κοινής 
ανάλυσης, δεν υπήρχαν πρόσφατες συνολικές πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των περιστατικών 
ασφάλειας ανά επαρχία, δεν κατέστη εφικτό να αντληθεί κανένας ποσοτικός δείκτης εν προκειμένω. 
Παρ’ όλα αυτά, στην κοινή ανάλυση λαμβάνεται έμμεσα υπόψη ο αριθμός/η συχνότητα των 
περιστατικών ασφάλειας διά παραπομπής στην ταξινόμηση των περιφερειών από το Γραφείο 
Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNOCHA) με κριτήριο 
τη «σοβαρότητα της σύρραξης»43. Η κατάταξη της σοβαρότητας που εφαρμόζει το UNOCHA 
βασίζεται σε τρεις δείκτες: περιστατικά ασφάλειας, θύματα μεταξύ των αμάχων και εκτόπιση λόγω 
σύρραξης ανά περιφέρεια. Στοιχεία σχετικά με τους δύο τελευταίους δείκτες είναι δημοσίως 
διαθέσιμα ανά επαρχία και χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα ανάλυση όπως εξηγείται κατωτέρω. 

 Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής 
Το στοιχείο αυτό εξετάζει την εξάπλωση της βίας και το κατά πόσον επηρεάζει το σύνολο της 
επαρχίας ή ορισμένα τμήματα αυτής. Ιδιαίτεροι παράγοντες μπορούν να αναδειχθούν σε σχέση με 
ορισμένες πόλεις, όπως η Καμπούλ, η Χεράτ και η Μαζάρι Σαρίφ. Οι πληροφορίες που 
χρησιμοποιούνται για τον δείκτη αυτόν προέρχονται από την έκθεση ΠΧΚ της EASO Κατάσταση 
ασφάλειας (Μάιος 2018), με παραπομπή στην ταξινόμηση των περιφερειών από το UNOCHA βάσει 
της σοβαρότητας της σύρραξης. 

Όταν η σοβαρότητα της σύρραξης διαφέρει εντός της επαρχίας, η περιοχή καταγωγής (περιφέρεια, 
πόλη) του αιτούντος συνιστά σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να εξεταστεί κατά την εκτίμηση. 
Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο αδιάκριτης άσκησης βίας στην αντίστοιχη περιοχή, τόσο λιγότερα 
πρόσθετα ατομικά στοιχεία απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

Στην εξατομικευμένη εκτίμηση θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη η προσβασιμότητα μιας 
ορισμένης περιοχής. 

 Θύματα μεταξύ των αμάχων 
Ο αριθμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων, συμπεριλαμβανομένων νεκρών ή τραυματιών, 
αποτελεί βασικό δείκτη κατά την αξιολόγηση της αδιάκριτης άσκησης βίας στο πλαίσιο του άρθρου 
15 στοιχείο γ) της ΟΑ. Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τα θύματα μεταξύ των 
αμάχων ανά επαρχία αναφέρονται στην περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 201744. 
Ο αναφερόμενος αριθμός θυμάτων μεταξύ των αμάχων σταθμίζεται περαιτέρω βάσει του 

                                                           
42 UNAMA, Afghanistan: Protection of Civilians in Armed Conflict - Annual Report 2017, Φεβρουάριος 2018, αποτυπώνεται 
επίσης στην έκθεση της EASO Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018). 
43 UNOCHA, 2018 Humanitarian Needs Overview: Afghanistan, Δεκέμβριος 2017, σ. 9, αποτυπώνεται επίσης στην έκθεση 
ΠΧΚ της EASO Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018). 
44 UNAMA, Afghanistan, Protection of Civilians in Armed Conflict - Annual report 2017, Φεβρουάριος 2018, αποτυπώνεται 
επίσης στην έκθεση ΠΧΚ της EASO, Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018). 
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πληθυσμού της επαρχίας45 και παρουσιάζεται ως «αριθμός θυμάτων μεταξύ των αμάχων ανά 
100 000 κατοίκους». Οι αριθμοί στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο ακέραιο. 

 Εκτόπιση 
Το στοιχείο αυτό αφορά εσωτερικές εκτοπίσεις από την επίμαχη επαρχία λόγω της σύρραξης. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, είναι επίσης σκόπιμο να επισημανθεί ότι παρατηρείται εσωτερική εκτόπιση 
προς την επαρχία ή πόλη εντός της επαρχίας. 

Ο δείκτης αυτός αποτελεί ποσοτική αναπαράσταση του αριθμού των εκτοπισθέντων στο εσωτερικό 
της χώρας κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2018, σταθμισμένου 
βάσει του πληθυσμού της επαρχίας46. Παρουσιάζεται ως «αριθμός εκτοπισθέντων στο εσωτερικό 
της χώρας ανά 100 000 κατοίκους». Οι αριθμοί στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο ακέραιο. 

Πέραν των προαναφερόμενων δεικτών, στην εκτίμηση αναφέρονται και λαμβάνονται επίσης υπόψη 
ορισμένα παραδείγματα περαιτέρω αντικτύπου της ένοπλης σύρραξης στη ζωή των αμάχων. 

Κανένας από τους δείκτες που αναφέρονται ανωτέρω δεν επαρκεί αφ’ εαυτού για την εκτίμηση 
του επιπέδου αδιάκριτης άσκησης βίας και του κινδύνου που ενέχει για τον άμαχο πληθυσμό σε 
συγκεκριμένη περιοχή. Επομένως, εφαρμόστηκε ολιστική προσέγγιση, στο πλαίσιο της οποίας 
λαμβάνονται υπόψη όλα τα διαφορετικά στοιχεία. 

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι ΠΧΚ που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την εκτίμηση αυτή δεν 
μπορούν να θεωρηθούν ότι αποτυπώνουν πλήρως την έκταση της αδιάκριτης άσκησης βίας και τον 
αντίκτυπό της στη ζωή των αμάχων. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες σχετικά με την 
ελλιπή αναφορά στοιχείων, η οποία έχει σημασία ιδίως όσον αφορά τους προαναφερθέντες 
ποσοτικούς δείκτες. Οι ανησυχίες αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις περιοχές που επηρεάζονται 
περισσότερο από τη βία ή που τελούν υπό τον έλεγχο στασιαστών.47 

Εκτίμηση της αδιάκριτης άσκησης βίας ανά επαρχία του Αφγανιστάν 
Στην παρούσα ενότητα παρέχεται εκτίμηση του κινδύνου αδιάκριτης άσκησης βίας ανά επαρχία. Η 
γενική περίοδος αναφοράς η οποία ελήφθη υπόψη για την εκτίμηση αυτή εκτείνεται από τον 
Ιανουάριο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2018. Ο δείκτης «αριθμός θυμάτων μεταξύ των αμάχων ανά 
100 000 κατοίκους» βασίζεται σε ετήσια δεδομένα σχετικά με τον αριθμό των θυμάτων μεταξύ των 
αμάχων κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2017. 

Στον κατωτέρω χάρτη συνοψίζεται και απεικονίζεται η εκτίμηση της αδιάκριτης άσκησης βίας ανά 
επαρχία. 

Επισημαίνεται ότι, σε πολλές επαρχίες, η σοβαρότητα της σύρραξης διαφέρει επίσης μεταξύ 
διαφορετικών περιφερειών. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εξατομικευμένη 
εκτίμηση της αίτησης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
45 Τα αριθμητικά δεδομένα όσον αφορά τον πληθυσμό βασίζονται στις πιο πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες του 
Κεντρικού Οργανισμού Στατιστικών Στοιχείων, Αφγανιστάν, Estimated Settled Population by Civil Division, Urban, Rural 
and Sex-2017-18, διατίθεται στη διεύθυνση http://cso.gov.af/en/page/demography-and-socile-statistics/demograph-
statistics/3897111 <προσπελάστηκε στις 30 Απριλίου 2018>. 
46 Ό.π. 
47 Βλ. Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), Εισαγωγή. 

http://cso.gov.af/en/page/demography-and-socile-statistics/demograph-statistics/3897111
http://cso.gov.af/en/page/demography-and-socile-statistics/demograph-statistics/3897111
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Εικόνα 9. Αφγανιστάν: Επίπεδο αδιάκριτης άσκησης βίας. 

Για διευκόλυνση των παραπομπών, οι επαρχίες παρατίθενται με αλφαβητική σειρά. 

 
Βαρντάκ 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.33 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.34] 
 

Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι στην επαρχία Βαρντάκ λαμβάνει χώρα αδιάκριτη 
άσκηση βίας. Πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ 
μπορεί να διαπιστωθεί όταν ο αιτών θίγεται ειδικώς λόγω παραγόντων που σχετίζονται με τις 
ατομικές περιστάσεις του. 

Στα περισσότερα τμήματα της Βαρντάκ η παρουσία στασιαστών, ιδίως των Ταλιμπάν, ήταν έντονη. 
Στην επαρχία διεξάγονταν στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η σοβαρότητα της σύρραξης διέφερε εντός της 
επαρχίας, στην οποία επηρεάζονταν ιδίως οι περιφέρειες Σαϊνταμπάντ και Τζαλρέζ, ενώ οι 
περιφέρειες Χισάι Αβαλίτ Μπισούντ και Μαρκαζί Μπισούντ εμπίπτουν στην κατηγορία χαμηλότερης 
σοβαρότητας της σύρραξης. 

Το 2017, καταγράφηκαν στην επαρχία 13 θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους. Όσον 
αφορά τη φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης 
θυμάτων μεταξύ των αμάχων ήταν χερσαίες μάχες, στοχευμένες/εκ προθέσεως δολοφονίες και 
αεροπορικές επιθέσεις. Στον περαιτέρω αντίκτυπο στη ζωή των αμάχων συγκαταλέγονταν, για 
παράδειγμα, η λειτουργία παράλληλων μηχανισμών απονομής δικαιοσύνης και ισχυρές μάχες οι 
οποίες παρεμπόδισαν προσωρινά την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε ορισμένες 
περιφέρειες. Εσωτερικές εκτοπίσεις λόγω της σύρραξης έλαβαν χώρα από την επαρχία κατά την 
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περίοδο από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2018, με 610 εκτοπισθέντες στο εσωτερικό 
της χώρας ανά 100 000 κατοίκους. Η πρωτεύουσα της επαρχίας, Μεϊντάν Σαρ, αποτέλεσε προορισμό 
εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας. 

 
 
Γκαζνί 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.10 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.10] 
 

Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι στην επαρχία Γκαζνί λαμβάνει χώρα αδιάκριτη άσκηση 
βίας. Πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ μπορεί να 
διαπιστωθεί όταν ο αιτών θίγεται ειδικώς λόγω παραγόντων που σχετίζονται με τις ατομικές 
περιστάσεις του. 

Σε ορισμένα τμήματα της Γκαζνί η παρουσία ομάδων στασιαστών, ιδίως των Ταλιμπάν, ήταν έντονη. 
Στην επαρχία διεξάγονταν στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η σοβαρότητα της σύρραξης διέφερε εντός της 
επαρχίας, στην οποία επηρεάζονταν ιδίως οι περιφέρειες Αντάρ, Ντιγιάγκ, Γκαζνί, 
συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Γκαζνί, Βαγκάζ, Καραμπάχ, Γκίρο, Μουκούρ και Γκελάν και 
Ατζριστάν. 

Το 2017, καταγράφηκαν στην επαρχία 28 θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους. Όσον 
αφορά τη φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης 
θυμάτων μεταξύ των αμάχων ήταν χερσαίες μάχες, ΑΕΜ (εκτός επιθέσεων αυτοκτονίας) και 
στοχευμένες/εκ προθέσεως δολοφονίες. Στον περαιτέρω αντίκτυπο στη ζωή των αμάχων 
συγκαταλέγονταν, για παράδειγμα, η εξαναγκαστική φορολόγηση από τους στασιαστές, η 
περιορισμένη διαθεσιμότητα γυναικών ιατρών και η ανασφάλεια στους δρόμους, η οποία 
παρεμπόδισε τη μεταφορά ασθενών σε περιφέρειες στις οποίες υπήρχαν γυναίκες ιατροί. Κάποιες 
εσωτερικές εκτοπίσεις λόγω της σύρραξης έλαβαν χώρα από την επαρχία κατά την περίοδο από τον 
Ιανουάριο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2018, με 138 εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας ανά 
100 000 κατοίκους. 

 
Γκορ / Γκοούρ 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.11 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.11] 
 

Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι στην επαρχία Γκορ λαμβάνει χώρα αδιάκριτη άσκηση 
βίας. Πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ μπορεί να 
διαπιστωθεί όταν ο αιτών θίγεται ειδικώς λόγω παραγόντων που σχετίζονται με τις ατομικές 
περιστάσεις του. 

Σε ορισμένα τμήματα της Γκορ ήταν παρούσες ομάδες στασιαστών, ιδίως των Ταλιμπάν. Στην 
επαρχία διεξάγονταν στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η σοβαρότητα της σύρραξης ήταν εξίσου υψηλή στα 
περισσότερα τμήματα της επαρχίας. 

Το 2017, καταγράφηκαν στην επαρχία 5 θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους. Όσον 
αφορά τη φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης 
θυμάτων μεταξύ των αμάχων ήταν ΑΕΜ (εκτός επιθέσεων αυτοκτονίας), χερσαίες μάχες και 
πυρομαχικά/νάρκες που δεν εξερράγησαν. Στον περαιτέρω αντίκτυπο στη ζωή των αμάχων 
συγκαταλέγονταν, για παράδειγμα, η έντονη παρουσία και οι μάχες μεταξύ παράνομων ένοπλων 
ομάδων, η περιορισμένη πρόσβαση φορέων ανθρωπιστικής βοήθειας σε ορισμένα τμήματα της 
επαρχίας, ο αντίκτυπος στην επισιτιστική ασφάλεια, η παρεμπόδιση του εμβολιασμού κατά της 
πολιομυελίτιδας. Εσωτερικές εκτοπίσεις λόγω της σύρραξης έλαβαν χώρα από την επαρχία κατά την 
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περίοδο από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2018, με 2 761 εκτοπισθέντες στο 
εσωτερικό της χώρας ανά 100 000 κατοίκους. 

 
 
Ζάμπουλ 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.34 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.35] 
 

Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι το επίπεδο της αδιάκριτης άσκησης βίας στην επαρχία 
Ζάμπουλ είναι τόσο υψηλό ώστε απαιτούνται ελάχιστα ατομικά στοιχεία που να συνιστούν 
ουσιώδεις λόγους να πιστεύεται ότι ο άμαχος που θα επιστρέψει στην επαρχία αυτή θα 
αντιμετωπίσει πραγματικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) 
της ΟΑ. 

Στα περισσότερα τμήματα της Ζάμπουλ ήταν παρούσες ομάδες στασιαστών, ιδίως των Ταλιμπάν. 
Στην επαρχία διεξάγονταν στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η σοβαρότητα της σύρραξης διέφερε εντός της 
επαρχίας και επηρεάζονταν ιδίως οι περιφέρειες Σαχτζόη και Αργαχαντάμπ. 

Το 2017, καταγράφηκαν στην επαρχία 106 θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους. Όσον 
αφορά τη φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης 
θυμάτων μεταξύ των αμάχων ήταν χερσαίες μάχες, ΑΕΜ (εκτός επιθέσεων αυτοκτονίας) και 
πυρομαχικά/νάρκες που δεν εξερράγησαν. Στον περαιτέρω αντίκτυπο στη ζωή των αμάχων 
συγκαταλέγονταν, για παράδειγμα, το κλείσιμο σχολείων, περιστατικά που έπληξαν εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης ή επαγγελματίες στον τομέα της υγείας. Εσωτερικές εκτοπίσεις λόγω της 
σύρραξης έλαβαν χώρα από την επαρχία κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον 
Μάρτιο του 2018, με 3 067 εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας ανά 100 000 κατοίκους. 

 

Καμπούλ 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.1 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.1 - 2.15] 
 

Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι στην επαρχία Καμπούλ, συμπεριλαμβανομένης της 
πρωτεύουσας, λαμβάνει χώρα αδιάκριτη άσκηση βίας. Πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης 
βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ μπορεί να διαπιστωθεί όταν ο αιτών θίγεται ειδικώς λόγω 
παραγόντων που σχετίζονται με τις ατομικές περιστάσεις του. 

Σε ορισμένα τμήματα της επαρχίας Καμπούλ ήταν παρούσες ομάδες στασιαστών, 
συμπεριλαμβανομένων των Ταλιμπάν και του ISKP. Στην επαρχία διεξάγονταν στρατιωτικές 
επιχειρήσεις. Η σοβαρότητα της σύρραξης διέφερε εντός της επαρχίας Καμπούλ, στην οποία 
επηρεάζονταν σχετικά περισσότερο η πόλη της Καμπούλ και οι περιφέρειες Σουρόπμπι και Πάγχμαν. 

Το 2017, καταγράφηκαν στην επαρχία 39 θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους. Όσον 
αφορά τη φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης 
θυμάτων μεταξύ των αμάχων ήταν επιθέσεις αυτοκτονίας και πολύπλοκες επιθέσεις, ΑΕΜ (εκτός 
επιθέσεων αυτοκτονίας) και στοχευμένες/εκ προθέσεως δολοφονίες. Στην πόλη της Καμπούλ, 42 
θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους ήταν αποτέλεσμα επιθέσεων αυτοκτονίας και 
πολύπλοκων επιθέσεων. Οι επιθέσεις αυτές ήταν η κύρια αιτία πρόκλησης θυμάτων μεταξύ των 
αμάχων στην πόλη, και ειδικότερα επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υψηλής προβολής και άλλους χώρους 
στους οποίους συχνάζουν άμαχοι. Αυτές περιλάμβαναν επιθέσεις κατά της μουσουλμανικής 
κοινότητας των Σιιτών, για το σύνολο σχεδόν των οποίων ανέλαβε την ευθύνη το ISKP. Η κυβέρνηση 
διεξήγαγε τακτικά επιχειρήσεις ασφάλειας σε διάφορα τμήματα της πρωτεύουσας. Στον περαιτέρω 
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αντίκτυπο στη ζωή των αμάχων συγκαταλέγονταν, για παράδειγμα, το υψηλό επίπεδο 
εγκληματικότητας και ο σημαντικός αριθμός εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας και 
επιστρεφόντων στην πόλη της Καμπούλ, με αποτέλεσμα την περαιτέρω επιδείνωση της 
διαθεσιμότητας υπηρεσιών. Πολύ περιορισμένες εσωτερικές εκτοπίσεις λόγω της σύρραξης έλαβαν 
χώρα από την επαρχία κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2018, με 
8 εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας ανά 100 000 κατοίκους. Η πόλη της Καμπούλ είναι κύριος 
προορισμός των εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας και των επιστρεφόντων. 

 
Κανταχάρ 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.15 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.16] 
 

Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι στην επαρχία Κανταχάρ λαμβάνει χώρα αδιάκριτη 
άσκηση βίας. Πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ 
μπορεί να διαπιστωθεί όταν ο αιτών θίγεται ειδικώς λόγω παραγόντων που σχετίζονται με τις 
ατομικές περιστάσεις του. 

Στα περισσότερα τμήματα της Κανταχάρ ήταν παρούσες ομάδες στασιαστών, ιδίως των Ταλιμπάν. 
Στην επαρχία διεξάγονταν στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η σοβαρότητα της σύρραξης διέφερε εντός της 
επαρχίας και επηρεάζονταν ιδίως οι περιφέρειες Μεϊβάντ, Σαχ Βαλικότ, Ναΐς, Γκοράκ, Κχακρέζ, πόλη 
της Κανταχάρ (Νταντ), Νταμάν, Αργιστάν και Μιγιάν Νασίν. 

Το 2017, καταγράφηκαν στην επαρχία 56 θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους. Όσον 
αφορά τη φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης 
θυμάτων μεταξύ των αμάχων ήταν ΑΕΜ (εκτός επιθέσεων αυτοκτονίας), χερσαίες μάχες και 
πυρομαχικά/νάρκες που δεν εξερράγησαν. Στον περαιτέρω αντίκτυπο στη ζωή των αμάχων 
συγκαταλέγονταν, για παράδειγμα, η πρόκληση ζημιών σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης 
και η παρεμπόδιση των εμβολιασμών κατά της πολιομυελίτιδας. Εσωτερικές εκτοπίσεις λόγω της 
σύρραξης έλαβαν χώρα από την επαρχία κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον 
Μάρτιο του 2018, με 1 034 εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας ανά 100 000 κατοίκους. Η 
επαρχία και ιδίως η πόλη Κανταχάρ ήταν επίσης προορισμός εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της 
χώρας. 
 
 
Καπίσα 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.16 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.17] 
 

Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι στην επαρχία Καπίσα λαμβάνει χώρα αδιάκριτη 
άσκηση βίας. Πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ 
μπορεί να διαπιστωθεί όταν ο αιτών θίγεται ειδικώς λόγω παραγόντων που σχετίζονται με τις 
ατομικές περιστάσεις του. 

Στα περισσότερα τμήματα της Καπίσα η παρουσία ομάδων στασιαστών, ιδίως των Ταλιμπάν, ήταν 
έντονη. Στην επαρχία διεξάγονταν στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η σοβαρότητα της σύρραξης διέφερε 
εντός της επαρχίας και επηρεάζονταν ιδίως οι περιφέρειες Ταγκάμπ και Νιτζράμπ. 

Το 2017, καταγράφηκαν στην επαρχία 22 θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους. Όσον 
αφορά τη φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης 
θυμάτων μεταξύ των αμάχων ήταν χερσαίες μάχες, ΑΕΜ (εκτός επιθέσεων αυτοκτονίας) και 
στοχευμένες/εκ προθέσεως δολοφονίες. Στον περαιτέρω αντίκτυπο στη ζωή των αμάχων 
συγκαταλέγονταν, για παράδειγμα, οι περιορισμοί της ελεύθερης κυκλοφορίας των γυναικών στην 
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περιφέρεια Ταγκάμπ. Εσωτερικές εκτοπίσεις λόγω της σύρραξης έλαβαν χώρα από την επαρχία κατά 
την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2018, με 3 005 εκτοπισθέντες στο 
εσωτερικό της χώρας ανά 100 000 κατοίκους. 

 
 
Κουνάρ 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.18 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.19] 
 

Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι στην επαρχία Κουνάρ λαμβάνει χώρα αδιάκριτη 
άσκηση βίας. Πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ 
μπορεί να διαπιστωθεί όταν ο αιτών θίγεται ειδικώς λόγω παραγόντων που σχετίζονται με τις 
ατομικές περιστάσεις του. 

Σε ορισμένα τμήματα της Κουνάρ η παρουσία ομάδων στασιαστών, ιδίως των Ταλιμπάν, ήταν έντονη. 
Στην επαρχία διεξάγονταν τακτικά στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η σοβαρότητα της σύρραξης ήταν 
εξίσου υψηλή στα περισσότερα τμήματα της επαρχίας, αλλά οι περιφέρειες Νουργκάλ, 
Ασανταμπάντ, Ναράγκ, Σάβκεη επηρεάζονταν σχετικά λιγότερο. 

Το 2017, καταγράφηκαν στην επαρχία 48 θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους. Όσον 
αφορά τη φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης 
θυμάτων μεταξύ των αμάχων ήταν χερσαίες μάχες, στοχευμένες/εκ προθέσεως δολοφονίες και 
πυρομαχικά/νάρκες που δεν εξερράγησαν. Στον περαιτέρω αντίκτυπο στη ζωή των αμάχων 
συγκαταλέγονται, για παράδειγμα, η παρεμπόδιση των προσπαθειών εμβολιασμού κατά της 
πολιομυελίτιδας, η έλλειψη κατάλληλων καταλυμάτων στην επαρχία για τους εκτοπισθέντες, ο 
υποσιτισμός (λόγω φυσικής καταστροφής) ο οποίος υπερβαίνει τα επίπεδα της κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης. Εσωτερικές εκτοπίσεις λόγω της σύρραξης έλαβαν χώρα από την επαρχία κατά την περίοδο 
από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2018, με 4 129 εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της 
χώρας ανά 100 000 κατοίκους. 

 
 
Κουντούζ 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.19 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.20] 
 

Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι στην επαρχία Κουντούζ λαμβάνει χώρα αδιάκριτη 
άσκηση βίας. Πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ 
μπορεί να διαπιστωθεί όταν ο αιτών θίγεται ειδικώς λόγω παραγόντων που σχετίζονται με τις 
ατομικές περιστάσεις του. 

Σε όλα σχεδόν τα τμήματα της Κουντούζ η παρουσία ομάδων στασιαστών, ιδίως των Ταλιμπάν, ήταν 
έντονη. Στην επαρχία διεξάγονταν τακτικά στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η σοβαρότητα της σύρραξης 
ήταν εξίσου υψηλή σε ολόκληρη την επαρχία. 

Το 2017, καταγράφηκαν στην επαρχία 36 θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους. Όσον 
αφορά τη φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης 
θυμάτων μεταξύ των αμάχων ήταν χερσαίες μάχες, αεροπορικές επιθέσεις και ΑΕΜ (εκτός επιθέσεων 
αυτοκτονίας). Στον περαιτέρω αντίκτυπο στη ζωή των αμάχων συγκαταλέγονταν, για παράδειγμα, η 
στρατολόγηση παιδιών από ομάδες στασιαστών, ο περιορισμός της κυκλοφορίας από τους Ταλιμπάν 
και τις φιλοκυβερνητικές παραστρατιωτικές ομάδες. Εσωτερικές εκτοπίσεις λόγω της σύρραξης 
έλαβαν χώρα από την επαρχία κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Μάρτιο του 
2018, με 5 618 εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας ανά 100 000 κατοίκους. 
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Κχοστ 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.17 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.18] 
 

Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι στην επαρχία Κχοστ λαμβάνει χώρα αδιάκριτη άσκηση 
βίας. Πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ μπορεί να 
διαπιστωθεί όταν ο αιτών θίγεται ειδικώς λόγω παραγόντων που σχετίζονται με τις ατομικές 
περιστάσεις του. 

Στα περισσότερα τμήματα της Κχοστ ήταν παρούσες ομάδες στασιαστών, ιδίως των Ταλιμπάν. Στην 
επαρχία διεξάγονταν στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η σοβαρότητα της σύρραξης διέφερε εντός της 
επαρχίας και επηρεάζονταν ιδίως οι περιφέρειες Σαμπαρί, Τέρε ζάγι, Κχοστ/Ματούν, Μουσαχέλ, 
Ναντίρ-Σαχ-Κοτ και Σπιρά. 

