European Asylum Support Office

EASO

Σειρά εκδόσεων
επαγγελματικής εξέλιξης
Επισκόπηση υλικών επαγγελματικής
εξέλιξης για τα δικαστήρια που
δημοσιεύει η EASO
Αύγουστος 2020

SUPPORT IS OUR MISSION

Ούτε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί
εξ ονόματός της ευθύνεται για ενδεχόμενη χρήση των παρακάτω πληροφοριών.
Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020
Print

ISBN 978-92-9485-352-3

doi:10.2847/674467

BZ-02-20-094-EL-C

PDF

ISBN 978-92-9485-277-9

doi:10.2847/67693

BZ-02-20-094-EL-N

© Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), 2020
Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον αναφέρεται η πηγή.
Για κάθε χρήση ή αναπαραγωγή φωτογραφιών ή άλλου υλικού τα οποία δεν καλύπτονται από
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο
πρέπει να ζητείται απευθείας η άδεια των κατόχων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

EASO

Σειρά εκδόσεων
επαγγελματικής εξέλιξης
Επισκόπηση υλικών επαγγελματικής εξέλιξης για
τα δικαστήρια που δημοσιεύει η EASO
Αύγουστος 2020

Το υλικό επαγγελματικής εξέλιξης, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών
εκδόσεων, διατίθεται στη διεύθυνση:

www.easo.europa.eu/training-quality/courts-and-tribunals

ΣΕΙΡΆ ΕΚΔΌΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΕΞΈΛΙΞΗΣ — 3

Δραστηριότητες της EASO που αφορούν
τα δικαστήρια
Η EASO, ως το εξειδικευμένο κέντρο της ΕΕ για θέματα διεθνούς
προστασίας, επικεντρώνει τις προσπάθειές της στη διασφάλιση της
αποτελεσματικής, συνεκτικής και συνεπούς πρακτικής εφαρμογής του
κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα του ασύλου.
Έχοντας ως απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός αυθεντικού Κοινού
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ), η EASO υποστηρίζει τα
κράτη μέλη της ΕΕ στην προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης των
προτύπων ποιότητας των συστημάτων ασύλου τους.
Η EASO σχεδιάζει μια σειρά εκδόσεων επαγγελματικής εξέλιξης,
σε συνεργασία με εκπροσώπους δικαστηρίων από τα κράτη μέλη
και από συνδεδεμένες χώρες, με απόλυτο σεβασμό στη δικαστική
ανεξαρτησία. Η συγκεκριμένη σειρά περιλαμβάνει δικαστικές
αναλύσεις, σημειώσεις καθοδήγησης για εκπαιδευτές δικαστών και
συλλογές νομολογίας για κάθε θέμα που καλύπτει, εκτός από τις
πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής, που περιλαμβάνουν έναν
δικαστικό πρακτικό οδηγό μαζί με μια συλλογή νομολογίας.
Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάζεται από δικαστές για δικαστές
έτσι ώστε τα μέλη των δικαστηρίων σε κάθε κράτος μέλος και
συνδεδεμένη χώρα να έχουν στη διάθεσή τους μια πλήρη επισκόπηση
του κεκτημένου στον τομέα του ασύλου. Μέσω του δικτύου της,
η EASO συνεργάζεται στενά με εθνικά κέντρα επικοινωνίας σε κράτη
μέλη και τρίτες χώρες, με φορείς δικαστικής εκπαίδευσης, ενώσεις
δικαστών, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την Ύπατη Αρμοστεία του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και άλλους σχετικούς φορείς.
Αυτή η σειρά χρησιμοποιείται σε εργαστήρια επαγγελματικής εξέλιξης
που διοργανώνει η EASO ειδικά για μέλη δικαστηρίων εντός και εκτός
της ΕΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση:
https://easo.europa.eu/courts-and-tribunals
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Υφιστάμενα κεφάλαια της σειράς εκδόσεων επαγγελματικής εξέλιξης
(2020)
ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΛΟΥ
• Εισαγωγή στο Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου για
τα δικαστήρια
ΚΡΑΤΗΣΗ
• Κράτηση αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο του Κοινού
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΛΟΥ
• Διαδικασίες παροχής ασύλου και η αρχή της μη
επαναπροώθησης
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
• Προϋποθέσεις χορήγησης διεθνούς προστασίας
(οδηγία 2011/95/ΕΕ)
• Άρθρο 15 στοιχείο γ) της οδηγίας για τις ελάχιστες απαιτήσεις
ασύλου (2011/95/ΕΕ)
• Αποκλεισμός: Άρθρα 12 και 17 της οδηγίας για τις ελάχιστες
απαιτήσεις ασύλου (2011/95/ΕΕ)
• Τερματισμός διεθνούς προστασίας: Άρθρα 11, 14, 16 και 19 της
οδηγίας για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου (2011/95/ΕΕ)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ
• Αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων και αξιοπιστίας στο
πλαίσιο του Kοινού Eυρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
• Δικαστικός πρακτικός οδηγός σχετικά με τις πληροφορίες για τις
χώρες καταγωγής
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Δικαστική ανάλυση ― Εισαγωγή στο Κοινό Ευρωπαϊκό
Σύστημα Ασύλου
Η συγκεκριμένη δικαστική ανάλυση
αποτελεί εισαγωγή στο ΚΕΣΑ, η οποία θα
συνδράμει τους δικαστές στην εκτέλεση
των καθηκόντων και την εκπλήρωση των
αρμοδιοτήτων τους κατά την εφαρμογή
του ΚΕΣΑ.
Η συγκεκριμένη δικαστική ανάλυση
περιέχει:
• επισκόπηση της νομικής βάσης του ΚΕΣΑ,
συμπεριλαμβανομένου ενός σύντομου
ιστορικού της θέσπισής του·
• εισαγωγική επισκόπηση των
νομοθετικών πράξεων για το ΚΕΣΑ και
• εισαγωγή στην ορθή προσέγγιση, βάσει
του δικαίου της ΕΕ, της ερμηνείας των νομοθετικών διατάξεων του
ΚΕΣΑ, συμπεριλαμβανομένου του σημαντικού ζητήματος του χρόνου
και του τρόπου υποβολής αίτησης στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΔΕΕ) για την έκδοση ερμηνευτικής απόφασης.
Η ανάλυση συνοδεύεται από μια συλλογή νομολογίας και
προσαρτήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στο ΚΕΣΑ. Σε αυτά δεν
περιλαμβάνονται μόνο οι συναφείς διατάξεις του πρωτογενούς
και παράγωγου δικαίου της ΕΕ και οι σχετικές διεθνείς συνθήκες
διεθνούς και περιφερειακού πεδίου εφαρμογής, αλλά γίνεται
επίσης παραπομπή σε βασική νομολογία του ΔΕΕ, του ΕΔΔΑ και των
δικαστηρίων των κρατών μελών της ΕΕ. Κατά συνέπεια, η παρούσα
ανάλυση αποτελεί επίσης κοινό σημείο αναφοράς για το σύνολο των
δικαστικών αναλύσεων που περιλαμβάνονται στη σειρά εκδόσεων
επαγγελματικής εξέλιξης.
Ομάδα στόχος: μέλη δικαστηρίων των κρατών μελών της ΕΕ τα οποία
είναι επιφορτισμένα με την εκδίκαση υποθέσεων ή ένδικων βοηθημάτων
στα οποία έχει εφαρμογή το ΚΕΣΑ και εκπαιδευτές δικαστών.
Η συγκεκριμένη δικαστική ανάλυση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο
στις εξής γλώσσες: [BG] [DE] [EL] [EN] [ES] [FR] [IT].
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Δικαστική ανάλυση ― Προϋποθέσεις χορήγησης διεθνούς
προστασίας (οδηγία 2011/95/ΕΕ)
Η συγκεκριμένη δικαστική ανάλυση
περιέχει:
• γενική εισαγωγή στην οποία
καθορίζονται οι στόχοι και η δομή
της ανάλυσης, επισκόπηση των
κανόνων ερμηνείας της οδηγίας για τις
ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου (ΟΕΑΑ,
αναδιατύπωση) και παρουσίαση
αιτήσεων διεθνούς προστασίας και των
περιορισμένων δυνατοτήτων εφαρμογής
ευνοϊκότερων διατάξεων·
• λεπτομερή ανάλυση των προϋποθέσεων
αναγνώρισης προσώπου ως πρόσφυγα
και των στοιχείων του ορισμού του
οικείου καθεστώτος όπως προβλέπονται
στην ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), και
• λεπτομερή ανάλυση των προϋποθέσεων αναγνώρισης προσώπου
ως δικαιούχου επικουρικής προστασίας και των στοιχείων του
ορισμού του οικείου καθεστώτος όπως προβλέπονται στην ΟΕΑΑ
(αναδιατύπωση).
Η παρούσα ανάλυση συνοδεύεται από συλλογή νομολογίας και
προσαρτημάτων.
Ομάδα στόχος: μέλη δικαστηρίων των κρατών μελών της ΕΕ τα οποία
είναι επιφορτισμένα με την εξέταση ένδικων μέσων ή την αναθεώρηση
αποφάσεων σχετικών με την πλήρωση των προϋποθέσεων για παροχή
διεθνούς προστασίας και εκπαιδευτές δικαστών.
Η συγκεκριμένη δικαστική ανάλυση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο
στις εξής γλώσσες: [BG] [DE] [EL] [EN] [ES] [FR] [IT] [RU] (1).