Το 2017, καταγράφηκαν στην επαρχία 30 θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους. Όσον 
αφορά τη φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης 
θυμάτων μεταξύ των αμάχων ήταν ΑΕΜ (εκτός επιθέσεων αυτοκτονίας), στοχευμένες/εκ προθέσεως 
δολοφονίες καθώς και επιθέσεις αυτοκτονίας και πολύπλοκες επιθέσεις. Στον περαιτέρω αντίκτυπο 
στη ζωή των αμάχων συγκαταλέγονταν, για παράδειγμα, η εγκληματικότητα και οι παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίες αποδίδονται στη Δύναμη Προστασίας της Κχοστ 
(φιλοκυβερνητική παραστρατιωτική ομάδα), η οποία, κατά τα λεγόμενα, δραστηριοποιείται 
ατιμώρητα. Κάποιες εσωτερικές εκτοπίσεις λόγω της σύρραξης έλαβαν χώρα από την επαρχία κατά 
την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2018, με 191 εκτοπισθέντες στο 
εσωτερικό της χώρας ανά 100 000 κατοίκους. 

 
 
Λαγκμάν 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.20 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.21] 
 

Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι υπάρχει αδιάκριτη άσκηση βίας στην επαρχία Λαγκμάν 
σε επίπεδο τόσο υψηλό ώστε απαιτούνται ελάχιστα ατομικά στοιχεία που να συνιστούν ουσιώδεις 
λόγους να πιστεύεται ότι ο άμαχος που θα επιστρέψει στην επαρχία αυτή θα αντιμετωπίσει 
πραγματικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

Σε ορισμένα τμήματα της Λαγκμάν η παρουσία ομάδων στασιαστών, ιδίως των Ταλιμπάν, ήταν 
έντονη. Αναφέρθηκαν συγκρούσεις μεταξύ των Ταλιμπάν και του ISKP. Στην επαρχία διεξάγονταν 
στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η σοβαρότητα της σύρραξης διέφερε εντός της επαρχίας και 
επηρεάζονταν ιδίως οι περιφέρειες Μεχταρλάμ, Αλισίγκ και Αλιγκάρ. 

Το 2017, καταγράφηκαν στην επαρχία 77 θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους. Όσον 
αφορά τη φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης 
θυμάτων μεταξύ των αμάχων ήταν χερσαίες μάχες, ΑΕΜ (εκτός επιθέσεων αυτοκτονίας) και 
στοχευμένες/εκ προθέσεως δολοφονίες. Στον περαιτέρω αντίκτυπο στη ζωή των αμάχων 
συγκαταλέγονταν, για παράδειγμα, το προσωρινό κλείσιμο εγκαταστάσεων υγειονομικής 
περίθαλψης, η παρεμπόδιση της πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας, κατά τα λεγόμενα 
εξαιτίας μαχών και παράνομων σημείων ελέγχου, ο μεγάλος αριθμός εκτοπισθέντων στο εσωτερικό 
της χώρας και επιστρεφόντων στην επαρχία και η έλλειψη κατάλληλων καταλυμάτων. Εσωτερικές 
εκτοπίσεις λόγω της σύρραξης έλαβαν χώρα από την επαρχία κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο 
του 2017 έως τον Μάρτιο του 2018, με 2 053 εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας ανά 100 000 
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κατοίκους. 
 
 
Λογκάρ 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.21 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.22] 
 

Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι στην επαρχία Λογκάρ λαμβάνει χώρα αδιάκριτη 
άσκηση βίας. Πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ 
μπορεί να διαπιστωθεί όταν ο αιτών θίγεται ειδικώς λόγω παραγόντων που σχετίζονται με τις 
ατομικές περιστάσεις του. 

Στα περισσότερα τμήματα της Λογκάρ η παρουσία ομάδων στασιαστών, ιδίως των Ταλιμπάν, ήταν 
έντονη. Στην επαρχία διεξάγονταν τακτικά στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η σοβαρότητα της σύρραξης 
διέφερε εντός της επαρχίας, στην οποία επηρεάζονταν ιδίως οι περιφέρειες Πουλ-ι-Αλάμ, Μπαρακί 
Μπαράκ και Σαρχ. 

Το 2017, καταγράφηκαν 37 θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους. Όσον αφορά τη 
φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης θυμάτων 
μεταξύ των αμάχων ήταν χερσαίες μάχες, στοχευμένες/εκ προθέσεως δολοφονίες και αεροπορικές 
επιθέσεις. Στον περαιτέρω αντίκτυπο στη ζωή των αμάχων συγκαταλέγονταν, για παράδειγμα, τα 
σημεία ελέγχου των Ταλιμπάν στον αυτοκινητόδρομο Καμπούλ-Γκαρντέζ, οι προσπάθειες των 
Ταλιμπάν να μεταδώσουν τις θρησκευτικές απόψεις τους σε σχολεία σε ορισμένες απομακρυσμένες 
περιφέρειες της επαρχίας,  και σύμφωνα με πληροφορίες η απόπειρα του ISKP να στρατολογήσει 
νεαρούς άνδρες. Εσωτερικές εκτοπίσεις λόγω της σύρραξης έλαβαν χώρα από την επαρχία κατά την 
περίοδο από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2018, με 782 εκτοπισθέντες στο εσωτερικό 
της χώρας ανά 100 000 κατοίκους. 

 
 
Μπαγκλάν 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.4 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.4] 
 

Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι στην επαρχία Μπαγκλάν λαμβάνει χώρα αδιάκριτη 
άσκηση βίας. Πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ 
μπορεί να διαπιστωθεί όταν ο αιτών θίγεται ειδικώς λόγω παραγόντων που σχετίζονται με τις 
ατομικές περιστάσεις του. 

Σε ορισμένα τμήματα της Μπαγκλάν η παρουσία ομάδων στασιαστών, ιδίως των Ταλιμπάν, ήταν 
έντονη. Στην επαρχία διεξάγονταν στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η σοβαρότητα της σύρραξης διέφερε 
εντός της επαρχίας, στην οποία επηρεάζονταν ιδίως οι περιφέρειες Πουλ-ι-Χομρί, Μπαγκλάν-ι-
Τζαντίντ (Μπαγκλάν-ι-Μαρκαζί), Ντουσί και Κιτζάν. 

Το 2017, καταγράφηκαν στην επαρχία 24 θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους. Όσον 
αφορά τη φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης 
θυμάτων μεταξύ των αμάχων ήταν χερσαίες μάχες, πυρομαχικά/νάρκες που δεν εξερράγησαν και 
στοχευμένες/εκ προθέσεως δολοφονίες. Στον περαιτέρω αντίκτυπο στη ζωή των αμάχων 
συγκαταλέγονταν, για παράδειγμα, το κλείσιμο δρόμων, η καταστροφή κατοικιών από αεροπορικές 
επιδρομές, οι λεηλασίες και η εκβίαση από παράνομες ένοπλες ομάδες. Εσωτερικές εκτοπίσεις λόγω 
της σύρραξης έλαβαν χώρα από την επαρχία κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον 
Μάρτιο του 2018, με 3 049 εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας ανά 100 000 κατοίκους. 
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Μπαλχ 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.5 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.5] 
 

Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι υπάρχει αδιάκριτη άσκηση βίας στην επαρχία Μπαλχ, 
συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσάς της, Μαζάρι Σαρίφ, σε επίπεδο τόσο χαμηλό ώστε, 
γενικά, δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να θιγεί προσωπικά άμαχος από αδιάκριτη άσκηση 
βίας κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. Ωστόσο, τα ατομικά στοιχεία πρέπει να 
λαμβάνονται πάντοτε υπόψη καθώς μπορεί να τοποθετούν τον αιτούντα σε καταστάσεις 
αυξημένου κινδύνου. 

Η παρουσία ομάδων στασιαστών ήταν περιορισμένη σε ορισμένα τμήματα της Μπαλχ, 
συμπεριλαμβανομένων αρκετών επιθέσεων στασιαστών στη Μαζάρι Σαρίφ. Στην επαρχία 
διεξάγονταν τακτικά στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η σοβαρότητα της σύρραξης ήταν εξίσου χαμηλή στα 
περισσότερα τμήματα της επαρχίας, εξαιρουμένης της περιφέρειας Σιμτάλ, η οποία επηρεαζόταν 
σχετικά περισσότερο. 

Το 2017, καταγράφηκαν στην επαρχία 9 θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους. Όσον 
αφορά τη φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης 
θυμάτων μεταξύ των αμάχων ήταν ΑΕΜ (εκτός επιθέσεων αυτοκτονίας), χερσαίες μάχες και 
πυρομαχικά/νάρκες που δεν εξερράγησαν. Στον περαιτέρω αντίκτυπο στη ζωή των αμάχων 
συγκαταλέγονταν, για παράδειγμα: καταχρήσεις φιλοκυβερνητικών ένοπλων ομάδων, δυσκολίες 
στην παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ορισμένες περιοχές λόγω της παρουσίας 
στασιαστών, παρεμπόδιση του εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας. Κάποιες εσωτερικές 
εκτοπίσεις λόγω της σύρραξης έλαβαν χώρα από την επαρχία κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο 
του 2017 έως τον Μάρτιο του 2018, με 150 εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας ανά 100 000 
κατοίκους. Από την άλλη πλευρά, αναφέρθηκαν σημαντικές εκτοπίσεις στη Μπαλχ, και ιδίως στη 
Μαζάρι Σαρίφ. 
 
 

Μπαμιάν 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.6 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.6] 
 

Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι υπάρχει αδιάκριτη άσκηση βίας στην επαρχία 
Μπαμιάν σε επίπεδο τόσο χαμηλό ώστε, γενικά, δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να θιγεί 
προσωπικά άμαχος από αδιάκριτη άσκηση βίας κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της 
ΟΑ. Ωστόσο, τα ατομικά στοιχεία πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη καθώς μπορεί να 
τοποθετούν τον αιτούντα σε καταστάσεις αυξημένου κινδύνου. 

Η παρουσία ομάδων στασιαστών ήταν περιορισμένη στην Μπαμιάν. Η σοβαρότητα της σύρραξης 
ήταν εξίσου χαμηλή σε όλα τα τμήματα της επαρχίας. 

Το 2017, αναφέρθηκαν μόνο 4 τραυματισμοί αμάχων (λιγότερο από 1 θύμα μεταξύ των αμάχων ανά 
100 000 κατοίκους στην επαρχία). Όσον αφορά τη φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ 
δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης θυμάτων μεταξύ των αμάχων ήταν 
απειλές/εκφοβισμοί/παρενοχλήσεις, πυρομαχικά/νάρκες που δεν εξερράγησαν και χερσαίες μάχες. 
Δεν αναφέρθηκαν εκτοπίσεις από την επαρχία οφειλόμενες στη σύρραξη. 
 
 

Μπανταχσάν 
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[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.2 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.2] 
 

Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι στην επαρχία Μπανταχσάν λαμβάνει χώρα αδιάκριτη 
άσκηση βίας. Πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ 
μπορεί να διαπιστωθεί όταν ο αιτών θίγεται ειδικώς λόγω παραγόντων που σχετίζονται με τις 
ατομικές περιστάσεις του. 

Σε ορισμένα τμήματα της Μπανταχσάν η παρουσία ομάδων στασιαστών, ιδίως των Ταλιμπάν, ήταν 
έντονη. Στην επαρχία διεξάγονταν στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η σοβαρότητα της σύρραξης ήταν 
εξίσου χαμηλή στα περισσότερα τμήματα της επαρχίας, εξαιρουμένων των περιφερειών Μπαχαράκ, 
Τζουρμ, Άργο και Ταγάμπ, οι οποίες επηρεάζονταν σχετικά περισσότερο. 

Το 2017, καταγράφηκαν στην επαρχία 6 θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους. Όσον 
αφορά τη φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης 
θυμάτων μεταξύ των αμάχων ήταν χερσαίες μάχες, ΑΕΜ (εκτός επιθέσεων αυτοκτονίας) και 
στοχευμένες/εκ προθέσεως δολοφονίες. Στον περαιτέρω αντίκτυπο στη ζωή των αμάχων 
συγκαταλέγονταν, για παράδειγμα, το κλείσιμο σχολείων σε ορισμένες περιφέρειες, η παρεμπόδιση 
της πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η παρεμπόδιση εμβολιασμών και η διακοπή της 
ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και η επισιτιστική ανασφάλεια. Εσωτερικές εκτοπίσεις λόγω της 
σύρραξης έλαβαν χώρα από την επαρχία κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον 
Μάρτιο του 2018, με 1 529 εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας ανά 100 000 κατοίκους. 

 

Μπαντγκίς 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.3 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.3] 
 

Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι στην επαρχία Μπαντγκίς λαμβάνει χώρα αδιάκριτη 
άσκηση βίας. Πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ 
μπορεί να διαπιστωθεί όταν ο αιτών θίγεται ειδικώς λόγω παραγόντων που σχετίζονται με τις 
ατομικές περιστάσεις του. 

Στα περισσότερα τμήματα της Μπαντγκίς η παρουσία ομάδων στασιαστών, ιδίως των Ταλιμπάν, ήταν 
έντονη. Στην επαρχία διεξάγονταν στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η σοβαρότητα της σύρραξης διέφερε 
εντός της επαρχίας, στην οποία επηρεάζονταν ιδίως οι περιφέρειες Γκόρμαχ,48 Καντίς, Μπάλα 
Μουργκάμπ, Μουκούρ, Αμπ Καμαρί και Κάλα-ι-Νάου. 

Το 2017, καταγράφηκαν στην επαρχία 26 θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους. Όσον 
αφορά τη φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης 
θυμάτων μεταξύ των αμάχων ήταν χερσαίες μάχες, στοχευμένες/εκ προθέσεως δολοφονίες και ΑΕΜ 
(εκτός επιθέσεων αυτοκτονίας). Στον περαιτέρω αντίκτυπο στη ζωή των αμάχων συγκαταλεγόταν, 
για παράδειγμα, το κλείσιμο εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης. Εσωτερικές εκτοπίσεις λόγω 
της σύρραξης έλαβαν χώρα από την επαρχία κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον 
Μάρτιο του 2018, με 7 034 εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας ανά 100 000 κατοίκους. 
  

                                                           
48 Ωστόσο, η θέση της περιφέρειας αυτής στην επαρχία Μπαντγκίς αμφισβητείται. 
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Νανγκαράρ 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.22 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.23] 
 

Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι υπάρχει αδιάκριτη άσκηση βίας στην επαρχία 
Νανγκαράρ σε επίπεδο τόσο υψηλό ώστε απαιτούνται ελάχιστα ατομικά στοιχεία που να 
συνιστούν ουσιώδεις λόγους να πιστεύεται ότι ο άμαχος που θα επιστρέψει στην επαρχία αυτή 
θα αντιμετωπίσει πραγματικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο 
γ) της ΟΑ. 

Σε ορισμένα τμήματα της Νανγκαράρ η παρουσία ομάδων στασιαστών ήταν έντονη, 
συμπεριλαμβανομένων των Ταλιμπάν και του ISKP που συνέχιζαν να πολεμούν για την εξασφάλιση 
του ελέγχου στην περιοχή,. Στην επαρχία διεξάγονταν τακτικά στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η 
σοβαρότητα της σύρραξης διέφερε εντός της επαρχίας, στην οποία επηρεάζονταν ιδίως οι 
περιφέρειες Ασίν, Ντι Μπάλα, Πασίρ Βαγκάμ, Κχογιανί, Σαρπαχάρ, Χισάρακ, Σούρκχ Ροντ, Κοτ, 
Σινβάρ, Μουχάμαντ Ντάρα και Λαλ Πουρ. 

Το 2017, καταγράφηκαν στην επαρχία 55 θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους. Όσον 
αφορά τη φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης 
θυμάτων μεταξύ των αμάχων ήταν χερσαίες μάχες, ΑΕΜ (εκτός επιθέσεων αυτοκτονίας) και 
στοχευμένες/εκ προθέσεως δολοφονίες. Στον περαιτέρω αντίκτυπο στη ζωή των αμάχων 
συγκαταλέγονταν, για παράδειγμα, η αύξηση της εγκληματικότητας, ο μεγάλος αριθμός 
εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας και επιστρεφόντων, με αποτέλεσμα υπερβολικό φόρτο για 
τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και τα σχολεία, καθώς και έλλειψη κατάλληλων 
καταλυμάτων, αρνητικές επιπτώσεις στους μισθούς και αύξηση των μισθωμάτων. Εσωτερικές 
εκτοπίσεις λόγω της σύρραξης έλαβαν χώρα από την επαρχία κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο 
του 2017 έως τον Μάρτιο του 2018, με 8 182 εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας ανά 100 000 
κατοίκους. 

 
 
Νιμρούζ 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.23 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.24] 
 

Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι στην επαρχία Νιμρούζ λαμβάνει χώρα αδιάκριτη 
άσκηση βίας. Πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ 
μπορεί να διαπιστωθεί όταν ο αιτών θίγεται ειδικώς λόγω παραγόντων που σχετίζονται με τις 
ατομικές περιστάσεις του. 

Στα περισσότερα τμήματα της Νιμρούζ η παρουσία ομάδων στασιαστών, ιδίως των Ταλιμπάν, ήταν 
έντονη. Στην επαρχία διεξάγονταν στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η σοβαρότητα της σύρραξης ήταν 
εξίσου χαμηλή στα περισσότερα τμήματα της επαρχίας, εξαιρουμένης της περιφέρειας 
Χασρόντ/Ντουλαράμ, η οποία επηρεαζόταν σχετικά περισσότερο. 

Το 2017, καταγράφηκαν στην επαρχία 58 θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους. Όσον 
αφορά τη φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης 
θυμάτων μεταξύ των αμάχων ήταν χερσαίες μάχες, στοχευμένες/εκ προθέσεως δολοφονίες και ΑΕΜ 
(εκτός επιθέσεων αυτοκτονίας). Στον περαιτέρω αντίκτυπο στη ζωή των αμάχων συγκαταλέγονταν, 
για παράδειγμα, οι απαγωγές από ομάδες στασιαστών, η εγκαθίδρυση σημείων ελέγχου στους 
δρόμους για την επιβολή φόρων σε επιβάτες και αγαθά. Πολύ περιορισμένες εσωτερικές εκτοπίσεις 
λόγω της σύρραξης έλαβαν χώρα από την επαρχία κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2017 
έως τον Μάρτιο του 2018, με 6 εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας ανά 100 000 κατοίκους. 
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Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, κατά την περίοδο 2012-2017, ποσοστό άνω του 9 % του 
πληθυσμού της επαρχίας αναχώρησε στο εξωτερικό, επιπλέον του 6 % του πληθυσμού που 
εκτοπίστηκε στο εσωτερικό της χώρας κατά την ίδια χρονική περίοδο. 
 
Νουρεστάν 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.24 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.25] 
 

Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι στην επαρχία Νουρεστάν λαμβάνει χώρα αδιάκριτη 
άσκηση βίας. Πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ 
μπορεί να διαπιστωθεί όταν ο αιτών θίγεται ειδικώς λόγω παραγόντων που σχετίζονται με τις 
ατομικές περιστάσεις του. 

Σε ορισμένα τμήματα της Νουρεστάν ήταν παρούσες ομάδες στασιαστών, ιδίως των Ταλιμπάν. Στην 
επαρχία διεξάγονταν στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η σοβαρότητα της σύρραξης ήταν εξίσου χαμηλή 
στα περισσότερα τμήματα της επαρχίας, εξαιρουμένης των περιφερειών Καμντές και Βεϊγκάλ, οι 
οποίες επηρεάζονταν σχετικά περισσότερο. 

Το 2017, καταγράφηκαν στην επαρχία 27 θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους. Όσον 
αφορά τη φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης 
θυμάτων μεταξύ των αμάχων ήταν χερσαίες μάχες, ΑΕΜ (εκτός επιθέσεων αυτοκτονίας) και 
στοχευμένες/εκ προθέσεως δολοφονίες. Στον περαιτέρω αντίκτυπο στη ζωή των αμάχων 
συγκαταλεγόταν, για παράδειγμα, ένα περιστατικό καταστροφής κατοικιών. Εσωτερικές εκτοπίσεις 
λόγω της σύρραξης έλαβαν χώρα από την επαρχία κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2017 
έως τον Μάρτιο του 2018, με 489 εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας ανά 100 000 κατοίκους. 

 
 
Ντεϊκούντι / Νταϊκόντι 
 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.7 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.7] 
 

Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι υπάρχει αδιάκριτη άσκηση βίας στην επαρχία 
Ντεϊκούντι σε επίπεδο τόσο χαμηλό ώστε, γενικά, δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να θιγεί 
προσωπικά άμαχος από αδιάκριτη άσκηση βίας κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της 
ΟΑ. Ωστόσο, τα ατομικά στοιχεία πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη καθώς μπορεί να 
τοποθετούν τον αιτούντα σε καταστάσεις αυξημένου κινδύνου. 

Η παρουσία ομάδων στασιαστών ήταν περιορισμένη στην Ντεϊκούντι. Η σοβαρότητα της σύρραξης 
ήταν χαμηλή στα περισσότερα τμήματα της επαρχίας, εξαιρουμένης της περιφέρειας Γκιζάμπ49, η 
οποία επηρεαζόταν σχετικά περισσότερο. 

Το 2017, καταγράφηκαν στην επαρχία 9 θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους. Όσον 
αφορά τη φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης 
θυμάτων μεταξύ των αμάχων ήταν πυρομαχικά/νάρκες που δεν εξερράγησαν, χερσαίες μάχες και 
στοχευμένες/εκ προθέσεως δολοφονίες. Κάποιες εσωτερικές εκτοπίσεις λόγω της σύρραξης έλαβαν 
χώρα από την επαρχία κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2018, με 
237 εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας ανά 100 000 κατοίκους. Αναφέρθηκε επίσης 
αυξανόμενος αριθμός εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας στην Ντεϊκούντι. 
 

                                                           
49 Ωστόσο, η θέση της περιφέρειας αυτής στην επαρχία Ντεϊκούντι αμφισβητείται. 
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Ορουζγκάν 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.32 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.33] 
 

Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι υπάρχει αδιάκριτη άσκηση βίας στην επαρχία 
Ορουζγκάν σε επίπεδο τόσο υψηλό ώστε απαιτούνται ελάχιστα ατομικά στοιχεία που να 
συνιστούν ουσιώδεις λόγους να πιστεύεται ότι ο άμαχος που θα επιστρέψει στην επαρχία αυτή 
θα αντιμετωπίσει πραγματικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο 
γ) της ΟΑ. 

Σε όλα σχεδόν τα τμήματα της Ορουζγκάν η παρουσία ομάδων στασιαστών, ιδίως των Ταλιμπάν, 
ήταν έντονη. Στην επαρχία διεξάγονταν τακτικά στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η σοβαρότητα της 
σύρραξης ήταν εξίσου υψηλή σε όλες τις περιφέρειες της επαρχίας. 

Το 2017, καταγράφηκαν στην επαρχία 159 θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους. Όσον 
αφορά τη φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης 
θυμάτων μεταξύ των αμάχων ήταν χερσαίες μάχες, ΑΕΜ (εκτός επιθέσεων αυτοκτονίας) και 
αεροπορικές επιθέσεις. Στον περαιτέρω αντίκτυπο στη ζωή των αμάχων συγκαταλέγονταν, για 
παράδειγμα, το κλείσιμο εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης και σχολείων, οι αποκλεισμοί 
δρόμων, η λειτουργία παράλληλων μηχανισμών απονομής δικαιοσύνης, η παρεμπόδιση έργων 
ανοικοδόμησης από τοπικούς ισχυρούς άνδρες. Εσωτερικές εκτοπίσεις λόγω της σύρραξης έλαβαν 
χώρα από την επαρχία κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2018, με 
6 878 εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας ανά 100 000 κατοίκους. 
 
 
Πακτιά 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.25 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.27] 
 

Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι υπάρχει αδιάκριτη άσκηση βίας στην επαρχία Πακτιά 
σε επίπεδο τόσο υψηλό ώστε απαιτούνται ελάχιστα ατομικά στοιχεία που να συνιστούν ουσιώδεις 
λόγους να πιστεύεται ότι ο άμαχος που θα επιστρέψει στην επαρχία αυτή θα αντιμετωπίσει 
πραγματικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

Σε ορισμένα τμήματα της Πακτιά η παρουσία ομάδων στασιαστών, ιδίως των Ταλιμπάν, ήταν έντονη. 
Στην επαρχία διεξάγονταν στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η σοβαρότητα της σύρραξης διέφερε εντός της 
επαρχίας, στην οποία επηρεάζονταν ιδίως οι περιφέρειες Τζάνι Χελ, Αλίκ Χελ/Τζάτζι, Σαΐντ 
Καράμ/Μιρζάκα, Σουάκ, Ζουρμάτ, και η πρωτεύουσα της επαρχίας, Γκαρντέζ. 

Το 2017, καταγράφηκαν στην επαρχία 86 θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους. Όσον 
αφορά τη φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης 
θυμάτων μεταξύ των αμάχων ήταν επιθέσεις αυτοκτονίας και πολύπλοκες επιθέσεις, στοχευμένες/εκ 
προθέσεως δολοφονίες και χερσαίες μάχες. Στον περαιτέρω αντίκτυπο στη ζωή των αμάχων 
συγκαταλέγονταν, για παράδειγμα, αναφορές περί εγκληματικής συμπεριφοράς της ALP και της 
Δύναμης Προστασίας της Κχοστ (φιλοκυβερνητικής παραστρατιωτικής ομάδας), το κλείσιμο δρόμων, 
το οποίο οδήγησε σε περιστατικά ληστειών και παρεμπόδισης της πρόσβασης σε εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης, περιπτώσεις κατάληψης και/ή λεηλασίας εγκαταστάσεων υγειονομικής 
περίθαλψης από στασιαστές. Εσωτερικές εκτοπίσεις λόγω της σύρραξης έλαβαν χώρα από την 
επαρχία κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2018, με 1 668 
εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας ανά 100 000 κατοίκους. 
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Πακτίκα 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.26 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.26] 
 

Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι στην επαρχία Πακτίκα λαμβάνει χώρα αδιάκριτη 
άσκηση βίας. Πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ 
μπορεί να διαπιστωθεί όταν ο αιτών θίγεται ειδικώς λόγω παραγόντων που σχετίζονται με τις 
ατομικές περιστάσεις του. 

Στα περισσότερα τμήματα της Πακτίκα η παρουσία ομάδων στασιαστών, ιδίως των Ταλιμπάν, ήταν 
έντονη. 

Στην επαρχία διεξάγονταν τακτικά στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η σοβαρότητα της σύρραξης διέφερε 
εντός της επαρχίας και επηρεαζόταν ιδίως η περιφέρεια Ουργκούν. 

Το 2017, καταγράφηκαν στην επαρχία 35 θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους. Όσον 
αφορά τη φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης 
θυμάτων μεταξύ των αμάχων ήταν ΑΕΜ (εκτός επιθέσεων αυτοκτονίας), στοχευμένες/εκ προθέσεως 
δολοφονίες και χερσαίες μάχες. Στον περαιτέρω αντίκτυπο στη ζωή των αμάχων συγκαταλέγονταν, 
για παράδειγμα, το κλείσιμο δρόμων από τους Ταλιμπάν, το κλείσιμο εγκατάστασης υγειονομικής 
περίθαλψης, η παρεμπόδιση από τους Ταλιμπάν των εκστρατειών εμβολιασμού κατά της 
πολιομυελίτιδας, το κλείσιμο σχολείων και η κατάσχεση των χρημάτων που δόθηκαν στους 
κατοίκους από φορείς ανθρωπιστικής βοήθειας. Εσωτερικές εκτοπίσεις λόγω της σύρραξης έλαβαν 
χώρα από την επαρχία κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2018, με 
549 εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας ανά 100 000 κατοίκους. 

 

 
Παντζίρ / Πεντζσίρ 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.27 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.28] 
 

Για την επαρχία Παντζίρ, εκτιμάται ότι, κατά την περίοδο αναφοράς, δεν λάμβανε χώρα καμία 
(εσωτερική) ένοπλη σύρραξη. 

Βλ. υποενότητα α. Ένοπλη σύρραξη (διεθνής ή εσωτερική). 

 
 
 
Παρβάν 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.28 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.29] 
 

Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι στην επαρχία Παρβάν λαμβάνει χώρα αδιάκριτη 
άσκηση βίας. Πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ 
μπορεί να διαπιστωθεί όταν ο αιτών θίγεται ειδικώς λόγω παραγόντων που σχετίζονται με τις 
ατομικές περιστάσεις του. 

Σε ορισμένα τμήματα της Παρβάν η παρουσία ομάδων στασιαστών, ιδίως των Ταλιμπάν, ήταν 
έντονη. Στην επαρχία διεξάγονταν στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η σοβαρότητα της σύρραξης διέφερε 
εντός της επαρχίας και επηρεαζόταν ιδίως η περιφέρεια Γκορμπάντ/Σιά Γκερντ. 

Το 2017, καταγράφηκαν στην επαρχία 11 θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους. Όσον 
αφορά τη φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης 



100 – ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 

θυμάτων μεταξύ των αμάχων ήταν πυρομαχικά/νάρκες που δεν εξερράγησαν και ακολουθούσαν 
στοχευμένες/εκ προθέσεως δολοφονίες και χερσαίες μάχες. Στον περαιτέρω αντίκτυπο στη ζωή των 
αμάχων συγκαταλεγόταν, για παράδειγμα, η αναφορά περιστατικού καταστροφής κατοικιών. 
Εσωτερικές εκτοπίσεις λόγω της σύρραξης έλαβαν χώρα από την επαρχία κατά την περίοδο από τον 
Ιανουάριο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2018, με 965 εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας ανά 
100 000 κατοίκους. 
 
 
Σαμανγκάν 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.29 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.30] 
 

Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι υπάρχει αδιάκριτη άσκηση βίας στην επαρχία 
Σαμανγκάν σε επίπεδο τόσο χαμηλό ώστε, γενικά, δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να θιγεί 
προσωπικά άμαχος από αδιάκριτη άσκηση βίας κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της 
ΟΑ. Ωστόσο, τα ατομικά στοιχεία πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη καθώς μπορεί να 
τοποθετούν τον αιτούντα σε καταστάσεις αυξημένου κινδύνου. 

Η παρουσία ομάδων στασιαστών ήταν περιορισμένη σε ορισμένα τμήματα της Σαμανγκάν. Στην 
επαρχία διεξάγονταν τακτικά στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η σοβαρότητα της σύρραξης διέφερε εντός 
της επαρχίας και επηρεαζόταν ιδίως η περιφέρεια Νταράι Σούφι Πάγια. 

Το 2017, καταγράφηκαν στην επαρχία 9 θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους. Όσον 
αφορά τη φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης 
θυμάτων μεταξύ των αμάχων ήταν πυρομαχικά/νάρκες που δεν εξερράγησαν, χερσαίες μάχες και 
ΑΕΜ (εκτός επιθέσεων αυτοκτονίας). Στον περαιτέρω αντίκτυπο στη ζωή των αμάχων 
συγκαταλεγόταν, για παράδειγμα, η κακομεταχείριση από ένοπλες παραστρατιωτικές ομάδες. 
Εσωτερικές εκτοπίσεις λόγω της σύρραξης έλαβαν χώρα από την επαρχία κατά την περίοδο από τον 
Ιανουάριο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2018, με 957 εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας ανά 
100 000 κατοίκους. 
 
Σαρ-έ Πολ / Σαρ-ί Πουλ 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.30 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.31] 
 

Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι στην επαρχία Σαρ-έ Πολ λαμβάνει χώρα αδιάκριτη 
άσκηση βίας. Πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ 
μπορεί να διαπιστωθεί όταν ο αιτών θίγεται ειδικώς λόγω παραγόντων που σχετίζονται με τις 
ατομικές περιστάσεις του. 

Σε ορισμένα τμήματα της Σαρ-έ Πολ ήταν παρούσες ομάδες στασιαστών, ιδίως των Ταλιμπάν. Στην 
επαρχία διεξάγονταν στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η σοβαρότητα της σύρραξης διέφερε εντός της 
επαρχίας, στην οποία επηρεάζονταν ιδίως οι περιφέρειες Σαρ-έ Πολ, Σαγιάντ και Σανχαράκ. 

Το 2017, καταγράφηκαν στην επαρχία 19 θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους. Όσον 
αφορά τη φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης 
θυμάτων μεταξύ των αμάχων ήταν στοχευμένες/εκ προθέσεως δολοφονίες, χερσαίες μάχες και 
πυρομαχικά/νάρκες που δεν εξερράγησαν. Στον περαιτέρω αντίκτυπο στη ζωή των αμάχων 
συγκαταλέγονταν, για παράδειγμα, η εκβίαση σε ορισμένους δρόμους, η επισιτιστική ανασφάλεια 
λόγω σοβαρού περιορισμού της πρόσβασης σε αγορές σε ορισμένες περιοχές. Εσωτερικές εκτοπίσεις 
λόγω της σύρραξης έλαβαν χώρα από την επαρχία κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2017 
έως τον Μάρτιο του 2018, με 3 025 εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας ανά 100 000 κατοίκους. 
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Ταχάρ 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.31 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.32] 
 

Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι στην επαρχία Ταχάρ λαμβάνει χώρα αδιάκριτη άσκηση 
βίας. Πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ μπορεί να 
διαπιστωθεί όταν ο αιτών θίγεται ειδικώς λόγω παραγόντων που σχετίζονται με τις ατομικές 
περιστάσεις του. 

Σε ορισμένα τμήματα της Ταχάρ ήταν παρούσες ομάδες στασιαστών, ιδίως των Ταλιμπάν. Στην 
επαρχία διεξάγονταν στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η σοβαρότητα της σύρραξης ήταν εξίσου χαμηλή 
στις περισσότερες περιφέρειες της επαρχίας, εξαιρουμένων των περιφερειών Νταρκάντ, Κουάτζα 
Μπαχά Βουντίν, Κουατζαχάρ και Ισκασίμ, οι οποίες επηρεάζονταν σχετικά περισσότερο. 

Το 2017, καταγράφηκαν στην επαρχία 10 θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους. Όσον 
αφορά τη φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης 
θυμάτων μεταξύ των αμάχων ήταν χερσαίες μάχες, πυρομαχικά/νάρκες που δεν εξερράγησαν και 
αεροπορικές επιθέσεις. Στον περαιτέρω αντίκτυπο στη ζωή των αμάχων συγκαταλέγονταν, για 
παράδειγμα, η λειτουργία παράλληλων μηχανισμών απονομής δικαιοσύνης, το εμπόριο και η 
λαθραία διακίνηση ναρκωτικών από στασιαστές, καταγγελίες για λεηλασίες και δολοφονίες από 
παράνομες ένοπλες ομάδες. Εσωτερικές εκτοπίσεις λόγω της σύρραξης έλαβαν χώρα από την 
επαρχία κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2018, με 1 342 
εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας ανά 100 000 κατοίκους. 
 
 
Τζοουζτζάν / Τζοζτζάν 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.14 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.14] 
 

Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι στην επαρχία Τζοουζτζάν λαμβάνει χώρα αδιάκριτη 
άσκηση βίας. Πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ 
μπορεί να διαπιστωθεί όταν ο αιτών θίγεται ειδικώς λόγω παραγόντων που σχετίζονται με τις 
ατομικές περιστάσεις του. 

Σε ορισμένα τμήματα της Τζοουζτζάν η παρουσία ομάδων στασιαστών, συμπεριλαμβανομένων των 
Ταλιμπάν και του ISKP που πολεμούν για την εξασφάλιση του ελέγχου στην περιοχή, ήταν έντονη. 
Στην επαρχία διεξάγονταν στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η σοβαρότητα της σύρραξης διέφερε εντός της 
επαρχίας και επηρεάζονταν ιδίως οι περιφέρειες Νταρζάμπ και Κους Τέπα. 

Το 2017, καταγράφηκαν στην επαρχία 21 θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους. Όσον 
αφορά τη φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης 
θυμάτων μεταξύ των αμάχων ήταν χερσαίες μάχες, στοχευμένες/εκ προθέσεως δολοφονίες και ΑΕΜ 
(εκτός επιθέσεων αυτοκτονίας). Στον περαιτέρω αντίκτυπο στη ζωή των αμάχων συγκαταλέγονταν, 
για παράδειγμα, αναφορές περί στρατολόγησης παιδιών από το ISKP, το κλείσιμο σχολείων, η 
επισιτιστική ανασφάλεια, καταγγελίες για έλλειψη κατάλληλων καταλυμάτων από τους 
εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας που βρίσκονται στην επαρχία. Εσωτερικές εκτοπίσεις λόγω 
της σύρραξης έλαβαν χώρα από την επαρχία κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον 
Μάρτιο του 2018, με 1 723 εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας ανά 100 000 κατοίκους. 
 
 
Φαράχ 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.8 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.8] 
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Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι στην επαρχία Φαράχ λαμβάνει χώρα αδιάκριτη άσκηση 
βίας. Πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ μπορεί να 
διαπιστωθεί όταν ο αιτών θίγεται ειδικώς λόγω παραγόντων που σχετίζονται με τις ατομικές 
περιστάσεις του. 

Σε όλα σχεδόν τα τμήματα της Φαράχ η παρουσία ομάδων στασιαστών, ιδίως των Ταλιμπάν, ήταν 
έντονη. Στην επαρχία διεξάγονταν στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η σοβαρότητα της σύρραξης διέφερε 
εντός της επαρχίας, στην οποία επηρεάζονταν ιδίως οι περιφέρειες Φαράχ και Μπάλα Μπουλούκ, 
Κχακί Σαφέντ, Πουσχτ Ροντ και Καλά Καχ. 

Το 2017, καταγράφηκαν στην επαρχία 64 θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους. Όσον 
αφορά τη φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης 
θυμάτων μεταξύ των αμάχων ήταν χερσαίες μάχες, στοχευμένες/εκ προθέσεως δολοφονίες και 
αεροπορικές επιθέσεις. Στον περαιτέρω αντίκτυπο στη ζωή των αμάχων συγκαταλέγονταν, για 
παράδειγμα, η αύξηση της εγκληματικότητας, το προσωρινό κλείσιμο σχολείων και εγκαταστάσεων 
υγειονομικής περίθαλψης, η παρεμπόδιση του εμβολιασμού παιδιών, οι περιορισμένες δυνατότητες 
της ανθρωπιστικής βοήθειας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η έλλειψη τροφίμων. Εσωτερικές 
εκτοπίσεις λόγω της σύρραξης έλαβαν χώρα από την επαρχία κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο 
του 2017 έως τον Μάρτιο του 2018, με 3 507 εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας ανά 100 000 
κατοίκους. 

 
 
Φαριάμπ 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.9 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.9] 
 

Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι υπάρχει αδιάκριτη άσκηση βίας στην επαρχία Φαριάμπ 
σε επίπεδο τόσο υψηλό ώστε απαιτούνται ελάχιστα ατομικά στοιχεία που να συνιστούν ουσιώδεις 
λόγους να πιστεύεται ότι ο άμαχος που θα επιστρέψει στην επαρχία αυτή θα αντιμετωπίσει 
πραγματικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

Στα περισσότερα τμήματα της Φαριάμπ η παρουσία ομάδων στασιαστών, ιδίως των Ταλιμπάν, ήταν 
έντονη. Στην επαρχία διεξάγονταν τακτικά στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η σοβαρότητα της σύρραξης 
ήταν εξίσου υψηλή σε όλα σχεδόν τα τμήματα της επαρχίας Φαριάμπ, εξαιρουμένων των βόρειων 
περιφερειών Καραμκόλ, Κουργκάν, Κχανί Σαχάρ Μπαγκ και Αντκόι, οι οποίες επηρεάζονταν λιγότερο. 

Το 2017, καταγράφηκαν στην επαρχία 62 θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους. Όσον 
αφορά τη φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης 
θυμάτων μεταξύ των αμάχων ήταν χερσαίες μάχες, ΑΕΜ (εκτός επιθέσεων αυτοκτονίας) και 
στοχευμένες/εκ προθέσεως δολοφονίες. Στον περαιτέρω αντίκτυπο στη ζωή των αμάχων 
συγκαταλέγονταν, για παράδειγμα, το κλείσιμο δρόμων, η επισιτιστική ανασφάλεια, το κλείσιμο 
εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης και η διαταραχή της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. 
Εσωτερικές εκτοπίσεις λόγω της σύρραξης έλαβαν χώρα από την επαρχία κατά την περίοδο από τον 
Ιανουάριο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2018, με 4 632 εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας ανά 
100 000 κατοίκους. 
 
 
Χελμάντ 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.12 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.12] 
 

Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι υπάρχει αδιάκριτη άσκηση βίας στην επαρχία Χελμάντ 
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σε επίπεδο τόσο υψηλό ώστε απαιτούνται ελάχιστα ατομικά στοιχεία που να συνιστούν ουσιώδεις 
λόγους να πιστεύεται ότι ο άμαχος που θα επιστρέψει στην επαρχία αυτή θα αντιμετωπίσει 
πραγματικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

Σε όλα σχεδόν τα τμήματα της Χελμάντ η παρουσία ομάδων στασιαστών, ιδίως των Ταλιμπάν, ήταν 
έντονη. Στην επαρχία διεξάγονταν τακτικά στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η σοβαρότητα της σύρραξης 
διέφερε εντός της επαρχίας, στην οποία επηρεάζονταν ιδίως οι περιφέρειες Λασκαργκάχ, Νάχρι 
Σάρατζ, Σαγκίν, Ναντ Αλί/Μάρτζα και Γκαρμσίρ. 

Το 2017, καταγράφηκαν στην επαρχία 104 θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους. Όσον 
αφορά τη φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης 
θυμάτων μεταξύ των αμάχων ήταν χερσαίες μάχες, ΑΕΜ (εκτός επιθέσεων αυτοκτονίας) καθώς και 
επιθέσεις αυτοκτονίας και πολύπλοκες επιθέσεις. Στον περαιτέρω αντίκτυπο στη ζωή των αμάχων 
συγκαταλέγονταν, για παράδειγμα, οι ζημίες σε δημόσια κτίρια και το κλείσιμο σχολείων, 
νηπιαγωγείων και εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης καθώς και οι ζημίες σε κατοικίες, η 
παρεμπόδιση εμβολιασμών, η έλλειψη πρόσβασης σε εγκαταστάσεις υγιεινής και σε καθαρό νερό, 
το κλείσιμο δρόμων. Εσωτερικές εκτοπίσεις λόγω της σύρραξης έλαβαν χώρα από την επαρχία, με 
1 816 εσωτερικά εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας ανά 100 000 κατοίκους. 

 
 
Χεράτ 
[Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.13 / Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.13] 
 

Βάσει των δεικτών, μπορεί να συναχθεί ότι στην επαρχία Χεράτ λαμβάνει χώρα αδιάκριτη άσκηση 
βίας. Πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ μπορεί να 
διαπιστωθεί όταν ο αιτών θίγεται ειδικώς λόγω παραγόντων που σχετίζονται με τις ατομικές 
περιστάσεις του. 

Για την πόλη Χεράτ, μπορεί να συναχθεί ότι υπάρχει αδιάκριτη άσκηση βίας σε επίπεδο τόσο 
χαμηλό ώστε, γενικά, δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να θιγεί προσωπικά άμαχος από 
αδιάκριτη άσκηση βίας. Ωστόσο, τα ατομικά στοιχεία πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη 
καθώς μπορεί να τοποθετούν τον αιτούντα σε καταστάσεις αυξημένου κινδύνου. 

Σε ορισμένα τμήματα της επαρχίας Χεράτ ήταν παρούσες ομάδες στασιαστών, ιδίως των Ταλιμπάν. 
Η παρουσία στασιαστών στην πόλη της Χεράτ ήταν περιορισμένη. Στην επαρχία διεξάγονταν 
στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η σοβαρότητα της σύρραξης διέφερε εντός της επαρχίας, της οποίας τα 
περισσότερα τμήματα επηρεάζονταν σχετικά περισσότερο, εξαιρουμένων των περιφερειών Σιντάντ 
και Αντρασκάν. 

Το 2017, καταγράφηκαν στην επαρχία 25 θύματα μεταξύ των αμάχων ανά 100 000 κατοίκους. Όσον 
αφορά τη φύση των μεθόδων και των τακτικών, οι ΠΧΚ δείχνουν ότι οι κύριες αιτίες πρόκλησης 
θυμάτων μεταξύ των αμάχων ήταν ΑΕΜ (εκτός επιθέσεων αυτοκτονίας), επιθέσεις αυτοκτονίας και 
πολύπλοκες επιθέσεις και στοχευμένες/εκ προθέσεως δολοφονίες. Στον περαιτέρω αντίκτυπο στη 
ζωή των αμάχων συγκαταλέγονταν, για παράδειγμα, ο έλεγχος ορισμένων σχολείων από τους 
Ταλιμπάν, ένα περιστατικό πυρπόλησης δημόσιου σχολείου θηλέων, η εγκληματικότητα. Κάποιες 
εσωτερικές εκτοπίσεις λόγω της σύρραξης έλαβαν χώρα από την επαρχία κατά την περίοδο από τον 
Ιανουάριο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2018, με 363 εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας ανά 
100 000 κατοίκους. Η επαρχία Χεράτ, και ιδίως η πόλη της Χεράτ, είναι προορισμός σημαντικού 
αριθμού εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας και επιστρεφόντων. 
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γ. Ζωή ή σωματική ακεραιότητα αμάχου 

Χαρακτηρισμός προσώπου ως «αμάχου» 
Η ιδιότητα του αμάχου αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της προστασίας που προβλέπεται στο 
άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ, καθώς σκοπός της διάταξης είναι η προστασία μόνο των προσώπων που 
δεν λαμβάνουν μέρος στη σύρραξη. Αυτό περιλαμβάνει τη δυνητική εφαρμογή του άρθρου 15 
στοιχείο γ) της ΟΑ σε πρώην μαχητές οι οποίοι παραιτήθηκαν πραγματικά και μόνιμα από την ένοπλη 
δραστηριότητα. 

Η ίδια η οδηγία για την αναγνώριση δεν παρέχει ορισμό του όρου «άμαχος». Λαμβανομένης υπόψη 
της ερμηνευτικής καθοδήγησης του ΔΕΕ στην απόφαση Diakité, ο όρος πρέπει να ερμηνεύεται 
σύμφωνα με το σύνηθες νόημά του στην καθημερινή γλώσσα, λαμβανομένου υπόψη του πλαισίου 
εντός του οποίου αυτός χρησιμοποιείται και των σκοπών που επιδιώκει η ρύθμιση στην οποία 
εντάσσεται. Επομένως, ο όρος «άμαχος» μπορεί να θεωρηθεί ότι παραπέμπει σε πρόσωπο το οποίο 
δεν είναι μέλος καμίας από τις αντιμαχόμενες πλευρές και δεν λαμβάνει μέρος στις εχθροπραξίες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν λαμβάνουν πλέον μέρος σε εχθροπραξίες. 

Στην περίπτωση του Αφγανιστάν, οι αιτήσεις προσώπων που εμπίπτουν στα ακόλουθα προφίλ θα 
πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά. Βάσει εξατομικευμένης εκτίμησης, ενδέχεται να διαπιστωθεί ότι 
οι αιτούντες αυτοί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν άμαχοι βάσει του άρθρου 
15 στοιχείο γ) της ΟΑ: 

 Στασιαστές (αντικυβερνητικά στοιχεία): ένοπλοι μαχητές της αντιπολίτευσης, οι οποίοι 
πολεμούν κατά της αφγανικής κυβέρνησης και των διεθνών συμμάχων της. Παραδείγματα 
τέτοιων ομάδων μαχητών είναι οι Ταλιμπάν, το Δίκτυο Haqqani και το Ισλαμικό Κίνημα του 
Ουζμπεκιστάν· ένοπλες ομάδες οι οποίες επιδιώκουν πολιτικούς, ιδεολογικούς ή 
οικονομικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων ένοπλων εγκληματικών ομάδων που 
συμμετέχουν άμεσα σε εχθροπραξίες για λογαριασμό μίας εκ των αντιμαχόμενων πλευρών 
θα πρέπει επίσης να θεωρείται ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της επικουρικής 
προστασίας βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

 Φιλοκυβερνητικές παραστρατιωτικές ομάδες: συμπεριλαμβανομένων διαφόρων 
παραστρατιωτικών πρωτοβουλιών οι οποίες έχουν αναπτυχθεί και επισημοποιηθεί για τη 
στήριξη της αφγανικής κυβέρνησης και την παροχή βοήθειας στις επίσημες ένοπλες δυνάμεις 
του Αφγανιστάν· 

 Αφγανικές δυνάμεις εθνικής ασφάλειας (ANSF): συμπεριλαμβανομένων του ANA, 
τμημάτων της ANP,50 της NDS καθώς και της ALP. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ενεργητική συμμετοχή σε εχθροπραξίες δεν περιορίζεται στην εμφανή 
οπλοφορία, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την παροχή ουσιαστικής υλικοτεχνικής και/ή 
διοικητικής στήριξης σε μαχητές. 

Η εκτίμηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αν το πρόσωπο εμπλέκεται οικειοθελώς στην ένοπλη 
σύρραξη· τα πρόσωπα που συμμετέχουν αυτοβούλως σε ένοπλες ομάδες δεν είναι πιθανό να 
θεωρηθούν άμαχοι. 

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η εκτίμηση των αναγκών προστασίας είναι μελλοντοστραφής. 
Επομένως, το κύριο ζήτημα που εξετάζεται είναι αν ο αιτών θα αποτελεί ή όχι άμαχο κατά την 
επιστροφή του. Το γεγονός ότι το πρόσωπο έλαβε μέρος σε εχθροπραξίες στο παρελθόν δεν σημαίνει 
κατ’ ανάγκη ότι δεν εφαρμόζεται στο πρόσωπο αυτό το άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

                                                           
50 Στο Αφγανιστάν, η αφγανική εθνική αστυνομία διαδραματίζει ενεργό μάχιμο ρόλο στην καταπολέμηση των 
στασιαστών. Επομένως, (κάποια από) τα μέλη της ANP θεωρείται ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 15 
στοιχείο γ) της ΟΑ. 
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Σε περίπτωση αμφιβολίας όσον αφορά το καθεστώς αμάχου ενός προσώπου, θα πρέπει να 
εφαρμόζεται μια προσέγγιση προσανατολισμένη στην προστασία, η οποία συνάδει επίσης με το 
διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, και το πρόσωπο θα πρέπει να θεωρείται άμαχος. 

Λαμβανομένης υπόψη της φύσης της σύγκρουσης, τα προαναφερθέντα προφίλ μη αμάχων ενδέχεται 
να πρέπει να εξεταστούν όσον αφορά τη χορήγηση καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής 
προστασίας για άλλους λόγους (βλ. ιδίως τα προφίλ Μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 
φιλοκυβερνητικών παραστρατιωτικών ομάδων, Μέλη ομάδων στασιαστών και άμαχοι που θεωρείται 
ότι τις υποστηρίζουν). 

 Παράγοντες αποκλεισμού ενδέχεται επίσης να τυγχάνουν εφαρμογής (βλ. το κεφάλαιο 
Αποκλεισμός κατωτέρω). 

Χαρακτηρισμός βλάβης ως «απειλής κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας 
αμάχου» 

Οι όροι «απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας αμάχου» δεν ορίζονται ούτε στην 
οδηγία για την αναγνώριση ούτε στη νομολογία του ΔΕΕ. 

Το ΔΕΕ έχει αποφανθεί ότι το άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ έχει πιο εκτεταμένο πεδίο εφαρμογής από 
εκείνο του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ και, επομένως, πρέπει να ερμηνεύεται αυτοτελώς, τηρουμένων των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως αυτά διασφαλίζονται από την ΕΣΔΑ51. 

Συγκρίνοντας τις διατάξεις του άρθρου 15 στοιχεία α) και β) της ΟΑ, οι οποίες αναφέρονται σε 
συγκεκριμένη μορφή βλάβης, με τη διάταξη του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ, το ΔΕΕ καταλήγει 
περαιτέρω στο συμπέρασμα ότι η βλάβη, βάσει της τελευταίας διάταξης, 

(…) αναφέρεται σε ένα γενικότερο κίνδυνο βλάβης. Συγκεκριμένα, η βλάβη αυτή αφορά, 
ευρύτερα, «απειλή […] κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας» αμάχου και όχι 
συγκεκριμένες πράξεις βίας. Επιπροσθέτως, η απειλή αυτή είναι συμφυής με μια γενική 
κατάσταση «διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης»52.  

Μερικά από τα συνήθως αναφερόμενα είδη βλάβης όσον αφορά τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα 
αμάχων είναι δολοφονίες, τραυματισμοί, αναπηρίες λόγω ναρκών, λιμός λόγω επισιτιστικής 
ανασφάλειας κ.λπ. 

δ. Σοβαρή και προσωπική απειλή 

Το ΔΕΕ στην υπόθεση Elgafaji επισημαίνει τα εξής: 

Μολονότι είναι αληθές ότι στοιχεία που αφορούν το σύνολο του πληθυσμού αποτελούν 
σημαντικό παράγοντα για την εφαρμογή του άρθρου 15, στοιχείο γ΄, της οδηγίας, υπό την 
έννοια ότι σε περίπτωση διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης ο ενδιαφερόμενος, όπως 
και άλλα πρόσωπα, εντάσσεται στον κύκλο των δυνητικών θυμάτων μιας αδιακρίτως 
ασκούμενης βίας, εντούτοις, η ερμηνεία της εν λόγω διατάξεως πρέπει να γίνεται 
λαμβανομένου υπόψη του συστήματος στο οποίο εντάσσεται, δηλαδή σε σχέση με τις λοιπές 
δύο περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 15 και, επομένως, να ερμηνεύεται σε στενή 
συνάρτηση με την εξατομίκευση αυτή53.  