(1) Μετάφραση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για
την ποιότητα των συστημάτων ασύλου στην Ανατολική Ευρώπη και τον Νότιο Καύκασο.
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Δικαστική ανάλυση ― Άρθρο 15 στοιχείο γ) της οδηγίας για τις
ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου (2011/95/ΕΕ)
Η συγκεκριμένη δικαστική ανάλυση
για το άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΕΑΑ
(αναδιατύπωση) είναι ένα χρήσιμο εργαλείο
για την κατανόηση ζητημάτων προστασίας
για δικαστήρια που ασχολούνται με
υποθέσεις διεθνούς προστασίας.
Αυτή η ανάλυση ασχολείται μόνο με
ένα σκέλος του άρθρου 15, το οποίο
δίνει έμφαση σε άτομα που χρειάζονται
επικουρική προστασία λόγω σοβαρής
και προσωπικής απειλής για τη ζωή ενός
πολίτη ή ενός προσώπου λόγω αδιάκριτης
άσκησης βίας σε περιπτώσεις διεθνούς
ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης.
Σκοπός της παρούσας ανάλυσης είναι
να βοηθήσει την κατανόηση αυτής της διάταξης της ΟΕΑΑ μέσω της
νομολογίας του ΔΕΕ, καθώς και του ΕΔΔΑ, και σχετικών αποφάσεων των
δικαστηρίων των κρατών μελών.
Η συγκεκριμένη δικαστική ανάλυση περιλαμβάνει δύο μέρη:
• στο Μέρος I αναλύονται τα συστατικά στοιχεία του άρθρου 15
στοιχείο γ)·
• στο Μέρος II εξετάζεται ο τρόπος εφαρμογής της διάταξης στην
πράξη.
Στο προσάρτημα A παρατίθεται «δενδροδιάγραμμα αποφάσεων»
με τα ερωτήματα τα οποία πρέπει να θέτουν τα δικαστήρια όταν
εφαρμόζουν το άρθρο 15 στοιχείο γ).
Ομάδα στόχος: μέλη δικαστηρίων των κρατών μελών της ΕΕ τα
οποία είναι επιφορτισμένα με την εξέταση υποθέσεων διεθνούς
προστασίας και εκπαιδευτές δικαστών.
Η συγκεκριμένη δικαστική ανάλυση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο
στις εξής γλώσσες: [BG] [DE] [EL] [EN] [ES] [FR] [IT].
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Δικαστική ανάλυση ― Αποκλεισμός: άρθρα 12 και 17 της
οδηγίας για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου (2011/95/ΕΕ)
Στόχος της συγκεκριμένης δικαστικής
ανάλυσης είναι να παράσχει σφαιρική,
αλλά όχι εξαντλητική επισκόπηση της
εφαρμογής των λόγων αποκλεισμού
που περιλαμβάνονται στην ΟΕΑΑ
(αναδιατύπωση).
Αρχικά παρουσιάζει τη νομολογία του
ΔΕΕ και αποφάσεις του ΕΔΔΑ, καθώς και
σχετικές αποφάσεις δικαστηρίων των
κρατών μελών.
Η δικαστική αυτή ανάλυση υποδιαιρείται
γενικά σε τέσσερα μέρη:
• γενική εισαγωγική επισκόπηση των
ρητρών αποκλεισμού·
• αποκλεισμός από το προσφυγικό καθεστώς·
• αποκλεισμός από την επικουρική προστασία και
• οι σχετικές διαδικαστικές πτυχές.
Επιπλέον, στο προσάρτημα Β παρατίθενται «διαγράμματα
αποφάσεων», τα οποία παρέχουν μια σχηματική προσέγγιση την
οποία μπορούν να υιοθετούν τα δικαστήρια όταν εφαρμόζουν το
άρθρο 12 ή το άρθρο 17 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση).
Ομάδα στόχος: μέλη δικαστηρίων των κρατών μελών της ΕΕ τα
οποία είναι επιφορτισμένα με την εξέταση ένδικων μέσων ή την
αναθεώρηση αποφάσεων σχετικών με τις προϋποθέσεις χορήγησης
διεθνούς προστασίας και εκπαιδευτές δικαστών.
Η δικαστική ανάλυση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στις εξής
γλώσσες: [BG] [DE] [EL] [EN] [ES] [FR] [IT] [RU] (2).