Ωστόσο, η ύπαρξη σοβαρής και προσωπικής απειλής κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας 
του αιτούντος επικουρική προστασία 

                                                           
51 Elgafaji, σκέψη 28. 
52 Elgafaji, σκέψεις 33-34. 
53 Elgafaji, σκέψη 38. 
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δεν εξαρτάται από την προϋπόθεση της αποδείξεως εκ μέρους του αιτούντος ότι η απειλή 
τον αφορά ειδικώς λόγω των χαρακτηριστικών της καταστάσεώς του54. 

Επιπλέον, 

– η ύπαρξη τέτοιας απειλής μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να θεωρηθεί αποδεδειγμένη όταν ο 
βαθμός της αδιακρίτως ασκούμενης βίας που χαρακτηρίζει την υπό εξέλιξη ένοπλη σύρραξη 
[...] είναι τόσο υψηλός, ώστε υπάρχουν ουσιώδεις λόγοι να εκτιμάται ότι ο άμαχος ο οποίος 
θα επιστρέψει στην οικεία χώρα ή, ενδεχομένως, περιοχή θα αντιμετωπίσει, λόγω της 
παρουσίας του και μόνον στο έδαφος αυτής της χώρας ή της περιοχής, πραγματικό κίνδυνο 
να εκτεθεί στην εν λόγω απειλή55. 

Για τα εδάφη στα οποία ασκείται αδιακρίτως βία, της οποίας ωστόσο ο βαθμός δεν είναι τόσο 
υψηλός όσο περισσότερο ο αιτών είναι σε θέση να αποδείξει ότι θίγεται ειδικώς λόγω των 
χαρακτηριστικών της καταστάσεώς του, τόσο μικρότερος θα είναι ο βαθμός της αδιακρίτως 
ασκούμενης βίας που απαιτείται προκειμένου ο αιτών να τύχει της επικουρικής προστασίας56. 

Για ορισμένους αιτούντες μπορεί να θεωρηθεί ότι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο αδιάκριτης 
άσκησης βίας, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων και έμμεσων συνεπειών της λόγω, εξαιτίας 
μεταξύ άλλων, ηλικίας, φύλου, κατάστασης της υγείας και αναπηρίας, έλλειψης οικογενειακού 
δικτύου, οικονομικής κατάστασης και γεωγραφικής εγγύτητας με περιοχές που αποτελούν στόχο της 
ασκούμενης βίας. 

Στα προφίλ των ατόμων που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο αδιάκριτης άσκησης βίας μπορούν να 
περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τα εξής: 

 Άμαχοι οι οποίοι είναι λιγότερο σε θέση να αποφύγουν κινδύνους αδιάκριτης άσκησης βίας 
αναζητώντας προσωρινό καταφύγιο για προστασία από μάχες ή επιθέσεις (π.χ. άτομα με 
αναπηρίες ή σοβαρές ασθένειες, άτομα τα οποία βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη 
οικονομική κατάσταση). 

 Άμαχοι οι οποίοι στερούνται την ικανότητα να εκτιμήσουν κατάλληλα μια κατάσταση και, 
επομένως, είναι εκτεθειμένοι σε κινδύνους που σχετίζονται με αδιάκριτη άσκηση βίας (π.χ. 
παιδιά – ανάλογα με το περιβάλλον, το οικογενειακό υπόβαθρο, τους γονείς ή κηδεμόνες και 
τον βαθμό ωριμότητάς τους· άτομα με νοητική υστέρηση). 

 Άμαχοι οι οποίοι ενδέχεται να θίγονται σημαντικά και ουσιωδώς από τη βία λόγω της 
γεωγραφικής εγγύτητάς τους με πιθανό στόχο (π.χ. κυβερνητικά κτίρια, αστυνομικές ή 
στρατιωτικές βάσεις, χώροι λατρείας). 

Ο κατάλογος αυτός είναι ενδεικτικός. Επιπλέον δεν οδηγεί σε πάγια συμπεράσματα και θα πρέπει 
πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη ατομικά στοιχεία. 

ε. Σύνδεσμος / («λόγω») 

Επικουρική προστασία βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ παρέχεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο 
σε σχέση με το οποίο υπάρχουν ουσιώδεις λόγοι να πιστεύεται ότι, εάν επιστρέψει, θα αντιμετωπίσει 
πραγματικό κίνδυνο να υποστεί σοβαρή και προσωπική απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής 
ακεραιότητάς του λόγω αδιάκριτης άσκησης βίας. 

Ο σύνδεσμος («λόγω») αναφέρεται στην αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της αδιάκριτης άσκησης βίας και 
της βλάβης (σοβαρή απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας αμάχου). 

                                                           
54 Elgafaji, σκέψη 43. 
55 Ό.π. 
56 Elgafaji, σκέψη 39. 
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Η ερμηνεία του αιτιώδους συνδέσμου «λόγω» δεν πρέπει να περιορίζεται στη βλάβη που 
προκαλείται άμεσα από την αδιάκριτη άσκηση βίας ή από πράξεις που προέρχονται από τους 
παράγοντες της σύρραξης. Έως έναν ορισμένο βαθμό, μπορεί να περιλαμβάνει επίσης τις έμμεσες 
συνέπειες της αδιάκριτης άσκησης βίας σε καταστάσεις ένοπλης σύρραξης. Εφόσον υφίσταται 
αποδεδειγμένα  σύνδεσμος  με την αδιάκριτη άσκηση βίας, τέτοιου είδους στοιχεία μπορούν να 
λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση, π.χ. ευρέως διαδεδομένη εγκληματική βία ως αποτέλεσμα 
της παντελούς κατάρρευσης της δημόσιας τάξης, καταστροφή αναγκαίων μέσων επιβίωσης. Ένοπλες 
συγκρούσεις και/ή αποκλεισμοί δρόμων μπορούν επίσης να δημιουργήσουν προβλήματα 
εφοδιασμού σε τρόφιμα, που μπορούν να προκαλέσουν λιμό ή περιορισμό ή πλήρη αδυναμία 
πρόσβασης σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης σε ορισμένες περιοχές στο Αφγανιστάν. 
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IV. Φορείς προστασίας 
Το άρθρο 7 της ΟΑ ορίζει τις απαιτήσεις που αφορούν τους φορείς προστασίας: 

Άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας για την αναγνώριση 

Φορείς προστασίας 

1. Η προστασία κατά της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης μπορεί να παρέχεται μόνο από: 
α) το κράτος· ή 

β) ομάδες ή οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων διεθνών οργανισμών, που ελέγχουν το 
κράτος ή σημαντικό μέρος του εδάφους του κράτους, 

υπό την προϋπόθεση ότι επιθυμούν να προσφέρουν προστασία σύμφωνα με την παράγραφο 2 
και είναι σε θέση να το πράξουν. 

2. Η προστασία κατά της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης πρέπει να είναι αποτελεσματική και μη 
προσωρινή. Η προστασία αυτή παρέχεται κατά κανόνα όταν οι φορείς της παραγράφου 1 στοιχεία 
α) και β) λαμβάνουν εύλογα μέτρα για να αποτρέψουν τη δίωξη ή την πρόκληση σοβαρής βλάβης, 
μεταξύ άλλων με τη λειτουργία αποτελεσματικού νομικού συστήματος για τον εντοπισμό, την 
ποινική δίωξη και τον κολασμό πράξεων που συνιστούν δίωξη ή σοβαρή βλάβη, και όταν ο αιτών 
έχει πρόσβαση στην προστασία αυτή. 

Το κράτος 

Ο όρος κράτος (άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΑ περιλαμβάνει κάθε όργανο που ασκεί 
νομοθετικές, εκτελεστικές, δικαστικές ή οποιεσδήποτε άλλες λειτουργίες και ενεργεί σε οποιοδήποτε 
επίπεδο, κεντρικό, ομοσπονδιακό, περιφερειακό, επαρχιακό ή τοπικό. Ενίοτε, ενδέχεται επίσης να 
ανατίθενται κρατικές εξουσίες και σε ιδιωτικές οντότητες, οι οποίες καθίστανται έτσι υπεύθυνες για 
την παροχή προστασίας υπό τον έλεγχο του κράτους. 

Κατά την περίοδο 2011-2014, η ευθύνη για τις επιχειρήσεις ασφάλειας στο Αφγανιστάν ανατέθηκε 
σταδιακά στις ANSF. Οι ANSF απαρτίζονται από κυβερνητικές δυνάμεις ασφαλείας, 
συμπεριλαμβανομένων του ANA, της αφγανικής αεροπορίας (AAF), της ANP, της ALP και της NDS 
[Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 3.1-3.4]. 

Η δικαστική εξουσία περιλαμβάνει το Ανώτατο Δικαστήριο καθώς και εφετεία και πρωτοβάθμια 
δικαστήρια, τα οποία εδρεύουν και στις 34 επαρχίες. Τα πρωτοβάθμια δικαστήρια επιλαμβάνονται 
κάθε είδους υποθέσεων του κοινού ποινικού δικαίου καθώς και υποθέσεων του αστικού και 
οικογενειακού δικαίου. Στην πρωτεύουσα κάθε επαρχίας υπάρχουν εφετεία, τα οποία έχουν 
δικαιοδοσία επί των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων καθώς και των δικαστηρίων ανηλίκων και των 
δικαστηρίων που είναι αρμόδια για εμπορικές και οικογενειακές υποθέσεις. Το Ανώτατο Δικαστήριο 
δεν έχει καμία δικαστική ή διοικητική εξουσία επί της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας 
[Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 3.5.1]. 

Παρά την ύπαρξη επίσημου συστήματος απονομής δικαιοσύνης, η προσφυγή στα εθιμικά και άτυπα 
συστήματα παραμένει ο κύριος τρόπος επίλυσης διαφορών, ιδίως εκτός των μεγάλων πόλεων. Τα 
παραδοσιακά αυτά συστήματα επιλαμβάνονται επίσης ποινικών υποθέσεων [Στόχευση βάσει του 
κοινωνικού πλαισίου, 1.1 και 1.5]. 

Προκειμένου να μπορεί να χαρακτηριστεί φορέας προστασίας, το κράτος πρέπει να είναι σε θέση 
και να επιθυμεί να προστατεύσει τα άτομα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του. 

Η προστασία στη χώρα καταγωγής πρέπει να πληροί σωρευτικά τρεις προϋποθέσεις. Πρέπει να είναι 
αποτελεσματική, μη προσωρινή καθώς και προσβάσιμη στον αιτούντα. 
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Δεν πρέπει να λησμονείται ότι η μη διαθεσιμότητα αποτελεσματικής προστασίας τεκμαίρεται όταν 
το κράτος ή όργανα του κράτους είναι οι φορείς της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης (αιτιολογική σκέψη 
27 της ΟΑ). 

Η ικανότητα της κυβέρνησης του Αφγανιστάν να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα 
υπονομεύεται σε πολλές περιφέρειες λόγω της επικρατούσας ανασφάλειας και του υψηλού αριθμού 
επιθέσεων στασιαστών [Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 1.6, 1.7]. Οι αφγανικές δυνάμεις 
ασφαλείας δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια ολόκληρης της χώρας και έχουν απολέσει 
έδαφος προς όφελος των στασιαστών [Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 1.9.3]. Η 
αποτελεσματικότητα των αφγανικών δυνάμεων εξακολουθεί να εξαρτάται από τη διεθνή υποστήριξη 
για την εξασφάλιση και τη διατήρηση του ελέγχου σε εδάφη και την υποστήριξη της επιχειρησιακής 
ικανότητας [Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 3.2.2.2]. 

Βάσει του αφγανικού Συντάγματος, οι πολίτες έχουν δικαίωμα σε δίκαιη δίκη στο πλαίσιο 
ανεξάρτητου δικαστικού συστήματος. Ωστόσο, λόγω της έλλειψης ικανοτήτων και των προβλημάτων 
διάχυτης διαφθοράς και πολιτικών απειλών, σπάνια διασφαλίζεται η άσκηση του δικαιώματος αυτού 
[Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 3.5.2]. 

Αναφέρεται ότι οι αγροτικές περιοχές και οι περιοχές στις οποίες επικρατεί αστάθεια 
χαρακτηρίζονται από γενικά αδύναμο επίσημο σύστημα απονομής δικαιοσύνης, το οποίο δεν είναι 
σε θέση να επιλύει αποτελεσματικά και αξιόπιστα αστικές και ποινικές υποθέσεις [Κατάσταση 
ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 1.7]. 

Στα αστικά κέντρα, το επίσημο σύστημα απονομής δικαιοσύνης είναι ισχυρότερο από ό,τι στις 
αγροτικές περιοχές, όπου η κεντρική κυβέρνηση είναι αδύναμη και δεν έχει παρουσία [Βασικοί 
κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 3.5.2]. Υψηλά επίπεδα διαφθοράς, εξαιρετικά μακροχρόνιες 
διαδικασίες· έλλειψη δικαστών και διοικητικού προσωπικού και δικαστικοί υπάλληλοι ανεπαρκώς 
καταρτισμένοι, προκλήσεις όσον αφορά την αποτελεσματική διακυβέρνηση, επιρροή ισχυρών 
προσώπων και κλίμα ατιμωρησίας έχουν αναφερθεί από παρατηρητές ως παράγοντες που 
αποδυναμώνουν το κράτος δικαίου και υπονομεύουν την ικανότητα του κράτους να παράσχει 
προστασία κατά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων [Κατάσταση ασφάλειας 
(Δεκέμβριος 2017), 1.7· Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 3.5.2 και 3.5.3]. 

Η παρουσία της αστυνομίας είναι επίσης ισχυρότερη στις πόλεις και οι αστυνομικοί υποχρεούνται 
να τηρούν κατευθυντήριες γραμμές όπως τον κώδικα συμπεριφοράς και την πολιτική για τη χρήση 
βίας της ANP. Ωστόσο, η απόκριση της αστυνομίας θεωρείται αναξιόπιστη και ασυνεπής, οι 
ερευνητικές ικανότητές της είναι αδύναμες και οι αστυνομικοί δεν διαθέτουν εγκληματολογική 
κατάρτιση και τεχνικές γνώσεις. Οι δυνάμεις της αστυνομίας κατηγορούνται επίσης για ευρέως 
διαδεδομένη διαφθορά, αθέμιτη παροχή προστασίας και κατάχρηση εξουσίας: μέλη της αστυνομίας 
μπορεί να κάνουν κατάχρηση των θέσεων εξουσίας που κατέχουν και να καταφεύγουν σε εκβίαση 
για να συμπληρώσουν τα χαμηλά εισοδήματά τους. Οι αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις από την 
αστυνομία συνεχίζονται και τα βασανιστήρια είναι ενδημικά στις τάξεις της αστυνομίας. Η απραξία, 
η ανικανότητα, η ατιμωρησία και η διαφθορά έχουν ως αποτέλεσμα ελλιπείς επιδόσεις: αναφέρονται 
αύξηση της εγκληματικότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαγωγών, καθώς και ευρέως 
διαδεδομένη βία μεταξύ κοινοτήτων, ιδίως στις πόλεις. Παρατηρείται επίσης αδυναμία πρόληψης 
των τακτικών επιθέσεων ευρείας κλίμακας με υψηλό αριθμό θυμάτων και των στοχευμένων 
δολοφονιών [Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 1.1, 2.1.2, 2.5.2 και 2.13.2· Κατάσταση ασφάλειας 
(Δεκέμβριος 2017), 1.6.3, 1.6.4 και 1.7· Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 3.4]. 

Οι οικογενειακές και οικιακές υποθέσεις παραμένουν συνήθως ιδιωτικές και η αστυνομία δεν 
επεμβαίνει σε αυτές [Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 3.4.4]. 
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Μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι το αφγανικό κράτος έχει λάβει ορισμένα μέτρα για τη 
βελτίωση του συστήματος επιβολής του νόμου και απονομής δικαιοσύνης και η παρουσία του και ο 
έλεγχος που ασκεί είναι σχετικά ισχυρότερα στις πόλεις. Ωστόσο, τα συστήματα αυτά παραμένουν 
αδύναμα και, γενικά, δεν είναι σε θέση να εντοπίσουν αποτελεσματικά πράξεις που συνιστούν δίωξη 
ή σοβαρή βλάβη, να ασκήσουν διώξεις κατά των υπευθύνων και να τους τιμωρήσουν. Επομένως, τα 
κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 7 της ΟΑ γενικά δεν θα πληρούνται. 

Ομάδες ή οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων διεθνών οργανισμών 

Στο πλαίσιο του άρθρου 7 της ΟΑ, είναι αναγκαίο οι ομάδες ή οργανώσεις αυτές να ελέγχουν το 
κράτος ή σημαντικό μέρος του εδάφους του κράτους. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι ομάδες ή 
οργανώσεις ελέγχουν μια περιφέρεια ή μια ευρύτερη περιοχή στο έδαφος του κράτους, θα πρέπει 
να διαπιστωθεί ότι ασκούν κρατικές λειτουργίες. Επιπλέον, αυτές οι ομάδες ή οργανώσεις πρέπει να 
είναι σε θέση και να επιθυμούν να παράσχουν προστασία κατά της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της ΟΑ. 

Πολλές περιοχές στο Αφγανιστάν επηρεάζονται από ομάδες στασιαστών· ωστόσο, οι Ταλιμπάν είναι 
η μόνη ομάδα στασιαστών η οποία ελέγχει σημαντικά μέρη του εδάφους του κράτους. 

Σε μερικές περιοχές, μπορεί να θεωρηθεί ότι οι Ταλιμπάν λειτουργούν ως εκ των πραγμάτων σκιώδης 
κυβέρνηση, καθώς ελέγχουν ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες, όπως την υγειονομική περίθαλψη και 
την εκπαίδευση [Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 1.1.1]. Στις περιοχές που τελούν υπό τον 
έλεγχό τους, οι Ταλιμπάν εφαρμόζουν επίσης παράλληλο σύστημα απονομής δικαιοσύνης [Στόχευση 
βάσει του κοινωνικού πλαισίου, 1.6]. Ωστόσο, η έλλειψη νομιμότητας των διαδικασιών και η φύση 
των ποινών εμποδίζουν τον χαρακτηρισμό τέτοιου παράλληλου μηχανισμού απονομής δικαιοσύνης 
ως θεμιτής μορφής προστασίας. 

Λαμβανομένων υπόψη του στόχου τους να ανατρέψουν και να αντικαταστήσουν την αφγανική 
κυβέρνηση καθώς και των επιδόσεών τους όσον αφορά τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, μπορεί να συναχθεί ότι οι Ταλιμπάν δεν μπορούν να χαρακτηριστούν φορέας 
προστασίας ο οποίος είναι σε θέση να παράσχει αποτελεσματική, μη προσωρινή και προσβάσιμη 
προστασία. 

Στην περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί ανάγκες προστασίας στην περιοχή καταγωγής, και εφόσον 
δεν υπάρχει παράγοντας ο οποίος μπορεί να παράσχει προστασία κατά την έννοια του άρθρου 7 της 
ΟΑ, η εξέταση μπορεί να συνεχιστεί όσον αφορά τη δυνατότητα εφαρμογής της εναλλακτικής 
δυνατότητας εγχώριας προστασίας, εάν αυτή μπορεί να εφαρμοστεί βάσει της εθνικής νομοθεσίας 
και πρακτικής. 
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V. Εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας 
Το παρόν κεφάλαιο αναπτύσσεται διά παραπομπής στο άρθρο 8 της ΟΑ περί εγχώριας προστασίας: 

Άρθρο 8 της οδηγίας για την αναγνώριση 
Εγχώρια προστασία 

1. Στα πλαίσια της αξιολόγησης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν ότι ο αιτών δεν χρήζει διεθνούς προστασίας εάν σε τμήμα της χώρας 
καταγωγής: 

α) δεν υπάρχει βάσιμος φόβος ότι θα υποστεί δίωξη ή ότι διατρέχει πραγματικό κίνδυνο 
σοβαρής βλάβης, ή 

β) έχει πρόσβαση σε προστασία κατά της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 7, 

και μπορεί νόμιμα και με ασφάλεια να ταξιδέψει και να γίνει δεκτός σε εκείνο το τμήμα της 
χώρας και μπορεί λογικά να αναμένεται να εγκατασταθεί εκεί. 

2. Εξετάζοντας εάν ο αιτών έχει βάσιμο φόβο ότι θα υποστεί δίωξη ή ότι διατρέχει πραγματικό 
κίνδυνο σοβαρής βλάβης, ή έχει πρόσβαση σε προστασία κατά της δίωξης ή της σοβαρής 
βλάβης σε τμήμα της χώρας καταγωγής σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη, κατά 
τον χρόνο λήψεως της αποφάσεως επί της αιτήσεως, λαμβάνουν υπόψη τις γενικές 
περιστάσεις που επικρατούν στο εν λόγω τμήμα της χώρας και τις προσωπικές περιστάσεις 
του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 4. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
λήψη ακριβών και ενημερωμένων πληροφοριών από σχετικές πηγές, όπως την Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο. 

Επισημαίνεται ότι η διάταξη του άρθρου 8 της ΟΑ έχει προαιρετικό χαρακτήρα. Επομένως, η 
σημασία του παρόντος κεφαλαίου για την πρακτική των κρατών μελών θα εξαρτάται από τη 
μεταφορά του άρθρου 8 της ΟΑ και/ή της έννοιας της εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας 
προστασίας στην εθνική νομοθεσία. 

Στην εθνική νομοθεσία και πρακτική, η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας μπορεί επίσης 
να αναφέρεται ως «εναλλακτική λύση εσωτερικού ασύλου», «εσωτερική μετεγκατάσταση» κ.λπ. 

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 

Η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας θα πρέπει να εξετάζεται μόνον αφού διαπιστωθεί 
ότι ο αιτών έχει βάσιμο φόβο δίωξης ή διατρέχει πραγματικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης και ότι οι 
αρχές ή άλλοι σχετικοί φορείς προστασίας δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμούν να τον προστατεύσουν 
στην περιοχή καταγωγής του57. Εάν εφαρμόζεται η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας, 
μπορεί να διαπιστωθεί ότι ο αιτών δεν χρήζει διεθνούς προστασίας. 

Θα πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί ότι δεν απαιτείται να έχει εξαντλήσει ο αιτών τις δυνατότητες 
εξασφάλισης προστασίας σε διαφορετικά μέρη της χώρας καταγωγής του προτού ζητήσει διεθνή 
προστασία. 

                                                           
57 Οι ανάγκες προστασίας αξιολογούνται πρώτα σε σχέση με την περιοχή καταγωγής του αιτούντος στη χώρα καταγωγής 
του. Η «περιοχή καταγωγής» εντός της χώρας καταγωγής προσδιορίζεται βάσει της έντασης των δεσμών του αιτούντος με 
συγκεκριμένη περιοχή στην εν λόγω χώρα. Η περιοχή καταγωγής μπορεί να είναι η περιοχή στην οποία γεννήθηκε ή 
ανατράφηκε ο αιτών ή άλλη περιοχή στην οποία εγκαταστάθηκε και έζησε ο αιτών και με την οποία έχει, επομένως, 
στενούς δεσμούς. 
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Κατά την αξιολόγηση της εφαρμογής ή μη της εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας, το 
βάρος της απόδειξης φέρει η αποφαινόμενη αρχή, ενώ ο αιτών εξακολουθεί να υπέχει υποχρέωση 
συνεργασίας. Ο αιτών δικαιούται επίσης να υποβάλει στοιχεία τα οποία υποδεικνύουν ότι δεν θα 
πρέπει να εφαρμοστεί στην περίπτωσή του η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας. 

Η ανάλυση της εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας θα πρέπει να είναι μέρος της 
εκτίμησης του μελλοντικού κινδύνου να υποστεί ο αιτών δίωξη ή σοβαρή βλάβη. 

Το παρόν κεφάλαιο διαρθρώνεται με βάση τα ακόλουθα στοιχεία της νομικής διάταξης του άρθρου 
8 της ΟΑ: 
 

 
Διάγραμμα 10. Εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας: στοιχεία της αξιολόγησης. 

Σε σχέση με τα στοιχεία αυτά, όταν αξιολογείται η δυνατότητα εφαρμογής της εναλλακτικής 
δυνατότητας εγχώριας προστασίας, ο χειριστής υπόθεσης θα πρέπει να εξετάζει τη γενική κατάσταση 
στο αντίστοιχο τμήμα του Αφγανιστάν, καθώς και τις ατομικές περιστάσεις του αιτούντος. 

Στο παρόν κεφάλαιο παρέχεται ανάλυση και καθοδήγηση σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής της 
εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας σε τμήματα του Αφγανιστάν και ειδικότερα στις 
ακόλουθες τρεις πόλεις: Πόλη της Καμπούλ, πόλη της Χεράτ, Μαζάρι Σαρίφ. 

Τμήμα της χώρας 

Το πρώτο βήμα στην ανάλυση της εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας είναι ο 
προσδιορισμός συγκεκριμένου τμήματος της χώρας σε σχέση με το οποίο θα εξεταστούν τα κριτήρια 
του άρθρου 8 της ΟΑ σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση. 

Η παρούσα ανάλυση επικεντρώνεται στις τρεις πόλεις Καμπούλ, Χεράτ και Μαζάρι Σαρίφ για τους 
ακόλουθους κύριους λόγους: 

 Δυνατότητα πρόσβασης: οι πόλεις έχουν λειτουργικούς αερολιμένες στους οποίους 
πραγματοποιούνται εσωτερικές και/ή διεθνείς πτήσεις. 

 Κατάσταση ασφάλειας: το επίπεδο αδιάκριτης άσκησης βίας στις πόλεις αυτές δεν είναι τόσο 
υψηλό ώστε να υπάρχουν ουσιώδεις λόγοι να πιστεύεται ότι, απλώς και μόνο λόγω της 
παρουσίας του εκεί, ο άμαχος θα αντιμετωπίσει πραγματικό κίνδυνο να υποστεί σοβαρή 
βλάβη. Επομένως, ανάλογα με την εξατομικευμένη εκτίμηση, η εναλλακτική δυνατότητα 
εγχώριας προστασίας μπορεί να εφαρμόζεται στις πόλεις αυτές. 

Η επιλογή των τριών αυτών πόλεων για την παρούσα κοινή ανάλυση και καθοδήγηση δεν εμποδίζει 

ικανότητα ταξιδιού και 
αποδοχής 

ασφάλεια εύλογη προσδοκία 
εγκατάστασης 

εναλλακτική 
δυνατότητα 

εγχώριας 
προστασίας σε 

συγκεκριμένο τμήμα 
του Αφγανιστάν 
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τους χειριστές υποθέσεων να εξετάσουν την εφαρμογή της εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας 
προστασίας σε άλλες περιοχές του Αφγανιστάν, εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια που 
περιγράφονται κατωτέρω. 

Όταν επιλέγεται συγκεκριμένο τμήμα του Αφγανιστάν σε σχέση με το οποίο θα εξεταστεί η 
δυνατότητα εφαρμογής της εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας, όπου συντρέχει 
περίπτωση, μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενοι δεσμοί με τον τόπο όπως, για 
παράδειγμα, τυχόν προηγούμενη εμπειρία και/ή η ύπαρξη δικτύου υποστήριξης. 

Ασφάλεια 

Το κριτήριο της ασφάλειας θα πληρούται όταν διαπιστώνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

 απουσία δίωξης ή σοβαρής βλάβης, ή 
 διαθεσιμότητα προστασίας κατά της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης 

Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να εξετάζονται βάσει της γενικής κατάστασης που επικρατεί στο 
αντίστοιχο τμήμα του Αφγανιστάν καθώς και της θέσης και των ατομικών περιστάσεων του 
αιτούντος, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων όπως το υπόβαθρο, το φύλο, η ηλικία κ.λπ. (βλ. άρθρο 
8 παράγραφος 2 της ΟΑ και την παραπομπή στο άρθρο 4 της ΟΑ). 

Απουσία δίωξης ή σοβαρής βλάβης 

Όταν αξιολογείται η προϋπόθεση της ασφάλειας σε σχέση με τη δυνατότητα εφαρμογής της 
εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας σε μεμονωμένες περιπτώσεις αιτούντων από το 
Αφγανιστάν, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 

 γενική κατάσταση ασφάλειας 

Η γενική κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια στις πόλεις Καμπούλ, Χεράτ και Μαζάρι Σαρίφ θα 
πρέπει να αξιολογείται σύμφωνα με την ανάλυση που εκτίθεται στην ενότητα σχετικά με το άρθρο 
15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

 φορέας δίωξης ή σοβαρής βλάβης και εμβέλειά του: 

Στην περίπτωση που το πρόσωπο εκφράζει τον φόβο ότι θα υποστεί δίωξη ή σοβαρή βλάβη από 
το αφγανικό κράτος, τεκμαίρεται ότι δεν θα είναι διαθέσιμη η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας 
προστασίας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, στις οποίες η εμβέλεια ορισμένου κρατικού 
παράγοντα περιορίζεται σαφώς σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, το κριτήριο της ασφάλειας 
ενδέχεται να πληρούται σε σχέση με άλλα τμήματα του Αφγανιστάν. 

Άτομα τα οποία απειλούνται από στασιαστές μετεγκαθίστανται συχνά στις πόλεις για την 
ασφάλειά τους [Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 1.4.2]. 

Όταν αξιολογείται η διαθεσιμότητα εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας σε 
περίπτωση δίωξης ή σοβαρής βλάβης από τους Ταλιμπάν, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 
προσοχή στις ατομικές περιστάσεις του αιτούντος, στην ικανότητα των Ταλιμπάν να εντοπίζουν 
και να στοχεύουν άτομα στις πόλεις, στην αντίληψη των Ταλιμπάν για τον αιτούντα (βλ. επόμενο 
σημείο) και στο αν υπάρχουν προσωπικές έχθρες κ.λπ. [Στόχευση στο πλαίσιο συγκρούσεων, 
1.4.3]. 

Για τα άτομα που εκφράζουν φόβο ότι θα υποστούν δίωξη ή σοβαρή βλάβη από άλλες ένοπλες 
ομάδες, θα πρέπει να αξιολογηθεί η εμβέλεια της συγκεκριμένης ομάδας, π.χ. θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη η επιχειρησιακή παρουσία του ISKP στην Καμπούλ και στη Χεράτ [Στόχευση στο 
πλαίσιο συγκρούσεων, 1.5.1.1]· στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να είναι διαθέσιμη η 
εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας. 
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Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν ο αιτών αντιμετωπίζει δίωξη ή σοβαρή βλάβη για λόγους που 
σχετίζονται με τον επικρατούντα κώδικα ηθικής στο Αφγανιστάν (π.χ. ΛΟΑΔ, άτομα τα οποία 
θεωρούνται αποστάτες και/ή βλάσφημοι) και ο φορέας δίωξης ή σοβαρής βλάβης είναι η 
αφγανική κοινωνία γενικότερα, η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας δεν θα είναι 
γενικά διαθέσιμη. 

Για ορισμένες ιδιαίτερα ευάλωτες κατηγορίες, όπως γυναίκες, παιδιά και άτομα με εμφανείς 
νοητικές ή σωματικές αναπηρίες, εάν ο φορέας δίωξης ή σοβαρής βλάβης είναι η οικογένεια του 
αιτούντος, η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας δεν θα είναι γενικά διαθέσιμη. 

 κατά πόσον το προφίλ του αιτούντος θεωρείται στόχος προτεραιότητας και/ή απειλή από 
τον φορέα δίωξης ή σοβαρής βλάβης 

Το προφίλ του αιτούντος μπορεί να τον καθιστά στόχο προτεραιότητας για το κράτος ή ομάδες 
στασιαστών, αυξάνοντας την πιθανότητα να επιχειρήσει ο φορέας δίωξης ή σοβαρής βλάβης να 
εντοπίσει τον αιτούντα στη δυνητική τοποθεσία εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας. 

 συμπεριφορά του αιτούντος 

Δεν μπορεί να αναμένεται από το αιτούντα να αλλάξει τη συμπεριφορά του ούτε να ζει 
αποκρύπτοντας τη συμπεριφορά του προκειμένου να αποφύγει δίωξη ή σοβαρή βλάβη58. 

 προσωπικές έχθρες 

Ορισμένες ιδιωτικές διαφορές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται σε ζητήματα 
τιμής και οικογενειακές βεντέτες, μπορούν να ενισχύσουν την αποφασιστικότητα του υπευθύνου 
δίωξης ή σοβαρής βλάβης να εντοπίσει τον αιτούντα. 

 άλλες περιστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα Ανάλυση συγκεκριμένων προφίλ όσον αφορά την 
αναγνώριση του καθεστώτος πρόσφυγα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποβοήθηση της 
εκτίμησης αυτής. 

Η απουσία δίωξης ή σοβαρής βλάβης έχει δύο πτυχές, οι οποίες πρέπει να τεκμηριώνονται 
αμφότερες κατά την εξέταση: 

 απουσία της αρχικής δίωξης ή σοβαρής βλάβης 

Όσον αφορά τις ανάγκες προστασίας που σχετίζονται με το καθεστώς πρόσφυγα, κατά το άρθρο 15 
στοιχείο α) της ΟΑ και το άρθρο 15 στοιχείο β) της ΟΑ, αυτές θα πρέπει να εξετάζονται λαμβανομένων 
υπόψη των ανωτέρω στοιχείων. 

Στο πλαίσιο της εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας που αφορά σοβαρή βλάβη βάσει 
του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ, θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι στην εξεταζόμενη στο πλαίσιο της 
εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας περιοχή ο αιτών δεν θα αντιμετωπίζει πραγματικό 
κίνδυνο τέτοιας σοβαρής βλάβης λόγω αδιάκριτης άσκησης βίας. 

 απουσία νέων μορφών δίωξης ή σοβαρής βλάβης 

Οι χειριστές υποθέσεων θα πρέπει επίσης να διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχουν νέες μορφές δίωξης ή 
σοβαρής βλάβης στην περιοχή στην οποία εξετάζεται η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας 
προστασίας για τον αιτούντα. Συναφώς, πρέπει να γίνεται παραπομπή στην ανάλυση που περιέχεται 
στα κεφάλαια σχετικά με το Καθεστώς πρόσφυγα και την Επικουρική προστασία. 

Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω, κατ’ αναλογία, από τις διαπιστώσεις του ΔΕΕ στην υπόθεση Abdulla, 
                                                           
58 ΔΕΕ, X, Y και Z, σκέψεις 70-76· ΔΕΕ, Y και Z, σκέψη 80. 
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στην οποία το Δικαστήριο, ερμηνεύοντας το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της ΟΑ σχετικά με 
την παύση, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όχι μόνο θα πρέπει να έχουν εξαλειφθεί οι αρχικές 
περιστάσεις οι οποίες δικαιολογούσαν τον φόβο του προσώπου, αλλά επιπλέον δεν θα πρέπει να 
υφίστανται άλλοι λόγοι που να του προκαλούν φόβο ότι θα «υποστεί δίωξη».59 

Διαθεσιμότητα προστασίας κατά της δίωξης ή σοβαρής βλάβης 
Εναλλακτικά, οι χειριστές υποθέσεων μπορούν να διαπιστώσουν ότι ο αιτών δεν χρήζει διεθνούς 
προστασίας εάν διασφαλίζεται πρόσβαση σε προστασία κατά της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της ΟΑ, στην περιοχή στην οποία εξετάζεται η εναλλακτική δυνατότητα 
εγχώριας προστασίας. Βλ. το κεφάλαιο Φορείς  προστασίας ανωτέρω. Σε περίπτωση δίωξης από το 
κράτος,  μπορεί να αποτελεί μαχητό τεκμήριο  μη διαθέσιμης προστασίας από το κράτος. 

Ικανότητα ταξιδιού και αποδοχής 
Στο επόμενο βήμα, ο χειριστής υπόθεσης θα πρέπει να διαπιστώσει αν ο αιτών μπορεί: 
 

 
Διάγραμμα 11. Ταξίδι και αποδοχή ως προϋποθέσεις για την εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας. 

Τα κριτήρια αυτά του άρθρου 8 παράγραφος 1 της ΟΑ αντικατοπτρίζουν τη νομολογία του ΕΔΔΑ, για 
παράδειγμα στην υπόθεση Salah Sheekh60. 

Τα αντίστοιχα στοιχεία επεξηγούνται κατωτέρω, μαζί με συμπεράσματα βασισμένα σε διαθέσιμες 
πληροφορίες: 

 Να ταξιδέψει με ασφάλεια – θα πρέπει να υπάρχει ασφαλής διαδρομή, την οποία ο αιτών να 
μπορεί να ακολουθήσει πρακτικά χωρίς αδικαιολόγητες δυσκολίες, ώστε να μπορέσει να έχει 
πρόσβαση στην ασφαλή περιοχή εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας χωρίς να 
διατρέξει σοβαρούς κινδύνους. 

Συναφώς, η αξιολόγηση της διαδρομής του ταξιδιού από τον αερολιμένα προς την πόλη είναι 
μέρος του κριτηρίου της δυνατότητας του αιτούντος να ταξιδέψει με ασφάλεια61 και πρέπει να 
εκτιμάται προσεκτικά βάσει των σχετικών ΠΧΚ [Κατάσταση ασφάλειας (Μάιος 2018), 2.1, 2.5 και 
2.13· Κατάσταση ασφάλειας (Δεκέμβριος 2017), 2.1, 2.5 και 2.13· Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί 
δείκτες, 5.4]. 

 Πόλη της Καμπούλ: Ο διεθνής αερολιμένας της Καμπούλ (KIA) περιλαμβάνεται στην 
αστική περιοχή της πόλης της Καμπούλ. 

 Μαζάρι Σαρίφ: Ο αερολιμένας της Μαζάρι Σαρίφ (MZR) βρίσκεται σε απόσταση 9 

                                                           
59 ΔΕΕ, Abdulla και λοιποί κατά Bundesrepublik Deutschland, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-175/08, C-176/08, C-178/08 
και C-179/08 απόφαση της 2ας Μαρτίου 2010, σκέψη 76. 
60 ΕΔΔΑ,Salah Sheekh κατά Κάτω Χωρών, προσφυγή αριθ. 1948/04, Συμβούλιο της Ευρώπης: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, απόφαση της 11ης Ιανουαρίου 2007, σκέψη 141: «Το Δικαστήριο εκτιμά ότι, ως 
προϋπόθεση για την επίκληση εναλλακτικής λύσης εσωτερικού ασύλου, πρέπει να υφίστανται ορισμένες εγγυήσεις: το 
πρόσωπο που θα απελαθεί πρέπει να είναι σε θέση να ταξιδέψει στη σχετική περιοχή, να γίνει δεκτό και να μπορεί να 
εγκατασταθεί εκεί, διαφορετικά ενδέχεται να ανακύπτει ζήτημα βάσει του άρθρου 3, πόσω μάλλον εάν, απουσία τέτοιων 
εγγυήσεων, υπάρχει ενδεχόμενο να καταλήξει ο απελαθείς σε τμήμα της χώρας καταγωγής στο οποίο ενδέχεται να 
υποστεί κακομεταχείριση.» 
61 ΕΔΔΑ, Sufi και Elmi, σκέψεις 268, 269, 271. 
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χιλιομέτρων ανατολικά της πόλης στην περιφέρεια Μάρμουλ. 
 Χεράτ: Ο αερολιμένας της Χεράτ (HEA) βρίσκεται σε απόσταση 18,5 χιλιομέτρων νότια 

της πόλης στην περιφέρεια Γκουζάρα. 

Βάσει των διαθέσιμων ΠΧΚ, συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα ταξίδια στους δρόμους από τον 
αερολιμένα προς τις πόλεις κατά τη διάρκεια της ημέρας θεωρούνται γενικά ασφαλή. 

 Να ταξιδέψει νόμιμα – δεν θα πρέπει να υφίστανται νομικά εμπόδια τα οποία να εμποδίζουν 
τον αιτούντα να ταξιδέψει στην ασφαλή περιοχή. 

Με βάση τις διαθέσιμες ΠΧΚ, συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν νομικοί ή διοικητικοί 
περιορισμοί στα ταξίδια των Αφγανών στο Αφγανιστάν, μεταξύ άλλων στις πόλεις Καμπούλ, 
Χεράτ και Μαζάρι Σαρίφ. [Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες. 5.1 και 5.2]. 

 Να γίνει δεκτός – ο υπεύθυνος ή οι υπεύθυνοι που ελέγχουν την ασφαλή περιοχή θα πρέπει να 
επιτρέπουν στον αιτούντα την πρόσβαση σε αυτήν. 

Με βάση τις διαθέσιμες ΠΧΚ, συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν νομικοί ή διοικητικοί 
περιορισμοί ή προϋποθέσεις προκειμένου οι Αφγανοί να γίνουν δεκτοί σε οποιοδήποτε τμήμα 
της χώρας, μεταξύ άλλων στις πόλεις Καμπούλ, Χεράτ και Μαζάρι Σαρίφ. [Βασικοί 
κοινωνικοοικονομικοί δείκτες. 5.1 και 5.2]. 

Οι ατομικές περιστάσεις του αιτούντος θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη όταν εκτιμάται αν 
μπορεί να ταξιδέψει με ασφάλεια και νόμιμα και να γίνει δεκτός σε τμήμα της χώρας. 

Απαιτείται προσεκτική εξέταση ιδίως στις περιπτώσεις γυναικών που θα ταξιδέψουν χωρίς τη 
συνοδεία άνδρα, καθώς τα ταξίδια τους εντός του Αφγανιστάν ενδέχεται να υπόκεινται σε 
αυστηρούς περιορισμούς. Για παράδειγμα, οι γυναίκες δεν δικαιούνται να βγουν από το σπίτι τους 
χωρίς τη συγκατάθεση του συζύγου τους, σύμφωνα με τον σιιτικό νόμο περί προσωπικής κατάστασης 
ή λόγω περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία που σχετίζονται με κοινωνικοπολιτισμικούς κώδικες 
τιμής και ατίμωσης, συμπεριλαμβανομένου του Pashtunwali για τους Παστούν. [Βασικοί 
κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 5.5]. 

Εύλογη προσδοκία εγκατάστασης 
Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 της ΟΑ, η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας 
μπορεί να εφαρμοστεί μόνο εάν ο αιτών «μπορεί λογικά να αναμένεται να εγκατασταθεί» στην 
προβλεπόμενη περιοχή εσωτερικής προστασίας. 

Ούτε η ΟΑ ούτε η νομολογία του ΔΕΕ παρέχουν σχετικά κριτήρια τα οποία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να διαπιστωθεί αν μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι το πρόσωπο θα 
εγκατασταθεί στην τοποθεσία της εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας. 

Στην παρούσα κοινή ανάλυση εφαρμόζεται μια προσέγγιση με βάση τα δικαιώματα λαμβανομένης 
υπόψη της σχετικής νομολογίας του ΕΔΔΑ. 

Παρότι αναγνωρίζεται ότι η νομολογία του ΕΔΔΑ προκύπτει στο πλαίσιο διαφορετικού νομικού 
καθεστώτος και αφορά συγκεκριμένες ατομικές καταστάσεις, από αυτήν μπορούν να αντληθούν οι 
ακόλουθες αρχές που θεωρείται ότι έχουν σημασία για το κριτήριο του εύλογου χαρακτήρα της 
εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας βάσει του άρθρου 8 της ΟΑ: 

 Στην εκτίμηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη «η ικανότητα του αιτούντος να καλύψει τις 
βασικότερες ανάγκες του, όπως τροφή, υγιεινή και κατάλυμα, η ευπάθειά του στην 
κακομεταχείριση και η προοπτική βελτίωσης της κατάστασής του εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος».62 

                                                           
62 ΕΔΔΑ, Sufi και Elmi, σκέψη 283. 
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 «Η εσωτερική μετεγκατάσταση περιλαμβάνει αναπόφευκτα ορισμένες δυσκολίες.» Συναφώς, 
δυσκολίες όσον αφορά «την εξεύρεση κατάλληλων θέσεων εργασίας και στέγης» δεν θα είναι 
καθοριστικού χαρακτήρα, εάν μπορεί να διαπιστωθεί ότι οι γενικές συνθήκες διαβίωσης του 
αιτούντος στην προβλεπόμενη περιοχή εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας δεν 
θα είναι «μη εύλογες ούτε θα ισοδυναμούν με οποιονδήποτε τρόπο με μεταχείριση η οποία 
απαγορεύεται από το άρθρο 3».63 

Κατά την εφαρμογή του κριτηρίου του εύλογου χαρακτήρα της εναλλακτικής δυνατότητας 
εγχώριας προστασίας, θα πρέπει να διαπιστώνεται ότι θα διασφαλίζονται οι βασικές ανάγκες του 
αιτούντος, όπως τροφή, κατάλυμα και υγιεινή. Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη 
η δυνατότητα του προσώπου να εξασφαλίσει τη συντήρησή του και τη συντήρηση της οικογένειάς 
του, βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και βασική εκπαίδευση για τα παιδιά. 

Κατά την εξέταση του εύλογου χαρακτήρα της εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας, θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 

 η κατάσταση όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια· 

 η διαθεσιμότητα βασικών υποδομών, όπως οι εξής: 

 κατάλυμα και στέγη· 

 βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη· 

 υγιεινή, συμπεριλαμβανομένων ύδρευσης και αποχέτευσης· 
 βασική εκπαίδευση για τα παιδιά· 

 η διαθεσιμότητα βασικών μέσων διαβίωσης τα οποία διασφαλίζουν την πρόσβαση σε 
τρόφιμα, υγιεινή και κατάλυμα, όπως π.χ. μέσω απασχόλησης, υφιστάμενων οικονομικών 
μέσων, υποστήριξης από δίκτυο ή ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Ο χειριστής υπόθεσης θα πρέπει να εκτιμά τις γενικές περιστάσεις, λαμβανομένων υπόψη απόλυτων 
κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω, και όχι σε σύγκριση με πρότυπα που ισχύουν στην 
Ευρώπη ή σε άλλες περιοχές της χώρας καταγωγής. 

Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται κατωτέρω σε σχέση με τη γενική κατάσταση στις πόλεις Καμπούλ, 
Χεράτ και Μαζάρι Σαρίφ και λαμβάνονται υπόψη στα συμπεράσματα σχετικά με τη δυνατότητα 
εφαρμογής της εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας σε αιτούντες που εμπίπτουν σε 
ορισμένα προφίλ. 

Γενική κατάσταση 
Βάσει των διαθέσιμων ΠΧΚ, η γενική κατάσταση όσον αφορά τα στοιχεία που προαναφέρονται 
εκτιμάται ως ακολούθως: 

Επισιτιστική ασφάλεια: Γενικά, δεν υπάρχει έλλειψη τροφίμων στις τρεις πόλεις. Ο μόνος 
παράγοντας διαφοροποίησης της πρόσβασης σε τρόφιμα είναι τα μέσα διαβίωσης που έχει στη 
διάθεσή του ο αιτών, τα οποία στην περίπτωση των εκτοπισθέντων μπορεί να αποτελούν ιδιαίτερο 
πρόβλημα [Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 2.4]. 

Στέγη και κατάλυμα: Υπάρχει διαθέσιμη στέγη και καταλύματα. Τα περισσότερα αστικά σπίτια 
μπορούν να χαρακτηριστούν τρώγλες. Η πρόσβαση σε κατάλληλη κατοικία αποτελεί πρόκληση για 
τους περισσότερους Αφγανούς στα αστικά κέντρα. Στην Καμπούλ, υπάρχει υπερπροσφορά ακριβών 
κατοικιών, οι οποίες όμως δεν είναι οικονομικά προσιτές για την πλειονότητα των κατοίκων της 
πόλης. Ο υψηλός αριθμός εκτοπισθέντων και η απροσδόκητη αύξηση των επιστροφών κατά το 

                                                           
63 ΕΔΔΑ, A.A.M. κατά Σουηδίας, σκέψη 73. 
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δεύτερο εξάμηνο του 2016 επιδείνωσαν περαιτέρω την ήδη υπερβολικά επιβαρυμένη ικανότητα 
απορρόφησης των πόλεων. Οι εκτοπισθέντες καταλήγουν, ως επί το πλείστον, σε καταυλισμούς 
εκτοπισθέντων και, επομένως, αναφέρουν το κατάλυμα ως πρωταρχική ανάγκη τους. Στις πόλεις 
παρέχεται επίσης η δυνατότητα φθηνής στέγασης σε «τεϊοπωλεία» [Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί 
δείκτες, 2.3.5 και 2.7· Δίκτυα, 4.2]. 

Υγιεινή: Η πρόσβαση σε πόσιμο νερό αποτελεί συχνά πρόκληση, ιδίως στις παραγκουπόλεις και 
στους καταυλισμούς εκτοπισθέντων στην Καμπούλ. Στη Μαζάρι Σαρίφ και στη Χεράτ, οι 
περισσότεροι κάτοικοι έχουν πρόσβαση σε βελτιωμένες πηγές νερού καθώς και σε βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις αποχέτευσης [Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 2.7.4 – 2.7.6]. 

Βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: Στις πόλεις αυτές υπάρχουν εγκαταστάσεις υγειονομικής 
περίθαλψης· ωστόσο, οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης δέχονται υπερβολικές πιέσεις λόγω 
της αύξησης των εκτοπισθέντων και των επιστρεφόντων. Η έλλειψη οικονομικών μέσων αποτελεί 
σημαντικό εμπόδιο στην πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη [Βασικοί 
κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 2.6]. 

Βασική εκπαίδευση για τα παιδιά: Στις πόλεις αυτές υπάρχουν εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. Η 
πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τα παιδιά εκτοπισθέντων και 
επιστρεφόντων, επειδή η ικανότητα των σχολείων δέχεται υπερβολικές πιέσεις και η έλλειψη 
χρημάτων επίσης αφήνει τα παιδιά εκτός σχολείου [Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 2.5]. 

Βασικά μέσα διαβίωσης: Όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, λαμβανομένης υπόψη της 
παρούσας οικονομικής κατάστασης και της κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια, τα ποσοστά 
ανεργίας και υποαπασχόλησης είναι υψηλά, ιδίως για τους νέους στις πόλεις, και η τάση αυτή έχει 
επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια. Ο πρόσθετος ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας είναι 
αποτέλεσμα του αυξανόμενου αριθμού εκτοπισθέντων που αναζητούν εργασία. Η φτώχεια στις 
πόλεις είναι ευρέως διαδεδομένη και βαίνει αύξουσα, ενώ επίσης, υπό τις συνθήκες αυτές αυξάνεται 
ο αριθμός των ατόμων που ζουν σε αστικά κέντρα και καταφεύγουν σε αρνητικούς μηχανισμούς 
αντιμετώπισης της κατάστασης, όπως εγκληματικότητα, γάμοι ανηλίκων, παιδική εργασία, επαιτεία 
στους δρόμους και πλανόδιο εμπόριο, οι δε παραδοσιακοί μηχανισμοί στήριξης δέχονται πιέσεις, 
ειδικότερα στις αστικές περιοχές [Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 2.2, 2.3 και 2.8]. 

Η ικανότητα ενός προσώπου να ξεπεράσει τις προαναφερθείσες περιστάσεις και καταστάσεις θα 
εξαρτηθεί κυρίως από την πρόσβαση σε δίκτυο υποστήριξης ή οικονομικά μέσα. 

Λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών συνθηκών, η εξάρτηση από γνωριμίες μέσω δικτύου είναι 
πλέον ακόμη πιο ισχυρή από ό,τι ήταν στο παρελθόν [Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 2.2 και 
2.8]. Στο Αφγανιστάν, εντοπίζονται διάφορα είδη δικτύων, εκ των οποίων ιδιαίτερη σημασία έχει το 
δίκτυο των συγγενών (διευρυμένη οικογένεια), αλλά και τα δίκτυα που βασίζονται σε κοινό 
υπόβαθρο ή κοινό επάγγελμα ή εκπαιδευτική εμπειρία [Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, 2.8· 
Δίκτυα]. 

Κατά περίπτωση, η διαθέσιμη βοήθεια επανένταξης για τους αναγκαστικά επιστρέφοντες μπορεί 
επίσης να ληφθεί υπόψη ως πρόσθετος παράγοντας ο οποίος συμβάλλει προσωρινά στην 
επανένταξη στο Αφγανιστάν.64 

Ατομικές περιστάσεις 
Στην αξιολόγηση του κατά πόσον αναμένεται εύλογα να εγκατασταθεί ο αιτών στο συγκεκριμένο 
τμήμα της χώρας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, πέραν της γενικής κατάστασης στην περιοχή 

                                                           
64 Βλ. για παράδειγμα «Joint Way Forward on migration issues between Afghanistan and the EU», μέρος IV και 
παράρτημα, διατίθεται στη διεύθυνση 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_afghanistan_joint_way_forward_on_migration_issues.pdf 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_afghanistan_joint_way_forward_on_migration_issues.pdf
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εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας, οι ατομικές περιστάσεις του αιτούντος, όπως η 
ηλικία, το φύλο, η κατάσταση της υγείας, το κοινωνικό και μορφωτικό υπόβαθρο, οι οικογενειακοί 
και κοινωνικοί δεσμοί, η γλώσσα κ.λπ. 