(2) Μετάφραση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για
την ποιότητα των συστημάτων ασύλου στην Ανατολική Ευρώπη και τον Νότιο Καύκασο.
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Δικαστική ανάλυση ― Τερματισμός διεθνούς προστασίας:
άρθρα 11, 14, 16 και 19 της οδηγίας για τις ελάχιστες
απαιτήσεις ασύλου (2011/95/ΕΕ)
Αντικείμενο της συγκεκριμένης δικαστικής
ανάλυσης είναι οι διατάξεις για τον
τερματισμό της προστασίας σε ό,τι αφορά
το καθεστώς πρόσφυγα και την επικουρική
προστασία, στο πλαίσιο των άρθρων 11, 14,
16 και 19 της ΟΑΕΕ (αναδιατύπωση).
Επικεντρώνεται πρωτίστως στη νομολογία
του ΔΕΕ σχετικά με το ΚΕΣΑ και στο εθνικό
δίκαιο των κρατών μελών της ΕΕ.
Η δικαστική ανάλυση υποδιαιρείται σε επτά
μέρη:
• γενική επισκόπηση του τερματισμού της
προστασίας·
• διαδικαστικές πτυχές και ζητήματα που
αφορούν το βάρος και το επίπεδο απόδειξης·
• παύση της προστασίας δικαιούχου διεθνούς προστασίας σε
περιπτώσεις στις οποίες η παύση οφείλεται σε πράξεις του
ενδιαφερομένου·
• μεταβολή των συνθηκών στη χώρα καταγωγής του πρόσφυγα·
• τερματισμός της προστασίας του καθεστώτος πρόσφυγα λόγω
αποκλεισμού και διαστρέβλωσης·
• τερματισμός προστασίας πρόσφυγα λόγω καταδίκης για σοβαρό
έγκλημα ή επειδή αυτός συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια κράτους·
• τερματισμός επικουρικής προστασίας.
Ομάδα στόχος: μέλη δικαστηρίων των κρατών μελών της ΕΕ
τα οποία είναι επιφορτισμένα με την εξέταση ένδικων μέσων
ή την αναθεώρηση αποφάσεων σχετικών με τις προϋποθέσεις
τερματισμού της διεθνούς προστασίας και εκπαιδευτές δικαστών.
Η δικαστική ανάλυση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στις εξής
γλώσσες: [BG] [DE] [EL] [EN] [ES] [FR] [IT].
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Δικαστικός πρακτικός οδηγός σχετικά με τις πληροφορίες για
τις χώρες καταγωγής
Σήμερα τα μέλη των δικαστηρίων
λαμβάνουν υπερβολικά μεγάλο όγκο
πληροφοριών. Ο δικαστικός πρακτικός
οδηγός αποτελεί μια εισαγωγή στη χρήση
των πληροφοριών σχετικά με τις χώρες
καταγωγής (ΠΧΚ) για τη λήψη αποφάσεων
για ζητήματα διεθνούς προστασίας στα
κράτη μέλη.
Ο δικαστικός πρακτικός οδηγός σχετικά
με τις πληροφορίες για τις χώρες
καταγωγής συνδράμει το έργο των
δικαστών και των αποφαινόμενων αρχών,
για να διασφαλιστεί ότι οι ΠΧΚ είναι σε
συμφωνία με τα κοινά κριτήρια υπαγωγής
στο καθεστώς διεθνούς προστασίας
της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) και με τις προϋποθέσεις για διαφάνεια
και αποτελεσματικότητα της αναδιατυπωμένης οδηγίας για τις
διαδικασίες ασύλου (ΟΔΑ).
Αυτός ο δικαστικός πρακτικός οδηγός προορίζεται για ανάγνωση
σε συνδυασμό με τη συνοδευτική συλλογή νομοθεσίας, που
περιλαμβάνει τη σχετική νομολογία του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ.
Ομάδα στόχος: μέλη δικαστηρίων των κρατών μελών της ΕΕ που
χρησιμοποιούν ΠΧΚ στη λήψη αποφάσεων για ζητήματα διεθνούς
προστασίας και εκπαιδευτές δικαστών.
Η δικαστική ανάλυση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στις εξής
γλώσσες: [DE] [EN] [ES] [FR] [IT].
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Δικαστική ανάλυση ― Διαδικασίες παροχής ασύλου και η αρχή
της μη επαναπροώθησης
Η συγκεκριμένη δικαστική ανάλυση περιέχει:
• γενική εισαγωγή η οποία παρουσιάζει
το νομοθετικό πλαίσιο της δικαστικής
ανάλυσης, επισκόπηση των κανόνων