Οι ατομικοί παράγοντες μπορεί να σχετίζονται με ορισμένες αδυναμίες που αφορούν τον αιτούντα 
καθώς και με τους διαθέσιμους μηχανισμούς αντιμετώπισης των δυσκολιών, στοιχεία τα οποία θα 
έχουν αντίκτυπο στις ατομικές του περιστάσεις και καθορίζουν σε ποιον βαθμό θα είναι εύλογο για 
τον αιτούντα να εγκατασταθεί σε συγκεκριμένη περιοχή. 

Σημειώνεται ότι ο κατάλογος αυτός είναι ενδεικτικός: 

 Ηλικία: Το νεαρό ή το προχωρημένο της ηλικίας μπορεί να περιορίζει σημαντικά την 
πρόσβαση του αιτούντος σε μέσα διαβίωσης, για παράδειγμα μέσω της απασχόλησης, με 
αποτέλεσμα αυτός να εξαρτάται από άλλους για τη συντήρησή του. Επομένως, το στοιχείο 
αυτό θα πρέπει να εξετάζεται σε συνδυασμό με τη διαθέσιμη υποστήριξη από την οικογένεια 
ή από ευρύτερο δίκτυο υποστήριξης. Τα παιδιά έχουν επίσης πρόσθετες ανάγκες και 
δικαίωμα βασικής εκπαίδευσης, το οποίο θα πρέπει να διασφαλίζεται όταν εφαρμόζεται το 
κριτήριο του εύλογου χαρακτήρα της εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας. 

 Φύλο: Οι γυναίκες και τα κορίτσια στο Αφγανιστάν μπορεί να υπόκεινται σε περιορισμούς 
που θεσπίζουν δυσμενείς διακρίσεις και μπορεί να χρειάζονται τη στήριξη άνδρα μέλους της 
οικογένειας ή συνοδού προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες και 
να ασκήσουν ορισμένα δικαιώματα. Επομένως, το φύλο του αιτούντος θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη όταν εξετάζεται ο εύλογος χαρακτήρας της εναλλακτικής δυνατότητας 
εγχώριας προστασίας σε συνδυασμό με την οικογενειακή κατάστασή του και τη διαθέσιμη 
υποστήριξη. 

 Κατάσταση υγείας (ασθένεια ή αναπηρία): Η πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
είναι δύσκολη στις τρεις πόλεις, καθιστώντας την κατάσταση της υγείας του αιτούντος 
σημαντικό παράγοντα όταν εκτιμάται ο εύλογος χαρακτήρας της εναλλακτικής δυνατότητας 
εγχώριας προστασίας για άτομα που χρειάζονται ιατρική θεραπεία, δεδομένου επίσης ότι η 
κατάσταση της υγείας τους μπορεί να επηρεάζει την ικανότητά τους να εργαστούν και να 
ταξιδέψουν. Για τα άτομα με αναπηρίες, η πρόσβαση σε βασικά μέσα διαβίωσης, για 
παράδειγμα μέσω της απασχόλησης, θα είναι ακόμη πιο περιορισμένη. 

 Γνώση της τοπικής κατάστασης: Η γνώση της τοπικής κατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της 
γνώσης της γλώσσας, και η ύπαρξη ορισμένων κοινωνικών δεσμών και γνωριμιών, μέσω 
συγγενών ή μέσω σχολικής εκπαίδευσης ή επαγγελματικής πείρας, θα είναι σχετικός 
παράγοντας, καθώς τέτοιοι δεσμοί και γνώσεις θα βοηθήσουν τον αιτούντα να εγκατασταθεί 
στην περιοχή και, ιδίως, να αποκτήσει πρόσβαση σε βασικά μέσα διαβίωσης και σε βασικές 
υπηρεσίες. 

 Κοινωνικό, εκπαιδευτικό και οικονομικό υπόβαθρο: Το προσωπικό υπόβαθρο του 
αιτούντος, το μορφωτικό του επίπεδο και τα διαθέσιμα οικονομικά μέσα μπορούν να 
λαμβάνονται υπόψη όταν εκτιμάται ο εύλογος χαρακτήρας της εναλλακτικής δυνατότητας 
εγχώριας προστασίας και, ιδίως, της πρόσβασης του αιτούντος σε βασικά μέσα διαβίωσης. 

 Δίκτυο υποστήριξης: Δίκτυο υποστήριξης μπορεί να είναι το οικογενειακό δίκτυο, το οποίο 
δεν περιορίζεται στην άμεση οικογένεια, αλλά περιλαμβάνει και τη διευρυμένη οικογένεια, 
και/ή ένα κοινωνικό δίκτυο και ιδίως: φίλους, εργοδότες, συμμαθητές, μέλη της ίδιας 
φατρίας, ιδίως όταν υπάρχει ορισμένο σημείο επαφής κ.λπ., λαμβανομένης υπόψη της 
ικανότητάς τους να βοηθήσουν το πρόσωπο να αποκτήσει πρόσβαση σε βασικά μέσα 
διαβίωσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να αποδίδεται στην περίπτωση ατόμων που έζησαν 
στο εξωτερικό για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν έχουν συγγενείς στις τρεις πόλεις, καθώς 
συχνά μπορεί να μην διαθέτουν το αναγκαίο δίκτυο υποστήριξης. 

 Θρησκεία: Η ιδιότητα μέλους θρησκευτικής μειονότητας (π.χ. Σιχ, Ινδουιστές ή οπαδοί άλλων 
θρησκειών) θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε σχέση με την εναλλακτική δυνατότητα 
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εγχώριας προστασίας στις τρεις πόλεις, καθώς τα μέλη των θρησκευτικών αυτών μειονοτήτων 
μπορεί να υποστούν δυσμενείς διακρίσεις λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων, με αποτέλεσμα 
να καθίσταται δυσχερής η πρόσβασή τους σε βασικά μέσα διαβίωσης, για παράδειγμα μέσω 
της απασχόλησης. 

Επισημαίνεται ότι οι παράγοντες αυτοί θα συνυπάρχουν συχνά στην περίπτωση του μεμονωμένου 
αιτούντος, οδηγώντας σε διαφορετικά συμπεράσματα όσον αφορά τον εύλογο χαρακτήρα της 
εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, περισσότερα στοιχεία 
ευπάθειας θα επιβεβαιώνουν το συμπέρασμα ότι η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας 
δεν είναι εύλογη για τον συγκεκριμένο αιτούντα (π.χ. ασυνόδευτος ανήλικος χωρίς δίκτυο 
υποστήριξης – βλ. κατωτέρω), ενώ, σε άλλες περιπτώσεις, τα στοιχεία θα αντισταθμίζουν το ένα το 
άλλο (π.χ. η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας μπορεί να είναι εύλογη για έγγαμο 
ζευγάρι το οποίο διαθέτει οικονομικά μέσα ή δίκτυο υποστήριξης σε κάποια από τις πόλεις). 

Συμπεράσματα σχετικά με τον εύλογο χαρακτήρα της εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας 
προστασίας: συγκεκριμένα προφίλ που απαντώνται στην πράξη 
Στην παρούσα υποενότητα περιλαμβάνονται συμπεράσματα και σχετικοί παράγοντες οι οποίοι θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν εκτιμάται ο εύλογος χαρακτήρας της εναλλακτικής δυνατότητας 
εγχώριας προστασίας για αιτούντες που εμπίπτουν σε συγκεκριμένα προφίλ. 

Συνοψίζοντας, μπορεί να τεκμηριωθεί ότι η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας στις 
πόλεις Καμπούλ, Χεράτ και Μαζάρι Σαρίφ θα είναι εύλογη για άγαμους ενήλικους άνδρες και έγγαμα 
άτεκνα ζευγάρια, που δεν εμφανίζουν πρόσθετα στοιχεία ευπάθειας, έστω και αν δεν διαθέτουν 
δίκτυο υποστήριξης. Προκειμένου να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους, όπως τρόφιμα, κατάλυμα 
και υγιεινή, οι αιτούντες που εμπίπτουν σε άλλα προφίλ θα χρειάζονται γενικά δίκτυο υποστήριξης 
στην περιοχή της δυνητικής εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας. Ωστόσο, όταν 
εκτιμάται ο εύλογος χαρακτήρας της εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας, ενδέχεται να 
πρέπει να ληφθούν υπόψη πρόσθετες ατομικές περιστάσεις. 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναδεικνύονται οι ατομικοί παράγοντες οι οποίοι ήταν καθοριστικής 
σημασίας για την εξαγωγή των γενικών συμπερασμάτων όσον αφορά τα προφίλ που απαντώνται 
συχνότερα. Αυτοί λαμβάνονται υπόψη με την επιφύλαξη της ανάγκης για πλήρη αξιολόγηση όλων 
των ατομικών περιστάσεων της υπό εξέταση περίπτωσης. 
 

Άγαμοι υγιείς 
άνδρες 

*Για αιτούντες που 
γεννήθηκαν και/ή 
έζησαν για πολύ 
μεγάλο χρονικό 
διάστημα εκτός του 
Αφγανιστάν, βλ. 
χωριστό 
συμπέρασμα 
κατωτέρω. 

Γενικά, η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας στις πόλεις 
Καμπούλ, Χεράτ και Μαζάρι Σαρίφ μπορεί να θεωρηθεί εύλογη για 
άγαμους υγιείς ενήλικους άνδρες που έχουν ζήσει προηγουμένως στο 
Αφγανιστάν, ακόμη και όταν δεν διαθέτουν δίκτυο υποστήριξης στην 
περιοχή εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας. 

Παρότι η κατάσταση που σχετίζεται με την εγκατάσταση στις τρεις πόλεις 
συνεπάγεται ορισμένες δυσκολίες, εξακολουθεί να ισχύει το συμπέρασμα 
ότι οι αιτούντες αυτοί είναι σε θέση να διασφαλίσουν βασικά μέσα 
διαβίωσης, κατάλυμα και υγιεινή, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι 
οι ατομικές περιστάσεις τους δεν δημιουργούν πρόσθετες αδυναμίες. 

Ειδικότερα, μπορούν να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

 Ηλικία: ο αιτών είναι σε ηλικία να εργαστεί και τούτο θα τον 
βοηθήσει να αποκτήσει πρόσβαση σε βασικά μέσα διαβίωσης, ιδίως 
όσον αφορά τη δυνατότητα εξεύρεσης απασχόλησης. 

 Φύλο: δεν υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία ευπάθειας σε σχέση με την 
ιδιότητα του άνδρα στο Αφγανιστάν. 

 Οικογενειακή κατάσταση: ο αιτών δεν έχει επιπλέον υποχρεώσεις 
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πέραν της εξασφάλισης της συντήρησής του και δεν υπάρχουν 
πρόσθετα στοιχεία ευπάθειας σε σχέση με την ιδιότητα του άγαμου 
άνδρα. 

 Κατάσταση υγείας: ο αιτών δεν πάσχει από κανένα σοβαρό 
πρόβλημα υγείας. 

 Κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο: επιπλέον, το προσωπικό 
υπόβαθρο του αιτούντος, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης, 
του επαγγέλματος και των διαθέσιμων οικονομικών μέσων, μπορεί 
να ληφθεί υπόψη, ιδίως στην περίπτωση που τα στοιχεία αυτά θα 
έχουν σημασία όσον αφορά τους μηχανισμούς αντιμετώπισης της 
κατάστασης τους οποίους θα διαθέτει ο αιτών για να εγκατασταθεί 
στην περιοχή εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας. 

 Γνώση της τοπικής κατάστασης: λαμβανομένου υπόψη του αστικού 
χαρακτήρα των τριών περιοχών που εξετάζονται για εναλλακτική 
δυνατότητα εγχώριας προστασίας και της ποικιλομορφίας του 
πληθυσμού, μπορεί να υποτεθεί ότι ένας Αφγανός υπήκοος ο οποίος 
έζησε προηγουμένως στο Αφγανιστάν θα διαθέτει επαρκή γνώση της 
τοπικής κατάστασης, η οποία θα του επιτρέπει εύλογα να 
εγκατασταθεί σε κάποια από τις τρεις πόλεις. 

 Δίκτυο υποστήριξης: παρότι η ύπαρξη δικτύου υποστήριξης θα 
βοηθήσει τον αιτούντα να αποκτήσει πρόσβαση στα μέσα 
διασφάλισης της διαβίωσής του, στην περίπτωση άγαμων ανδρών 
στις πόλεις Καμπούλ, Χεράτ και Μαζάρι Σαρίφ αυτό δεν θα είναι 
αναγκαίο προαπαιτούμενο για την εφαρμογή εναλλακτικής 
δυνατότητας εγχώριας προστασίας. 

 Θρησκεία: Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η θρησκεία του 
αιτούντος. 

Άγαμες γυναίκες 
χωρίς δίκτυο 
υποστήριξης 
ανδρών 

Γενικά, η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας δεν θα είναι 
εύλογη για άγαμες γυναίκες χωρίς την υποστήριξη άνδρα μέλους της 
άμεσης ή της διευρυμένης οικογένειάς τους στο αντίστοιχο τμήμα του 
Αφγανιστάν. 

Για τις άγαμες γυναίκες, ιδίως εκείνες που δεν διαθέτουν δίκτυο 
υποστήριξης ανδρών στο Αφγανιστάν, η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας 
προστασίας θα πρέπει επίσης να αξιολογείται προσεκτικά όσον αφορά την 
προϋπόθεση ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας ταξιδιού. 

Τα ακόλουθα στοιχεία έχουν σημασία κατά την εξέταση του κριτηρίου του 
εύλογου χαρακτήρα: 

 Φύλο: στο Αφγανιστάν, οι περισσότερες γυναίκες δεν θα διαθέτουν 
ανεξάρτητη πρόσβαση σε βασικά μέσα διασφάλισης της διαβίωσής 
τους. Συγκεκριμένες περιστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο και 
σχετίζονται με το φύλο μπορεί επίσης να έχουν σημασία. 

 Οικογενειακή κατάσταση / δίκτυο υποστήριξης: προκειμένου να 
διασφαλίσουν τη συντήρησή τους και την πρόσβασή τους σε βασικές 
υπηρεσίες, οι γυναίκες στο Αφγανιστάν γενικά χρειάζονται τη 
βοήθεια άνδρα μέλους της άμεσης ή της διευρυμένης οικογένειάς 
τους. 
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Έγγαμα άτεκνα 
ζευγάρια σε 
ηλικία να 
εργαστούν 

*Για αιτούντες που 
γεννήθηκαν και/ή 
έζησαν για πολύ 
μεγάλο χρονικό 
διάστημα εκτός του 
Αφγανιστάν, βλ. 
χωριστό 
συμπέρασμα 
κατωτέρω. 

Γενικά, η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας στις πόλεις 
Καμπούλ, Χεράτ και Μαζάρι Σαρίφ μπορεί να θεωρηθεί εύλογη για έγγαμα 
άτεκνα ζευγάρια, ακόμη και όταν ο αιτών δεν διαθέτει δίκτυο υποστήριξης 
στην περιοχή εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας. 

Κατά την αξιολόγηση, θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη τα στοιχεία 
που προαναφέρθηκαν όσον αφορά τους άγαμους άνδρες. Ωστόσο, στο 
πλαίσιο της εξατομικευμένης εκτίμησης, θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω 
αν στην περίπτωση του ζεύγους μπορούν να διασφαλιστούν επαρκή 
βασικά μέσα διαβίωσης και για τους δύο. 

Ασυνόδευτα 
παιδιά 

Γενικά, η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας δεν θα είναι 
εύλογη για παιδιά χωρίς δίκτυο υποστήριξης στο αντίστοιχο τμήμα του 
Αφγανιστάν. 

Η κατάσταση των ασυνόδευτων παιδιών θα πρέπει επίσης να ληφθεί 
υπόψη όταν αξιολογείται το κριτήριο της ασφάλειας για δυνητική 
εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας. 

Ειδικότερα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία κατά 
την εξέταση του κριτηρίου του εύλογου χαρακτήρα: 

 Ηλικία: λόγω της νεαρής ηλικίας τους, τα παιδιά εξαρτώνται γενικά 
από άλλα άτομα τα οποία εξασφαλίζουν τα βασικά μέσα διαβίωσής 
τους. Είναι επίσης ιδιαίτερα ευάλωτα, μεταξύ άλλων σε κινδύνους 
δίωξης ή σοβαρής βλάβης που αφορούν ειδικά τα παιδιά, όπως 
γάμους ανηλίκων και παιδική εργασία. Επιπλέον, έχουν ειδικά 
δικαιώματα και ανάγκες, που πρέπει να διασφαλίζονται σύμφωνα με 
διεθνείς πράξεις, όπως η Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. 

 Πρόσβαση στην εκπαίδευση: το ζήτημα της πρόσβασης στη βασική 
εκπαίδευση θα πρέπει να αξιολογείται σε σχέση με τη γενική 
κατάσταση στις τρεις πόλεις καθώς και με τις ατομικές περιστάσεις 
του παιδιού. Γενικά, η πρόσβαση αυτή θα είναι περιορισμένη για 
ασυνόδευτα παιδιά, ωστόσο, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
ατομικές περιστάσεις τους όσον αφορά το κοινωνικό υπόβαθρό τους 
και τα διαθέσιμα βασικά μέσα διαβίωσης. 

 Δίκτυο υποστήριξης: η ύπαρξη δικτύου υποστήριξης στη δυνητική 
περιοχή εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας, το οποίο 
θα μπορεί να διασφαλίσει τη συντήρηση του παιδιού, καθώς και την 
πρόσβασή του στην εκπαίδευση και σε βασική ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, είναι καθοριστικής σημασίας κατά την αξιολόγηση της 
εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας για ασυνόδευτα 
παιδιά. 

Οικογένειες με 
παιδιά 

Γενικά, η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας δεν θα είναι 
εύλογη για τα παιδιά μιας οικογένειας, εάν η οικογένεια στερείται επαρκών 
οικονομικών μέσων ή δικτύου υποστήριξης στο αντίστοιχο τμήμα του 
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Αφγανιστάν. 

Η κατάσταση των παιδιών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν 
αξιολογείται το κριτήριο της ασφάλειας για δυνητική εναλλακτική 
δυνατότητα εγχώριας προστασίας. 

Ειδικότερα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Ηλικία: τα παιδιά εξαρτώνται γενικά από άλλα άτομα τα οποία 
εξασφαλίζουν τα βασικά μέσα διαβίωσής τους. Είναι επίσης 
ιδιαίτερα ευάλωτα, μεταξύ άλλων σε κινδύνους δίωξης ή σοβαρής 
βλάβης που αφορούν ειδικά τα παιδιά, όπως γάμους ανηλίκων και 
παιδική εργασία. Επιπλέον, έχουν ειδικά δικαιώματα και ανάγκες, 
που πρέπει να διασφαλίζονται σύμφωνα με διεθνείς πράξεις, όπως η 
Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. Η ηλικία του παιδιού 
μπορεί επίσης να έχει αντίκτυπο στην εξατομικευμένη εκτίμηση. 

 Πρόσβαση στην εκπαίδευση: το ζήτημα της πρόσβασης στη βασική 
εκπαίδευση θα πρέπει να αξιολογείται σε σχέση με τη γενική 
κατάσταση στις τρεις πόλεις καθώς και με τις ατομικές περιστάσεις 
της οικογένειας και ειδικότερα του παιδιού. 

 Κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο / δίκτυο υποστήριξης: 
προκειμένου να διασφαλίζεται η συντήρησή τους και η πρόσβαση σε 
βασικές υπηρεσίες, έχει σημασία να αξιολογείται το κοινωνικό και 
οικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας και η δυνατότητα να λάβει 
βοήθεια από δίκτυο υποστήριξης. 

Αιτούντες που 
πάσχουν από 
σοβαρές 
ασθένειες ή 
αναπηρίες 

Γενικά, η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας, δεν θα είναι 
εύλογη για αιτούντες που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες ή αναπηρίες. 
Ατομικές περιστάσεις, όπως επαρκή οικονομικά μέσα και/ή δίκτυο 
υποστήριξης, μπορούν, ωστόσο, να λαμβάνονται υπόψη. 

Στα κύρια στοιχεία τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
περιλαμβάνονται τα εξής: 

 Κατάσταση υγείας: ανάλογα με την κατάσταση της υγείας του 
αιτούντος, η περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης σε 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στις τρεις πόλεις μπορεί να αυξάνει 
τον κίνδυνο για τον αιτούντα. Επιπλέον, οι σοβαρές ασθένειες και 
αναπηρίες εμποδίζουν την ικανότητα του αιτούντος να διασφαλίσει 
τα βασικά μέσα διαβίωσής του, ιδίως μέσω της απασχόλησης. 

 Κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο / δίκτυο υποστήριξης: η 
πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στις τρεις πόλεις 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα οικονομικά μέσα του προσώπου 
ή τα μέσα στα οποία μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση μέσω δικτύου 
υποστήριξης. 

Αιτούντες που 
γεννήθηκαν και/ή 
έζησαν για πολύ 
μεγάλο χρονικό 
διάστημα εκτός 
του Αφγανιστάν 

Για τους αιτούντες που γεννήθηκαν και/ή έζησαν για πολύ μεγάλο χρονικό 
διάστημα εκτός του Αφγανιστάν, η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας 
προστασίας δεν θα είναι εύλογη εάν δεν διαθέτουν δίκτυο υποστήριξης το 
οποίο θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν πρόσβαση σε βασικά μέσα 
διαβίωσης. 

Στην αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα 
στοιχεία: 
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 Δίκτυο υποστήριξης: η ύπαρξη δικτύου υποστήριξης θα έχει 
ιδιαίτερη σημασία κατά την αξιολόγηση του εύλογου χαρακτήρα της 
εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας για τους 
συγκεκριμένους αιτούντες. 

 Γνώση της τοπικής κατάστασης: θα πρέπει να εξετάζεται ιδιαίτερα 
αν ο αιτών διαθέτει γνώση της τοπικής κατάστασης και διατήρησε 
δεσμούς με το Αφγανιστάν. Αφγανοί υπήκοοι οι οποίοι διέμειναν 
εκτός της χώρας για μεγάλο χρονικό διάστημα ενδέχεται να μην 
διαθέτουν τις βασικές γνώσεις της τοπικής κατάστασης οι οποίες 
είναι αναγκαίες για την απόκτηση πρόσβασης σε βασικά μέσα 
διαβίωσης και σε βασικές υπηρεσίες. Το δίκτυο υποστήριξης μπορεί 
επίσης να παράσχει στον αιτούντα τέτοια γνώση της τοπικής 
κατάστασης. 

 Κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο: Το υπόβαθρο των αιτούντων, 
συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 
πείρας και των γνωριμιών τους, καθώς και το αν ήταν σε θέση να 
ζήσουν μόνοι τους εκτός του Αφγανιστάν, μπορούν επίσης να είναι 
παράγοντες που έχουν σημασία. 

Ηλικιωμένοι 
αιτούντες 

Γενικά, η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας δεν θα είναι 
εύλογη για τους ηλικιωμένους, εάν στερούνται επαρκών οικονομικών 
μέσων ή δικτύου υποστήριξης στο αντίστοιχο τμήμα του Αφγανιστάν. 

Τα ακόλουθα στοιχεία έχουν ιδιαίτερη σημασία στην εκτίμηση αυτή: 

 Ηλικία: παρότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο κατώτατο όριο για να 
θεωρηθεί κάποιος ηλικιωμένος, στην εκτίμηση θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η ηλικία του αιτούντος σε σχέση με την πρόσβαση 
σε βασικά μέσα διαβίωσης, ιδίως μέσω της απασχόλησης. 

 Κατάσταση υγείας: Επιπλέον, η κατάσταση της υγείας ενός 
ηλικιωμένου αιτούντος μπορεί να συνεπάγεται δυσκολίες 
πρόσβασης σε βασικά μέσα διαβίωσης, όπως μέσω της 
απασχόλησης. 

 Κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο / δίκτυο υποστήριξης: Γενικά, 
τα στοιχεία ευπάθειας που χαρακτηρίζουν τον ηλικιωμένο αιτούντα 
μπορεί να συνεπάγονται την εξάρτησή του από δίκτυο υποστήριξης. 
Συναφώς, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική και 
οικονομική κατάσταση του ατόμου. 



125 – ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 

VI. Αποκλεισμός 
Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 

Η εφαρμογή των ρητρών αποκλεισμού όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να θεωρείται ότι ο αιτών 
τέλεσε οποιαδήποτε από τις σχετικές πράξεις είναι υποχρεωτική. 

Εάν ένα πρόσωπο πληροί κατά τα λοιπά τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί πρόσφυγας, οι 
ακόλουθες περιστάσεις θα συνιστούν λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 
2 της ΟΑ:65 
 

Άρθρο 12 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας για την αναγνώριση 
Αποκλεισμός από το καθεστώς πρόσφυγα 

2. Υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής αποκλείεται από το καθεστώς πρόσφυγα όταν υπάρχουν 
σοβαροί λόγοι για να θεωρείται ότι: 

(α) έχει διαπράξει έγκλημα κατά της ειρήνης, έγκλημα πολέμου ή έγκλημα κατά της 
ανθρωπότητας, όπως τα εγκλήματα αυτά ορίζονται στις διεθνείς συμβάσεις που έχουν 
καταρτισθεί με σκοπό τη θέσπιση διατάξεων σχετικών με τα εγκλήματα αυτά· 

(β) έχει διαπράξει σοβαρό μη πολιτικό έγκλημα εκτός της χώρας ασύλου πριν γίνει δεκτός 
ως πρόσφυγας, ήτοι πριν από τον χρόνο έκδοσης άδειας διαμονής βασισμένης στην 
αναγνώριση του καθεστώτος πρόσφυγα· οι ιδιαίτερα σκληρές πράξεις, έστω και αν 
διαπράττονται με υποτιθέμενο πολιτικό στόχο, μπορούν να χαρακτηρισθούν ως σοβαρά 
μη πολιτικά εγκλήματα· 

(γ) είναι ένοχος πράξεων που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων 
Εθνών όπως ορίζονται στο προοίμιο και στα άρθρα 1 και 2 του καταστατικού χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών. 

3. Η παράγραφος 2 έχει εφαρμογή στα πρόσωπα που είναι ηθικοί αυτουργοί ή συμμετέχουν 
άλλως στη διάπραξη των εγκλημάτων ή πράξεων που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο. 

Εάν το πρόσωπο θα είναι κατά τα λοιπά επιλέξιμο για επικουρική προστασία, οι ρήτρες αποκλεισμού 
του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχεία α) και γ) της ΟΑ θα εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο [άρθρο 
17 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) της ΟΑ, αντίστοιχα]. Από την άλλη πλευρά, ο λόγος του «σοβαρού 
εγκλήματος» (άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) της ΟΑ) είναι ευρύτερος από το «σοβαρό μη 
πολιτικό έγκλημα» και δεν υπόκειται σε γεωγραφικούς ή χρονικούς περιορισμούς. Επιπλέον, 
πρόσθετοι λόγοι αποκλεισμού προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της ΟΑ και στο 
άρθρο 17 παράγραφος 3 της ΟΑ. Το άρθρο 17 παράγραφος 3 της ΟΑ περιέχει προαιρετική διάταξη 
και η δυνατότητα εφαρμογής του θα εξαρτάται από τη μεταφορά της διάταξης αυτής στην εθνική 
νομοθεσία.66 
  

                                                           
65 Το άρθρο 12 παράγραφος 1 της ΟΑ δεν θεωρείται ιδιαίτερα συναφές στην περίπτωση του Αφγανιστάν. Για τον λόγο 
αυτόν, δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο του παρόντος οδηγού χώρας και της κοινής ανάλυσης. 
66 Λόγω του προαιρετικού χαρακτήρα του συγκεκριμένου λόγου αποκλεισμού και του πεδίου εφαρμογής του, το οποίο 
δεν αφορά συγκεκριμένη χώρα, δεν παρέχεται περαιτέρω ανάλυση και καθοδήγηση σχετικά με το άρθρο 17 παράγραφος 
3 της ΟΑ. 
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Άρθρο 17 της οδηγίας για την αναγνώριση 
Αποκλεισμός από την επικουρική προστασία 

1. Υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής δεν δικαιούται επικουρική προστασία όταν υπάρχουν 
σοβαροί λόγοι για να θεωρείται ότι: 

(α) έχει διαπράξει έγκλημα κατά της ειρήνης, έγκλημα πολέμου ή έγκλημα κατά της 
ανθρωπότητας, όπως τα εγκλήματα αυτά ορίζονται στις διεθνείς συμβάσεις που έχουν 
καταρτισθεί με σκοπό τη θέσπιση διατάξεων σχετικών με τα εγκλήματα αυτά· 

(β) έχει διαπράξει σοβαρό έγκλημα· 

(γ) είναι ένοχος πράξεων που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων 
Εθνών όπως ορίζονται στο προοίμιο και στα άρθρα 1 και 2 του καταστατικού χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών· 

(δ) συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία ή για την ασφάλεια του κράτους μέλους στο οποίο 
βρίσκεται. 

2. Η παράγραφος 1 έχει εφαρμογή στα πρόσωπα που είναι ηθικοί αυτουργοί ή συμμετέχουν 
άλλως στη διάπραξη των εγκλημάτων ή πράξεων που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο. 

3. Τα κράτη μέλη δύνανται να αποκλείουν τους υπηκόους τρίτων χωρών ή τους ανιθαγενείς από 
το δικαίωμα επικουρικής προστασίας, εάν τα πρόσωπα αυτά διέπραξαν, πριν από την 
εισδοχή τους στο οικείο κράτος μέλος, ένα ή περισσότερα εγκλήματα, εκτός του πεδίου 
εφαρμογής της παραγράφου 1, τα οποία θα επέσυραν την ποινή της φυλάκισης εάν είχαν 
διαπραχθεί στο οικείο κράτος μέλος, και εγκατέλειψαν τη χώρα καταγωγής τους 
αποκλειστικά και μόνο για να αποφύγουν κυρώσεις συνεπεία των εν λόγω εγκλημάτων. 

 
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η αποφαινόμενη αρχή φέρει το βάρος της απόδειξης: 
 

Διάγραμμα 12. Στοιχεία για την εφαρμογή αποκλεισμού. 
 
Ταυτόχρονα, ο αιτών υπέχει καθήκον συνεργασίας για τη διαπίστωση όλων των πραγματικών 
περιστατικών και των περιστάσεων που έχουν σημασία για την αίτησή του. 
 

Λαμβανομένων υπόψη των σοβαρών συνεπειών που μπορεί να έχει ο αποκλεισμός για τον 
αιτούντα, οι λόγοι αποκλεισμού θα πρέπει να ερμηνεύονται συσταλτικά και να εφαρμόζονται με 
προσοχή. 

 
Αρκετές καταστάσεις και διάφορα προφίλ θα πρέπει να θεωρηθούν, στην περίπτωση του 
Αφγανιστάν, ιδιαίτερα σημαντικά ώστε να εξεταστούν σε σχέση με τον αποκλεισμό. Σύμφωνα με τις 
ΠΧΚ, πράξεις που συνεπάγονται αποκλεισμό διαπράττονται τόσο σε σχέση με την ένοπλη σύρραξη 
όσο και στο πλαίσιο της γενικής εγκληματικότητας και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων 

των στοιχείων των 
αντίστοιχων λόγων 

αποκλεισμού 

της ατομικής ευθύνης 
του αιτούντος 
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δικαιωμάτων. 

Η οδηγία για την αναγνώριση δεν προβλέπει χρονικό περιορισμό για την εφαρμογή των λόγων 
αποκλεισμού. Οι αιτούντες μπορούν να αποκλειστούν σε σχέση με γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα 
στο πρόσφατο και στο πιο μακρινό παρελθόν. Ορισμένα (ενδεικτικά) παραδείγματα γεγονότων του 
παρελθόντος τα οποία ενδέχεται να σχετίζονται με πράξεις που συνεπάγονται αποκλεισμό είναι τα 
ακόλουθα: 

 η «Επανάσταση του Σαούρ» το 1978, οι επακόλουθες εκκαθαρίσεις και η πάταξη της 
εξέγερσης το 1979· 

 η εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης (1979) και η ένοπλη σύρραξη μεταξύ της αφγανικής 
κυβέρνησης (υποστηριζόμενης από τα σοβιετικά στρατεύματα) και των μουτζαχεντίν (π.χ. 
μυστικές υπηρεσίες του καθεστώτος του PDPA, διοικητές ή μαχητές του αντισοβιετικού τανζίμ 
τζιχάντ) (1979 - 1992)· 

 ο αφγανικός «εμφύλιος πόλεμος» (1992 - 1996)· 
 το καθεστώς των Ταλιμπάν και η σύγκρουση μεταξύ των Ταλιμπάν και της Βόρειας Συμμαχίας 

(1996 - 2001)· 
 η στρατιωτική επιχείρηση με επικεφαλής τις ΗΠΑ· και η εξέγερση με επικεφαλής τους 

Ταλιμπάν κατά της αφγανικής κυβέρνησης (2001 και έπειτα)· 
 κ.λπ. 

Σε σχέση με δυνητικούς παράγοντες αποκλεισμού, βλ. επίσης τα κεφάλαια Φορείς  δίωξης ή σοβαρής 
βλάβης και Ανάλυση συγκεκριμένων προφίλ όσον αφορά την αναγνώριση του καθεστώτος 
πρόσφυγα. 
 

Τα παραδείγματα που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο δεν είναι εξαντλητικά ούτε οδηγούν 
σε πάγια συμπεράσματα. Κάθε υπόθεση θα πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα επί της ουσίας. 

 
Δυνατότητα εφαρμογής των λόγων αποκλεισμού 
Στις υποενότητες που ακολουθούν εξετάζονται οι διάφοροι λόγοι αποκλεισμού οι οποίοι τυγχάνουν 
εφαρμογής σύμφωνα με την οδηγία για την αναγνώριση. 

α. Έγκλημα κατά της ειρήνης, έγκλημα πολέμου ή έγκλημα κατά της ανθρωπότητας 

Το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο α) της ΟΑ και το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΑ 
παραπέμπουν σε συγκεκριμένες σοβαρές παραβάσεις του διεθνούς δικαίου, όπως ορίζονται στις 
σχετικές διεθνείς πράξεις. 

 Το «έγκλημα κατά της ειρήνης» αφορά τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, τη δρομολόγηση, τη 
διεξαγωγή ή τη συμμετοχή σε κοινό σχέδιο ή συνωμοσία που σχετίζεται με επιθετικό πόλεμο. 
Θεωρείται ότι τυγχάνει εφαρμογής μόνο στο πλαίσιο διεθνούς ένοπλης σύρραξης και συνήθως 
διαπράττεται από άτομα τα οποία κατέχουν υψηλή θέση εξουσίας και τα οποία εκπροσωπούν κράτος 
ή οιονεί κρατική οντότητα. 

Ο λόγος αυτός δεν θεωρείται ιδιαίτερα συναφής στις περιπτώσεις αιτούντων από το Αφγανιστάν. 

Προκειμένου να διαπιστώσει αν τελέστηκε έγκλημα πολέμου ή έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, ο 
χειριστής υπόθεσης θα πρέπει να εξετάσει τις σχετικές διεθνείς πράξεις.67 

                                                           
67 Τα εγκλήματα πολέμου απαριθμούνται, μεταξύ άλλων, στο άρθρο 8 του Καταστατικού της Ρώμης, διαθέσιμο στα 
Ελληνικά: https://bit.ly/2CX35vC  ;στις διατάξεις σχετικά με τις «Σοβαρές παραβιάσεις» στις Συμβάσεις της Γενεύης του 
1949 και στο Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο I, στο κοινό άρθρο 3 και στις σχετικές διατάξεις του Συμπληρωματικού 
Πρωτοκόλλου II, στο Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) και στο 

https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
https://bit.ly/2CX35vC
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 Τα εγκλήματα πολέμου είναι σοβαρές παραβάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, οι 
οποίες διαπράττονται κατά προστατευόμενου προσώπου ή αντικειμένου (άμαχοι, πολεμιστές οι 
οποίοι έχουν τεθεί εκτός μάχης, όπως κρατούμενοι ή τραυματίες ή οι οποίοι παρέδωσαν τα όπλα 
τους, ή πολιτικά ή πολιτισμικά αντικείμενα) ή με τη χρήση παράνομων όπλων ή μέσων διεξαγωγής 
πολέμου. 

Μπορούν να διαπράττονται από πολεμιστές/μαχητές καθώς και από αμάχους, εφόσον υπάρχει 
επαρκής  σύνδεσμος με την ένοπλη σύρραξη. Αυτό σημαίνει ότι η πράξη πρέπει να συνδεόταν 
«στενά» με την ένοπλη σύρραξη ή ότι 

Η ένοπλη σύρραξη δεν χρειάζεται να υπήρξε η αιτία της τέλεσης του εγκλήματος, αλλά η 
ύπαρξη ένοπλης σύρραξης πρέπει, τουλάχιστον, να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην 
ικανότητα του δράστη να το τελέσει, στην απόφασή του να το τελέσει, στον τρόπο με τον 
οποίο τελέστηκε ή στον σκοπό για τον οποίο τελέστηκε.68 

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι ένοπλοι που λαμβάνουν νόμιμα μέρος σε εχθροπραξίες δεν 
διαπράττουν έγκλημα πολέμου εφόσον τηρούν τους κανόνες διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. 

Η φύση της ένοπλης σύρραξης (διεθνής ή μη διεθνής) είναι αποφασιστικού χαρακτήρα για τον 
καθορισμό των στοιχείων συγκεκριμένων εγκλημάτων πολέμου. 

Η τρέχουσα ένοπλη σύρραξη στο Αφγανιστάν θεωρείται μη διεθνής.69 

Οι ένοπλες συρράξεις του παρελθόντος μπορούν να χαρακτηριστούν ως ακολούθως: 

 ένοπλη σύρραξη μεταξύ της κυβέρνησης του PDPA και ένοπλων αντιπάλων από το καλοκαίρι 
του 1979 έως τη σοβιετική εισβολή στις 24 Δεκεμβρίου 1979: μη διεθνής· 

 σοβιετοαφγανικός πόλεμος από τον Δεκέμβριο του 1979 έως τον Φεβρουάριο του 1989: 
διεθνής· 

 ένοπλη σύρραξη μεταξύ δυνάμεων των μουτζαχεντίν και της κυβέρνησης (1989-1996): μη 
διεθνής· 

 ένοπλη σύρραξη μεταξύ των Ταλιμπάν και του Ενωμένου Μετώπου (1996-2001): μη διεθνής· 
 ένοπλη σύρραξη με επικεφαλής τις ΗΠΑ κατά του καθεστώτος των Ταλιμπάν από τον 

Οκτώβριο του 2001 έως τον Ιούνιο του 2002: διεθνής· 
 εξέγερση με επικεφαλής τους Ταλιμπάν κατά της αφγανικής κυβέρνησης (Ιούνιος 2002 – σε 

εξέλιξη): μη διεθνής. 

Οι αναφερθείσες παραβάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 
στην τρέχουσα σύρραξη και στις παλαιότερες συγκρούσεις στο Αφγανιστάν μπορούν να 
ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου. Ορισμένα σχετικά (ενδεικτικά) παραδείγματα είναι τα εξής: 

 βία ασκούμενη κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας, ιδίως κάθε είδους 
ανθρωποκτονία με πρόθεση, ακρωτηριασμός, απάνθρωπη μεταχείριση και βασανιστήρια 
προσώπων που δεν λαμβάνουν άμεσα μέρος σε εχθροπραξίες· 

 προσβολές κατά της προσωπικής αξιοπρέπειας και, ιδιαιτέρως, ταπεινωτική και εξευτελιστική 
                                                           
Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα (ICTR). Ορισμοί των εγκλημάτων κατά της 
ανθρωπότητας περιλαμβάνονται σε διεθνείς πράξεις, μεταξύ άλλων στο άρθρο 7 του Καταστατικού της Ρώμης. 
Διαθέσιμο στα Ελληνικά: https://bit.ly/2CX35vC  
68 ICTY (τμήμα εφέσεων), απόφαση της 12ης Ιουνίου 2002, Prosecutor κατά Kunarac κ.λπ., IT-96-23 και IT-96-23/1-A, 
σκέψη 58. 
69 Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχείο α) της ΟΑ και του άρθρου 17 παράγραφος 1 
στοιχείο α) της ΟΑ παραπέμπει στις σχετικές διεθνείς πράξεις στις οποίες ορίζονται οι όροι. Επομένως, η εκτίμηση του αν 
λαμβάνει χώρα ένοπλη σύρραξη, καθώς και της φύσης της σύρραξης αυτής, βασίζεται στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο 
και μπορεί να διαφέρει από την εκτίμηση βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ όπως ορίζεται στην απόφαση Diakité 
του ΔΕΕ. 

https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
https://bit.ly/2CX35vC
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μεταχείριση προσώπων που δεν λαμβάνουν άμεσα μέρος σε εχθροπραξίες· 
 επιθέσεις με πρόθεση κατευθυνόμενες κατά του αμάχου πληθυσμού ως τέτοιου ή εναντίον 

αμάχων ατομικά, οι οποίοι δεν λαμβάνουν άμεσα μέρος στις εχθροπραξίες· 
 επιθέσεις με πρόθεση κατευθυνόμενες κατά κτιρίων, υλικού υγειονομικών μονάδων και 

μέσων μεταφοράς, και κατά προσωπικού φέροντος τα διακριτικά εμβλήματα των Συμβάσεων 
της Γενεύης σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο· 

 επιθέσεις με πρόθεση κατευθυνόμενες κατά κτιρίων αφιερωμένων στη θρησκεία, παιδεία, 
τέχνη, επιστήμη ή αγαθοεργούς σκοπούς, ιστορικά μνημεία, νοσοκομεία και μέρη όπου 
συγκεντρώνονται οι ασθενείς και οι τραυματίες, εφόσον δεν αποτελούν στρατιωτικούς 
στόχους· 

 ανθρωποκτονία ή τραυματισμός με δόλια τεχνάσματα αντιπάλων μαχίμων· 
 η επιβολή καταδικών και οι εκτελέσεις χωρίς προηγούμενη δικαστική απόφαση εκδοθείσα 

από κανονικά συσταθέν δικαστήριο, η οποία θα παρέχει όλες τις δικαστικές εγγυήσεις που 
αναγνωρίζονται ως απαραίτητες. 

 στρατολόγηση παιδιών ηλικίας κάτω των δεκαπέντε ετών σε εθνικές ένοπλες δυνάμεις ή 
ομάδες ή χρησιμοποίησή τους για ενεργό συμμετοχή στις εχθροπραξίες· 

 κ.λπ. 

 Τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας είναι θεμελιωδώς απάνθρωπες πράξεις, οι οποίες 
τελούνται στο πλαίσιο συστηματικής ή ευρείας επίθεσης εναντίον οποιουδήποτε πληθυσμού 
αμάχων70. Ορισμένα (ενδεικτικά) παραδείγματα απάνθρωπων πράξεων οι οποίες μπορεί να 
ανέρχονται στο όριο αυτό όταν τελούνται σύμφωνα με κρατική ή οργανωτική πολιτική ή για την 
επιδίωξη αυτής είναι τα εξής: δολοφονία, εξόντωση, βασανιστήρια, βιασμός, γενετήσια δουλεία, 
εξαναγκασμός σε πορνεία, πολιτική ή θρησκευτική δίωξη, φυλάκιση ή άλλη σοβαρή στέρηση της 
σωματικής ελευθερίας κατά παράβαση βασικών κανόνων του διεθνούς δικαίου. 

Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας είναι δυνατόν να τελεστούν εν καιρώ ειρήνης και κατά τη 
διάρκεια ένοπλης σύρραξης. Ακόμη και μεμονωμένη πράξη μπορεί να εμπίπτει στον συγκεκριμένο 
λόγο αποκλεισμού εφόσον υπάρχει σύνδεσμος  με ευρεία ή συστηματική επίθεση κατά πληθυσμού 
αμάχων και η πράξη τελείται από πρόσωπο που γνώριζε την επίθεση και τον σύνδεσμο της πράξης 
με την επίθεση. 

Συμπέρασμα σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχείο α) και 
του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΑ: 

Σύμφωνα με τις ΠΧΚ, ομάδες στασιαστών, το κράτος και φιλοκυβερνητικές παραστρατιωτικές 
ομάδες, καθώς και άμαχοι στο Αφγανιστάν μπορούν να εμπλέκονται σε πράξεις οι οποίες πληρούν 
τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. 

Επισημαίνεται ότι, τον Νοέμβριο του 2017, η εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), 
ζήτησε την άδεια του τρίτου ανακριτικού τμήματος για την κίνηση έρευνας σχετικά με εικαζόμενα 
εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας σε σχέση με την ένοπλη σύρραξη στο 
Αφγανιστάν από την 1η Μαΐου 2003. Η προκαταρκτική εξέταση επικεντρώνεται σε εγκλήματα που 
απαριθμούνται στο Καταστατικό της Ρώμης τα οποία εικάζεται ότι τελέστηκαν στο πλαίσιο της 
ένοπλης σύρραξης μεταξύ φιλοκυβερνητικών και αντικυβερνητικών δυνάμεων. Περιλαμβάνει τα 
                                                           
70 Για περαιτέρω καθοδήγηση όσον αφορά τις σχετικές έννοιες, βλ. τον «Πρακτικό Οδηγό της EASO: Αποκλεισμός». 
Επιπλέον, σχετικά με τις έννοιες «ευρεία» και «συστηματική», βλ. για παράδειγμα ICTY, Prosecutor κατά Dusko Tadic aka 
«Dule» (πρόταση και απόφαση), IT-94-1-T, 7 Μαΐου 1997, σκέψη 648· ICTR, The Prosecutor κατά Jean-Paul Akayesu 
(πρωτοβάθμια απόφαση), ICTR-96-4-T, 2 Σεπτεμβρίου 1998, σκέψη 580· ICTY, Prosecutor κατά Dragoljub Kunarac, 
Radomir Kovac και Zoran Vukovic (δευτεροβάθμια απόφαση), IT-96-23 & IT-96-23/1-A, 12 Ιουνίου 2002, σκέψη 94· 
σχετικά με την έννοια «πληθυσμός αμάχων», βλ. ICTY, Prosecutor κατά Dusko Tadic aka «Dule» (πρόταση και απόφαση), 
IT-94-1-T, 7 Μαΐου 1997, σκέψη 648· ICTR, The Prosecutor κατά Jean-Paul Akayesu (πρωτοβάθμια απόφαση), ICTR-96-4-T, 
2 Σεπτεμβρίου 1998, σκέψη 644. 
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εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας της ανθρωποκτονίας καθώς και της φυλάκισης και άλλων 
σοβαρών μορφών στέρησης της ελευθερίας· και τα εγκλήματα πολέμου της ανθρωποκτονίας· της 
απάνθρωπης μεταχείρισης· της προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας· της απαγγελίας ποινών 
και της πραγματοποίησης εκτελέσεων χωρίς κατάλληλη δικαστική εξουσία· των εκ προθέσεως 
επιθέσεων κατά αμάχων, πολιτικών αντικειμένων και αποστολών ανθρωπιστικής βοήθειας· και της 
ανθρωποκτονίας ή του τραυματισμού με δόλια τεχνάσματα αντιπάλων μαχίμων. Η προκαταρκτική 
εξέταση επικεντρώνεται επίσης στην ύπαρξη και στην αυθεντικότητα των εθνικών διαδικασιών σε 
σχέση με τα εγκλήματα αυτά.71 

Η συμμετοχή Αφγανών πολιτών στη σύγκρουση στη Συρία, για παράδειγμα μέσω της μεραρχίας 
Φατεμιγιούν, θα μπορούσε επίσης να εξεταστεί στο πλαίσιο του συγκεκριμένου λόγου αποκλεισμού. 

β. Σοβαρό (μη πολιτικό) έγκλημα 

Η τέλεση σοβαρών (μη πολιτικών) εγκλημάτων αποτελεί λόγο ο οποίος μπορεί να εφαρμόζεται σε 
αιτούντες από κάθε χώρα καταγωγής, ανεξαρτήτως της γενικής κατάστασης. 

Προκειμένου να διαπιστωθεί αν το έγκλημα πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηριστεί 
σοβαρό, μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: η φύση της πράξης, η 
πραγματικά προκληθείσα βλάβη, η μορφή της διαδικασίας που χρησιμοποιήθηκε για την άσκηση 
δίωξης κατά του εγκλήματος αυτού, η φύση της προβλεπόμενης ποινής και αν οι περισσότερες 
δικαιοδοσίες θα θεωρούν το συγκεκριμένο έγκλημα σοβαρό. 

Δεν απαιτείται το αδίκημα να συνιστά έγκλημα (ή σοβαρό έγκλημα) τόσο στη χώρα καταγωγής όσο 
και στη χώρα στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. Επομένως, ορισμένες πράξεις οι οποίες θεωρούνται 
αξιόποινες στο Αφγανιστάν, αλλά δεν θεωρούνται σοβαρά εγκλήματα βάσει διεθνών προτύπων (π.χ. 
σε σχέση με τον γενετήσιο προσανατολισμό ή θρησκευτικά παραπτώματα), δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της διάταξης αυτής. Ταυτόχρονα, πράξεις οι οποίες ενδέχεται να μην θεωρούνται 
σοβαρά εγκλήματα στο Αφγανιστάν μπορεί να συνιστούν συναφείς λόγους αποκλεισμού. 

Για να χαρακτηριστεί μια πράξη μη πολιτικό έγκλημα, θα πρέπει να θεωρείται ότι διέπεται από μη 
πολιτικά, κυρίως, κίνητρα ή να είναι δυσανάλογη σε σχέση με τον επιδιωκόμενο πολιτικό στόχο. 
Ιδιαίτερα σκληρές πράξεις μπορούν να θεωρηθούν σοβαρά μη πολιτικά εγκλήματα, δεδομένου ότι 
είναι δυσανάλογες προς τον προβαλλόμενο πολιτικό σκοπό. Για παράδειγμα, πράξεις οι οποίες 
θεωρούνται συνήθως ότι έχουν «τρομοκρατικό» χαρακτήρα είναι πιθανό να εμπίπτουν στην 
κατηγορία αυτή.72 

Ο λόγος αποκλεισμού από το καθεστώς πρόσφυγα προβλέπει περαιτέρω ότι ο αιτών πρέπει να 
τέλεσε την πράξη εκτός της χώρας ασύλου πριν γίνει δεκτός ως πρόσφυγας. 

Συμπέρασμα σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) και 
του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) της ΟΑ: 

Στην περίπτωση του Αφγανιστάν, η ευρέως διαδεδομένη εγκληματικότητα και η κατάρρευση της 
δημόσιας τάξης καθιστούν ιδιαίτερα συναφή τον λόγο του «σοβαρού (μη πολιτικού) εγκλήματος». 
Πέραν των δολοφονιών που σχετίζονται με οικογενειακές και άλλες ιδιωτικές διαφορές, ορισμένα 
παραδείγματα ιδιαίτερα συναφών σοβαρών εγκλημάτων μπορεί επιπλέον να περιλαμβάνουν το 
εμπόριο και τη διακίνηση ναρκωτικών, τη διακίνηση όπλων, την εμπορία ανθρώπων, την παράνομη 
φορολόγηση, την παράνομη εξόρυξη, την εμπορία ή τη λαθραία διακίνηση ορυκτών, πολύτιμων 
λίθων, αρχαιοτήτων κ.λπ. 

Η βία κατά των γυναικών και των παιδιών (για παράδειγμα, σε σχέση με τους bacha bazi, στο πλαίσιο 

                                                           
71 Για περισσότερες πληροφορίες, https://www.icc-cpi.int/afghanistan. 
72 Βλέπε, για παράδειγμα, ΔΕΕ, Bundesrepublik Deutschland κατά B και D, C-57/09 και C-101/09, 9 Νοεμβρίου 2010, 
σκέψη 81. 
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γάμων ανηλίκων κ.λπ.), η οποία είναι ευρέως διαδεδομένη στο Αφγανιστάν, μπορεί επίσης να 
ισοδυναμεί δυνητικά με σοβαρό (μη πολιτικό) έγκλημα. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα σοβαρά εγκλήματα μπορούν να συνδέονται με ένοπλη σύρραξη (π.χ. 
εάν τελούνται με σκοπό τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων ένοπλων ομάδων) και μπορούν 
επίσης να εξεταστούν στο πλαίσιο του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή του άρθρου 17 
παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΑ. 

Σε σχέση με τον αποκλεισμό από το καθεστώς πρόσφυγα, ένα έγκλημα μπορεί να εμπίπτει στον λόγο 
αυτόν εάν τελέστηκε στο Αφγανιστάν ή σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα (για παράδειγμα, ενόσω ο αιτών 
διέμενε στο Πακιστάν ή στο Ιράν ή σε χώρες διέλευσης κ.λπ.). Σε σχέση με την επικουρική προστασία, 
σοβαρά εγκλήματα τα οποία τέλεσαν Αφγανοί αιτούντες στη χώρα υποδοχής θα οδηγούν επίσης σε 
αποκλεισμό. 