ερμηνείας της ΟΔΑ (αναδιατύπωση),
τον σκοπό και τη δομή της ανάλυσης και
παρουσίαση των εννοιών των διαδικασιών
και της μη επαναπροώθησης·
• εξέταση των γενικών διατάξεων που
συνδέονται με ορισμούς της ΟΔΑ
(αναδιατύπωση), του αντικειμένου
της και των κανόνων που διέπουν την
εκκίνηση της διαδικασίας ασύλου·
• λεπτομερή ανάλυση των κανόνων που
διέπουν τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου και τις προσφυγές κατά
αποφάσεων μεταφοράς στο πλαίσιο του προσδιορισμού του κράτους
μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς
προστασίας σύμφωνα με τον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ αριθ. 604/2013·
• λεπτομερή ανάλυση των βασικών αρχών, των διασφαλίσεων και των
διαδικαστικών εγγυήσεων για τους αιτούντες διεθνή προστασία που
θεσπίζονται στην ΟΔΑ (αναδιατύπωση), συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος παραμονής (μη επαναπροώθηση)·
• λεπτομερή ανάλυση των κανόνων της ΟΔΑ (αναδιατύπωση) που
διέπουν την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας σε πρώτο
βαθμό και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής·
• εξέταση της σχέσης μεταξύ της οδηγίας για την επιστροφή
(2008/115/ΕΚ) και της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου.
Ομάδα στόχος: μέλη δικαστηρίων τα οποία είναι επιφορτισμένα
με την εξέταση ζητημάτων που αφορούν διαδικασίες ασύλου
καθώς και υποθέσεων που σχετίζονται με την αρχή της μη
επαναπροώθησης και εκπαιδευτές δικαστών.
Η δικαστική ανάλυση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στις εξής
γλώσσες: [DE] [EN] [ES] [FR] [IT].
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Δικαστική ανάλυση ― Αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων και
αξιοπιστίας στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος
Ασύλου
Στόχος αυτής της δικαστικής ανάλυσης
είναι να ελέγξει διεξοδικά τον τρόπο
με τον οποίο, στο πλαίσιο του ΚΕΣΑ,
τα μέλη των δικαστηρίων θα πρέπει
είτε να επανεξετάζουν την αξιολόγηση
αποδεικτικών στοιχείων και αξιοπιστίας στην
οποία προβαίνει η αποφαινόμενη αρχή (ή
το δικαστήριο χαμηλότερου βαθμού) είτε να
προβαίνουν σε δική τους αξιολόγηση.
Η παρούσα δικαστική ανάλυση περιέχει τα
ακόλουθα:
• γενική εισαγωγή στην αξιολόγηση
αποδεικτικών στοιχείων και
αξιοπιστίας στο πλαίσιο του ασύλου,
συμπεριλαμβανομένης της δομής και
του αντικειμένου της ανάλυσης και της χρήσης ορολογίας·
• επισκόπηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ·
• επισκόπηση του δικαστικού πλαισίου, προσδιορίζοντας τις διάφορες
αρμοδιότητες των μελών δικαστηρίων και επισημαίνοντας τις
σχετικές προκλήσεις·
• ανάλυση των συγκεκριμένων αρχών και προτύπων ως προς την
αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων και αξιοπιστίας βάσει του
ενωσιακού δικαίου και της σχετικής νομολογίας·
• ανάλυση των ειδικών πτυχών της αξιολόγησης αποδεικτικών
στοιχείων και αξιοπιστίας·
• παρουσίαση των διεπιστημονικών παραγόντων που πρέπει να
ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων και
αξιοπιστίας (μέρος 6).
Ομάδα στόχος: μέλη δικαστηρίων των κρατών μελών της ΕΕ
τα οποία είναι επιφορτισμένα με την εξέταση ένδικων μέσων
ή την αναθεώρηση αποφάσεων σχετικών με αιτήσεις διεθνούς
προστασίας και εκπαιδευτές δικαστών.
Ο δικαστικός πρακτικός οδηγός είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο στις
εξής γλώσσες: [DE] [EN] [ES] [FR] [IT].

ΣΕΙΡΆ ΕΚΔΌΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΕΞΈΛΙΞΗΣ — 13

Δικαστική ανάλυση ― Κράτηση αιτούντων διεθνή προστασία
στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου
Σκοπός της συγκεκριμένης δικαστικής
ανάλυσης είναι να λειτουργήσει
ως εργαλείο για τους δικαστές που
εκδικάζουν υποθέσεις κράτησης.
Αποτελεί ένα βοήθημα για όσους
είναι εξοικειωμένοι με υποθέσεις
κράτησης, καθώς και μια ενημερωτική,
ολοκληρωμένη και εύχρηστη ανάλυση για
όσους έχουν ελάχιστη ή μηδενική εμπειρία
στην εκδίκαση υποθέσεων στις οποίες
η κράτηση υπάγεται στη δικαιοδοσία
άλλων δικαστηρίων.
Η ανάλυση σχεδιάστηκε λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι οι νομικές
διατάξεις λειτουργούν αποτρεπτικά για
την αξιοποίηση του μέτρου της διοικητικής κράτησης στον πρώτο
βαθμό. Παρουσιάζει τους νομικούς λόγους για χρήση της διοικητικής
κράτησης στο πλαίσιο του ΚΕΣΑ και τις διάφορες μορφές κράτησης,
καθώς και τις εναλλακτικές λύσεις, τη διάρκεια, τους όρους, τις
εγκαταστάσεις κράτησης για άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες
και το βάρος της απόδειξης.
Η ανάλυση συνοδεύεται από προσαρτήματα που περιλαμβάνουν
τις σχετικές νομικές διατάξεις και ένα «διάγραμμα αποφάσεων».
Η συνοδευτική συλλογή νομολογίας περιλαμβάνει σχετικές υποθέσεις
από το ΔΕΕ και το ΕΔΔΑ.
Ομάδα στόχος: όλα τα μέλη δικαστηρίων που εκδικάζουν
υποθέσεις κράτησης.
Η συγκεκριμένη δικαστική ανάλυση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο
στις εξής γλώσσες: [DE] [EN] [ES] [FR] [IT].
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Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες για την EASO και τις δραστηριότητές
της:
www.easo.europa.eu
Email: judicialsupport@easo.europa.eu

facebook.com/easo.eu

twitter.com/easo

linkedin.com/company/european-asylum-support-office

youtube.com/user/EASOChannel
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