γ. Πράξεις που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών 
Οι σκοποί και ο αρχές των Ηνωμένων Εθνών καθορίζονται στο προοίμιο και στα άρθρα 1 και 2 του 
Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Σύμφωνα με αυτά, ο συγκεκριμένος λόγος αποκλεισμού μπορεί να 
εφαρμόζεται για ορισμένες πράξεις οι οποίες συνιστούν σοβαρές και συνεχείς παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και/ή πράξεις οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί από τη διεθνή κοινότητα 
αντίθετες προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών (για παράδειγμα, τρομοκρατικές 
ενέργειες βάσει των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών)73. Για 
να εφαρμοστεί αυτή η διάταξη, οι πράξεις πρέπει να έχουν διεθνή διάσταση, υπό την έννοια ότι είναι 
δυνατόν να έχουν αρνητικές συνέπειες για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, ή τις αρμονικές σχέσεις 
μεταξύ κρατών. Ωστόσο, δεν είναι απόλυτη προϋπόθεση να κατέχει ο δράστης θέση εξουσίας σε 
κρατική ή οιονεί κρατική οντότητα προκειμένου να αποκλειστεί βάσει της διάταξης αυτής. 

Η σχετική νομολογία του ΔΕΕ, μεταξύ άλλων στην υπόθεση B και D74 και στην πιο πρόσφατη υπόθεση 
Lounani75, εξετάζει τις πράξεις που συνιστούν συμμετοχή στις δραστηριότητες τρομοκρατικής 
ομάδας υπό το πρίσμα της διάταξης αυτής. Κάτι τέτοιο μπορεί να καλύπτει ευρύ φάσμα 
συμπεριφορών, όπως στρατολόγηση, οργάνωση, μεταφορά ή εξοπλισμό ατόμων για τον σκοπό, 
μεταξύ άλλων, της εκτέλεσης, του σχεδιασμού ή της προετοιμασίας τρομοκρατικών ενεργειών κ.λπ.76 
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ΔΕΕ έχει αποφανθεί ότι η ιδιότητα μέλους οργάνωσης που 
εμπλέκεται σε τρομοκρατικές ενέργειες δεν αρκεί αυτή καθαυτή για την εφαρμογή του αντίστοιχου 
λόγου αποκλεισμού.77 

Συμπέρασμα σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και 
του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της ΟΑ: 

Στην περίπτωση του Αφγανιστάν, η ιδιότητα (πρώην) μέλους ένοπλων ομάδων, όπως το ISKP, οι 
Ταλιμπάν ή το Ισλαμικό Κόμμα (Hezb- e Islami), μπορεί να ενεργοποιήσει σχετικούς παράγοντες, 
πέραν εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο α) και στο άρθρο 17 
παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΑ. 

Η εφαρμογή του αποκλεισμού εξαρτάται από εξατομικευμένη εκτίμηση των συγκεκριμένων 
πραγματικών περιστατικών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του αιτούντος εντός της οργάνωσης 
αυτής. Η θέση του αιτούντος στην οργάνωση συνιστά σχετικό παράγοντα και υψηλή θέση μπορεί να 
δικαιολογεί (μαχητό) τεκμήριο ατομικής ευθύνης. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει αναγκαίο να 
εξετάζονται όλες οι σχετικές περιστάσεις προτού ληφθεί απόφαση αποκλεισμού. 

                                                           
73 Βλ., για παράδειγμα, αποφάσεις 1373 και 1377 του 2001 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών. 
74 ΔΕΕ, Bundesrepublik Deutschland κατά B και D, C-57/09 και C-101/09, 9 Νοεμβρίου 2010. 
75 ΔΕΕ, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides κατά Mostafa Lounani, C-573/14, 31 Ιανουαρίου 2017. 
76 ΔΕΕ, Lounani, σκέψη 68. 
77 ΔΕΕ, B και D, σκέψεις 79-99. 

http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=14
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=14
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δ. Κίνδυνος για την κοινωνία ή για την ασφάλεια του κράτους μέλους 
Κατά την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας, ο λόγος αποκλεισμού «κίνδυνος για την 
κοινωνία ή για την ασφάλεια του κράτους μέλους» εφαρμόζεται μόνο σε πρόσωπα τα οποία είναι 
κατά τα άλλα επιλέξιμα για επικουρική προστασία. 

Εν αντιθέσει προς τους άλλους λόγους αποκλεισμού, η εφαρμογή της διάταξης αυτής βασίζεται σε 
μελλοντοστραφή εκτίμηση του κινδύνου. Παρ’ όλα αυτά, κατά την εξέταση λαμβάνονται υπόψη οι 
προηγούμενες και/ή οι τρέχουσες δραστηριότητες του αιτούντος, όπως η συμμετοχή σε ορισμένες 
ομάδες που θεωρείται ότι συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους μέλους ή εγκληματικές 
δραστηριότητες του αιτούντος. 

Λόγω της φύσης αυτής της διάταξης, για την εφαρμογή της συχνά απαιτείται η συμμετοχή και άλλων 
αρχών οι οποίες έχουν ενδεχομένως πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες. 

Ατομική ευθύνη 
Η αξιολόγηση της ατομικής ευθύνης βασίζεται στη φύση και στην έκταση της συμμετοχής του 
αιτούντος στην πράξη ή στις πράξεις που συνεπάγονται αποκλεισμό, καθώς και στην ενδιάθετη 
κατάστασή του σε σχέση με την εν λόγω πράξη ή πράξεις. Διάφορες μορφές συμπεριφοράς μπορεί 
να οδηγήσουν σε διαπίστωση ατομικής ευθύνης (για παράδειγμα, αυτουργία, ηθική αυτουργία, 
συνέργεια, ευθύνη διοικητή κ.λπ.), όταν διαπιστώνονται η σχετική πρόθεση και γνώση. 

Το εφαρμοστέο μέτρο απόδειξης είναι «σοβαροί λόγοι για να θεωρείται», το οποίο απαιτεί σαφή και 
αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία, αλλά δεν είναι τόσο υψηλό όσο το μέτρο για την ποινική ευθύνη 
(«πέραν πάσης αμφιβολίας»). 

Το γεγονός ότι ο αιτών σχετίζεται ή σχετιζόταν με ομάδα ή καθεστώς που ευθύνεται για πράξη ή 
πράξεις που συνεπάγονται αποκλεισμό δεν απαλλάσσει την αποφαινόμενη αρχή από την 
υποχρέωση απόδειξης της ατομικής ευθύνης του. 

Ωστόσο, επαρκείς αποδείξεις για τις προϋποθέσεις τόσο της «συμπεριφοράς» όσο και της 
«ενδιάθετης κατάστασης» μπορούν να συναχθούν από τη φύση, το μέγεθος της ομάδας ή το 
καθεστώς, την οικειοθελή συμμετοχή στην ομάδα και τη θέση, τον βαθμό, το κύρος και την 
επιρροή του αιτούντος εντός της ομάδας. Παραμένει, ωστόσο, απαραίτητο να προσδιορίσει ο 
υπεύθυνος λήψης αποφάσεων τη μορφή της ατομικής ευθύνης και να εξετάσει τα πραγματικά 
περιστατικά υπό το φως των αντίστοιχων κριτηρίων. 

Επιπλέον, στην εξέταση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη δυνητικοί λόγοι που αίρουν την ατομική 
ευθύνη, όπως η έλλειψη νοητικής ικανότητας κατανόησης και/ή ελέγχου της συμπεριφοράς (π.χ. 
λόγω ηλικίας, ψυχικής ασθένειας ή νοητικής βλάβης, ακούσιας μέθης), ο εξαναγκασμός (π.χ. θα 
πρέπει να εξετάζονται οι συνθήκες αναγκαστικής στρατολόγησης), η αυτοάμυνα ή προστασία άλλων 
(ή περιουσιακών στοιχείων, στην περίπτωση εγκλημάτων πολέμου), οι εντολές ανωτέρων σε 
συγκεκριμένες περιστάσεις κ.λπ. 

Ανάλογα με την εθνική πρακτική, στην ανάλυση μπορεί επίσης να ληφθεί υπόψη το κατά πόσον ο 
ενδεχόμενος αποκλεισμός του αιτούντος θα πληροί τους σκοπούς των ρητρών αποκλεισμού. 
Στοιχεία, όπως το γεγονός ότι ο αιτών έχει ήδη εκτίσει ποινή για την πράξη που (κατά τα λοιπά) 
συνεπάγεται αποκλεισμό ή το κατά πόσον η πράξη αποτελεί αντικείμενο αμνηστίας ή χάριτος, 
μπορούν δυνητικά να ληφθούν υπόψη. Όσο πιο αποτρόπαιες είναι οι πράξεις που συνεπάγονται 
αποκλεισμό τόσο λιγότερο συμβάλλουν τέτοιου είδους παράγοντες στη λήψη της τελικής απόφασης. 

Στην περίπτωση του Αφγανιστάν, επισημαίνεται ότι η αμνηστία που προβλέπεται βάσει του νόμου 
περί εθνικής σταθερότητας και συμφιλίωσης του Αφγανιστάν και οι διατάξεις περί αμνηστίας στη 
συμφωνία με το Ισλαμικό Κόμμα (Hezb-e Islami)/τον Gulbuddin Hekmatyar (HIG), του Σεπτεμβρίου 
του 2016, είναι πιθανό να μην πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις (ήτοι, να εκφράζουν τη 
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δημοκρατική βούληση των πολιτών του Αφγανιστάν και να έχει λογοδοτήσει ο ενδιαφερόμενος με 
άλλους τρόπους). Επομένως, οι διατάξεις αυτές δεν θα εμποδίζουν τον αποκλεισμό του αιτούντος 
εάν διαπιστώνεται ατομική ευθύνη για τις σχετικές πράξεις που συνεπάγονται αποκλεισμό. 

Για περαιτέρω οριζόντια καθοδήγηση σχετικά με τον αποκλεισμό, βλ. «Πρακτικός οδηγός της EASO: 
Αποκλεισμός».78 

                                                           
78 Ο «Πρακτικός οδηγός της EASO: Αποκλεισμός» διατίθεται σε διάφορες γλώσσες στη διεύθυνση 
https://www.easo.europa.eu/practical-tools. 

https://www.easo.europa.eu/practical-tools
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Παράρτημα I. Συντομογραφίες και γλωσσάριο 
ΑΕΜ Αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός Βόμβα η οποία κατασκευάζεται και 

χρησιμοποιείται με τρόπο διαφορετικό από εκείνον της συμβατικής 
στρατιωτικής δράσης. (UNAMA, Ετήσια έκθεση 2017) 

Αντικυβερνητικά 
στοιχεία 

Κάθε άτομο και ένοπλη ομάδα που εμπλέκεται σε ένοπλη σύρραξη με την 
κυβέρνηση του Αφγανιστάν και/ή διεθνείς στρατιωτικές δυνάμεις ή σε ένοπλη 
αντίσταση κατά της κυβέρνησης του Αφγανιστάν και/ή διεθνών στρατιωτικών 
δυνάμεων. Περιλαμβάνονται αυτοί που αυτοπροσδιορίζονται ως «Ταλιμπάν» 
καθώς και άτομα και μη κρατικές οργανωμένες ένοπλες ομάδες οι οποίες 
συμμετέχουν άμεσα σε εχθροπραξίες και φέρουν διάφορες ονομασίες, όπως 
Δίκτυο Haqqani, Ισλαμικό Κίνημα του Ουζμπεκιστάν (IMU), Ένωση Ισλαμικής 
Τζιχάντ, Lashkari Tayyiba, Jaysh Muhammed, ομάδες που αυτοπροσδιορίζονται 
ως Ισλαμικό Κράτος/«Daesh» και άλλες παραστρατιωτικές και ένοπλες ομάδες 
που επιδιώκουν πολιτικούς, ιδεολογικούς ή οικονομικούς στόχους, 
συμπεριλαμβανομένων ένοπλων εγκληματικών ομάδων οι οποίες 
συμμετέχουν άμεσα σε εχθροπραξίες για λογαριασμό μίας εκ των 
αντιμαχόμενων πλευρών (UNAMA, Ετήσια έκθεση 2017). 

ΔΕΕ Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ΔΟΕ Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 
ΕΔΔΑ Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΕΕ+ τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Νορβηγία και η Ελβετία 
ΕΣΔΑ Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 

Θεμελιωδών Ελευθεριών (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), 
όπως τροποποιήθηκε από τα πρωτόκολλα υπ’ αριθ. 11 και 14, 4 Νοεμβρίου 
1950 

ΗΠΑ Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 
ΛΟΑΔ Λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι και διεμφυλικά άτομα 
Μεντρεσές Ισλαμικό ιεροδιδασκαλείο 
ΜΚΟ Μη κυβερνητική οργάνωση 
ΟΑ 
Οδηγία για την 
αναγνώριση 

Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των 
υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, 
για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται 
επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας 

ΟΔΑ (οδηγία για 
τις διαδικασίες 
ασύλου) 

Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και 
ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας 

Ουλεμάδες Σώμα λόγιων μουσουλμάνων οι οποίοι αναγνωρίζονται ως έχοντες 
ειδικευμένες γνώσεις ισλαμικού δικαίου και θεολογίας 

ΠΧΚ Πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής 
σαρία Ο θρησκευτικός νόμος του Ισλάμ· ισλαμικό κανονικό δίκαιο 
Στοχευμένη/εκ 
προθέσεως 
δολοφονία 

Ηθελημένη, προμελετημένη και σκόπιμη χρήση θανάσιμης βίας από κράτη ή τα 
όργανά τους που ενεργούν με πρόσχημα τον νόμο ή από οργανωμένη ένοπλη 
ομάδα, η οποία είναι μέρος ένοπλης σύρραξης, κατά συγκεκριμένου ατόμου το 
οποίο δεν τελεί υπό κράτηση από τον δράστη. (UNAMA, Ετήσια έκθεση 2017) 

φετφά Απόφαση ή γνωμοδότηση του επικεφαλής θρησκευτικής κοινότητας στο 
Ισλάμ 

χερσαία μάχη Οι χερσαίες μάχες περιλαμβάνουν χερσαίες επιχειρήσεις εν κινήσει, επιθέσεις 
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εξ αποστάσεως, διασταυρούμενα πυρά και ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ των 
αντιμαχόμενων πλευρών. Οι χερσαίες μάχες περιλαμβάνουν επιθέσεις ή 
επιχειρήσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται φορητά όπλα, βαρύς οπλισμός 
και/ή οπλικά συστήματα όπως όλμοι και ρουκέτες. (UNAMA, Ετήσια έκθεση 
2017) 

AAF Αφγανική αεροπορία 
ALP Αφγανική τοπική αστυνομία· πρωτοβουλία ασφάλειας για την ενσωμάτωση 

ένοπλων παραστρατιωτικών ομάδων στις δυνάμεις της αστυνομίας, υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. 

ANA Αφγανικός εθνικός στρατός 
ANP Αφγανική εθνική αστυνομία 
ANSF Αφγανικές δυνάμεις εθνικής ασφάλειας, οι οποίες περιλαμβάνουν τον 

αφγανικό εθνικό στρατό (ANA), την αφγανική εθνική αστυνομία (ANP) και την 
εθνική διεύθυνση ασφάλειας (NDS). 

baad Η πρακτική της ανταλλαγής γυναικών/κοριτσιών για την επίλυση διαφοράς· 
ανταλλαγή θυγατέρων μεταξύ οικογενειών με σκοπό τον γάμο για την αποφυγή 
των εξόδων του τιμήματος της νύφης 

bacha bazi Αγόρια χορευτές: αγόρια ή νεαροί άνδρες θύματα σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης από άνδρες για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Υποχρεώνονται να 
χορεύουν ντυμένοι με γυναικεία ρούχα και να έχουν σεξουαλικές σχέσεις με 
άνδρες. 
Η πρακτική αυτή συνδέεται συχνά με άνδρες σε θέσεις εξουσίας. 

EASO Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο 
EUAA Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο 
Hanafi Σουνιτική νομολογία η οποία χρησιμοποιείται στο Αφγανιστάν· μία από τις 

τέσσερις σχολές σουνιτικής νομολογίας. 
HIV Ιός ανοσοανεπάρκειας ανθρώπου 
IMU Ισλαμικό Κίνημα του Ουζμπεκιστάν 
ISKP Ισλαμικό Κράτος της Επαρχίας Χορασάν 
jirga Συμβούλιο ή συνέλευση των ηλικιωμένων της φυλής που συγκροτείται για την 

επίλυση διαφορών· ο όρος jirgamar αναφέρεται στους ηλικιωμένους των 
οποίων το επάγγελμα είναι η επίλυση διαφορών 

NDS Εθνική διεύθυνση ασφάλειας, υπηρεσία πληροφοριών του Αφγανιστάν 
PDPA Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα του Αφγανιστάν 
PGM Φιλοκυβερνητικές παραστρατιωτικές ομάδες 
shura Συμβούλιο λήψης αποφάσεων της κοινότητας· συχνά συγκροτείται για μη 

κρατική επίλυση διαφορών· απαρτίζεται από ομάδα ατόμων με εξουσία στην 
κοινότητα (ηλικιωμένους) με σκοπό τη συζήτηση προβλήματος και την 
εξεύρεση λύσης σε αυτό 

UNAMA Αποστολή βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν 
UNHCR Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 
zina Το έγκλημα της μοιχείας· θεωρείται ιδιαίτερα ντροπιαστικό και ατιμωτικό 



136 – ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 

Παράρτημα ΙΙ. Βιβλιογραφία για τις πληροφορίες για τη χώρα 
καταγωγής (ΠΧΚ) 
Οι κύριες πηγές ΠΧΚ που χρησιμοποιήθηκαν στην κοινή ανάλυση είναι οι ακόλουθες εκθέσεις ΠΧΚ 
της EASO: 

Στόχευση στο 
πλαίσιο 
συγκρούσεων 

EASO Έκθεση πληροφοριών για τις χώρες καταγωγής (ΠΧΚ): Afghanistan, 
Individuals targeted by armed actors in the conflict 
(Δεκέμβριος 2017) 

Διατίθεται στη διεύθυνση: 

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_targeting_confli
ct.pdf 

Βασικοί 
κοινωνικοοικο
νομικοί 
δείκτες 

EASO Έκθεση πληροφοριών για τις χώρες καταγωγής (ΠΧΚ): Afghanistan, Key 
socio-economic indicators, state protection, and mobility in Kabul City, Mazar-e 
Sharif, and Herat City 
(Αύγουστος 2017) 

Διατίθεται στη διεύθυνση: 
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_COI_Afghanistan_IPA_
August2017.pdf 

Δίκτυα EASO Έκθεση πληροφοριών για τις χώρες καταγωγής (ΠΧΚ): Afghanistan, 
Networks 
(Φεβρουάριος 2018) 

Διατίθεται στη διεύθυνση: 
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_Networks.pdf 

Στρατολόγηση 
από ένοπλες 
ομάδες 

EASO Έκθεση πληροφοριών για τις χώρες καταγωγής (ΠΧΚ): Afghanistan, 
Recruitment by armed groups 
(Σεπτέμβριος 2016) 

Διατίθεται στη διεύθυνση: 

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_recruitment.pdf 
Κατάσταση 
ασφάλειας 
(Δεκ. 2017) 

EASO Έκθεση πληροφοριών για τις χώρες καταγωγής (ΠΧΚ): Afghanistan, Security 
situation 
(Δεκέμβριος 2017) 

Διατίθεται στη διεύθυνση: 
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Afghanistan_security_
situation_2017.pdf 

Κατάσταση 
ασφάλειας 
(Μάιος 2018) 

EASO Έκθεση πληροφοριών για τις χώρες καταγωγής (ΠΧΚ): Afghanistan, Security 
Situation - Update 
(Μάιος 2018) 

Διατίθεται στη διεύθυνση: 
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan-
security_situation_2018.pdf 

Στόχευση 
βάσει του 
κοινωνικού 
πλαισίου 

EASO Έκθεση πληροφοριών για τις χώρες καταγωγής (ΠΧΚ): Afghanistan, 
Individuals targeted under societal and legal norms 
(Δεκέμβριος 2017) 

Διατίθεται στη διεύθυνση: 

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_targeting_societ
y.pdf 

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_targeting_conflict.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_targeting_conflict.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_COI_Afghanistan_IPA_August2017.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_COI_Afghanistan_IPA_August2017.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_Networks.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_recruitment.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Afghanistan_security_situation_2017.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Afghanistan_security_situation_2017.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan-security_situation_2018.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan-security_situation_2018.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_targeting_society.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_targeting_society.pdf
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Παράρτημα III. Σχετική νομολογία 

Νομολογία η οποία παρατίθεται στην κοινή ανάλυση 

Φορείς δίωξης ή 
σοβαρής βλάβης 

 ΔΕΕ, Mohamed M’Bodj κατά Βελγικού Δημοσίου, υπόθεση C-542/13, 
απόφαση της 18ης Δεκεμβρίου 2014, Τμήμα μείζονος συνθέσεως 

(M’Bodj) 

Λόγοι δίωξης – 
θρησκεία 

 ΔΕΕ, Bundesrepublik Deutschland κατά Y και Z, συνεκδικασθείσες 
υποθέσεις C-71/11 και C-99/11, απόφαση της 5ης Σεπτεμβρίου 2012, 
Τμήμα μείζονος συνθέσεως, Y και Z, ECLI:EU:C:2012:518 

(Y και Z) 

Λόγοι δίωξης – 
ιδιότητα μέλους 
ιδιαίτερης 
κοινωνικής ομάδας 

 ΔΕΕ, Minister voor Immigratie en Asiel κατά X και Y και Z κατά Minister 
voor Immigratie en Asiel, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-199/12 έως 
C-201/12, απόφαση της 7ης Νοεμβρίου 2013, ECLI:EU:C:2013:720 

(X, Y και Z) 

Άρθρο 15 στοιχείο 
β) της ΟΑ 

 ΔΕΕ, MP κατά Secretary of State for the Home Department, υπόθεση 
C- 353/16, απόφαση της 24ης Απριλίου 2018 

(MP) 

 ΔΕΕ, M’Bodj 

Αδιάκριτη άσκηση 
βίας σε σχέση με 
ένοπλη σύρραξη 
[άρθρο 15 στοιχείο 
γ) της ΟΑ] 

 ΔΕΕ, Aboubacar Diakité κατά Commissaire général aux réfugiés et aux 
apatrides, C-285/12, απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 
30ής Ιανουαρίου 2014 

(Diakité) 

 ΔΕΕ, Elgafaji κατά Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, απόφαση 
του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 17ης Φεβρουαρίου 
2009 

(Elgafaji) 

 ΕΔΔΑ, Sufi και Elmi κατά Ηνωμένου Βασιλείου, προσφυγές αριθ. 
8319/07 και 11449/07, απόφαση της 28ης Ιουνίου 2011 

(Sufi και Elmi) 

Εναλλακτική 
δυνατότητα 
εγχώριας 
προστασίας 

 ΔΕΕ, X, Y και Z 

 ΔΕΕ, Y και Z 

 ΔΕΕ, Abdulla και λοιποί κατά Bundesrepublik Deutschland, 
συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-175/08, C-176/08, C-178/08 και C-
179/08, απόφαση της 2ας Μαρτίου 2010, ECLI:EU:C:2010:105 

(Abdulla) 

 ΕΔΔΑ, A.A.M. κατά Σουηδίας, προσφυγή αριθ. 68519/10, απόφαση 
της 3ης Απριλίου 2014 

(A.A.M v Sweden) 

 ΕΔΔΑ,Salah Sheekh κατά Κάτω Χωρών, προσφυγή αριθ. 1948/04, 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=C-542%2F13&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=315084
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=C-542%2F13&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=315084
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=C-71%2F11&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=307720
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=C-71%2F11&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=307720
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=C-71%2F11&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=307720
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=C-199%2F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=308694
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=C-199%2F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=308694
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=C-199%2F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=308694
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=351983
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=351983
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-285/12
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-285/12
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-285/12
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-465/07
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-465/07
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-465/07
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105434
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105434
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=805771
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=805771
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=805771
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=805771
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-142085
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-142085
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78986
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απόφαση της 11ης Ιανουαρίου 2007, (Salah Sheekh) 

Αποκλεισμός 

 ΔΕΕ, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides κατά Mostafa 
Lounani, υπόθεση C-573/14, απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα 
μείζονος συνθέσεως) της 31ης Ιανουαρίου 2017, ECLI:EU:C:2017:71 

(Lounani) 

 ΔΕΕ, Bundesrepublik Deutschland κατά B και D, συνεκδικασθείσες 
υποθέσεις C-57/09 και C-101/09, απόφαση της 9ης Νοεμβρίου 2010, 
EU:C:2010:661 

(B και D) 

 ICTY (τμήμα εφέσεων), Prosecutor κατά Kunarac κ.λπ., IT-96-23 και IT-
96-23/1-A, απόφαση της 12ης Ιουνίου 2002 

 ICTY, Prosecutor κατά Dusko Tadic aka «Dule» (πρόταση και 
απόφαση), IT-94-1-T, απόφαση της 7ης Μαΐου 1997 

 ICTR, The Prosecutor κατά Jean-Paul Akayesu (πρωτοβάθμια 
απόφαση), ICTR- 96-4-T, απόφαση της 2ας Σεπτεμβρίου 1998 

Για πρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά τη σχετική νομολογία, βλ.: 

Πρακτικοί οδηγοί της EASO: 

Διατίθενται στη διεύθυνση: https://www.easo.europa.eu/practical-tools 

 EASO Practical Guide: Qualification for international protection 
 Πρακτικός οδηγός της EASO: Αποκλεισμός 

Δικαστικές αναλύσεις: 

Διατίθενται στη διεύθυνση: https://www.easo.europa.eu/courts-and-tribunals 

 Δικαστική ανάλυση «Προϋποθέσεις χορήγησης διεθνούς προστασίας (οδηγία 2011/95/ΕΕ)» 
 Δικαστική ανάλυση «Άρθρο 15 στοιχείο γ) της οδηγίας για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου 

(2011/95/ΕΕ)» 
 Δικαστική ανάλυση «Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification Directive (2011/95/EU)» 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78986
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A62014CJ0573
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A62014CJ0573
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A62014CJ0573
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A62009CJ0057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A62009CJ0057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A62009CJ0057
http://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/kun-aj020612e.pdf
http://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/kun-aj020612e.pdf
http://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/en/tad-tsj70507JT2-e.pdf
http://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/en/tad-tsj70507JT2-e.pdf
http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf
http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf
https://www.easo.europa.eu/practical-tools
https://www.easo.europa.eu/practical-tools
https://www.easo.europa.eu/courts-and-tribunals
https://www.easo.europa.eu/courts-and-tribunals
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Παράρτημα IV. Εκδόσεις και επικαιροποιήσεις 
Η παρούσα έκδοση του σημειώματος καθοδήγησης και της κοινής ανάλυσης εκπονήθηκαν τον 

Ιούνιο του 2018. 

Προβλέπεται επικαιροποίηση σε ετήσια βάση. 
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