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Εισαγωγή 

Το παρόν σημείωμα καθοδήγησης παρουσιάζει συνοπτικά τα συμπεράσματα της 

κοινής ανάλυσης για τη Δημοκρατία του Ιράκ και οι αναγνώστες θα πρέπει να το 

συμβουλεύονται σε συνδυασμό με την κοινή ανάλυση. Ο πλήρης «Οδηγός χώρας: Ιράκ» 

είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022 

 

Ο οδηγός χώρας καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2303 για 

την ίδρυση του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA)(1). Ο οδηγός 

χώρας αποτυπώνει την κοινή εκτίμηση των υψηλόβαθμων υπαλλήλων χάραξης πολιτικής 

των κρατών μελών της ΕΕ για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα καταγωγής με βάση 

την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΔΕΕ). 

Το παρόν σημείωμα καθοδήγησης δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την υποχρέωση να 

εξετάζουν σε ατομική βάση, αντικειμενικά και αμερόληπτα κάθε αίτηση διεθνούς 

προστασίας. Κάθε απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται βάσει των προσωπικών περιστάσεων 

του αιτούντος και της κατάστασης που επικρατεί στο Ιράκ τη στιγμή της λήψης της 

απόφασης και σύμφωνα με συγκεκριμένες και επικαιροποιημένες πληροφορίες για τη 

χώρα, όπως προέρχονται από διάφορες σχετικές πηγές (άρθρο 10 της οδηγίας για τις 

διαδικασίες ασύλου). 

Η ανάλυση και η καθοδήγηση που παρέχονται στο παρόν έγγραφο δεν έχουν εξαντλητικό 

χαρακτήρα. 

Για ποιον λόγο εκπονείται ο οδηγός χώρας; 

Ο οδηγός χώρας προορίζεται για χρήση ως εργαλείο για τους υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ). Το εργαλείο αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει τις υπηρεσίες που 

εξετάζουν τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας από το Ιράκ και να συμβάλει στη σύγκλιση των 

πρακτικών λήψης απόφασης που χρησιμοποιούνται από τα διαφορετικά κράτη μέλη. 

 

(1) Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2303 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2021 
σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
439/2010, διαθέσιμος στη διεύθυνση https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj
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Στις 21 Απριλίου 2016, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησε για τη δημιουργία 

δικτύου πολιτικής ανωτέρου επιπέδου, με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών, υπό τον 

συντονισμό του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA). Αποστολή του 

δικτύου είναι να προβαίνει σε κοινές εκτιμήσεις και ερμηνείες σχετικά με την κατάσταση που 

επικρατεί στις κύριες χώρες καταγωγής (2). Το δίκτυο συνδράμει στη διαμόρφωση πολιτικών 

σε επίπεδο ΕΕ βάσει κοινών πληροφοριών για τις χώρες καταγωγής (ΠΧΚ), ερμηνεύοντας με 

κοινό τρόπο τις πληροφορίες αυτές υπό το πρίσμα των σχετικών διατάξεων του κεκτημένου 

στον τομέα του ασύλου και λαμβάνοντας υπόψη το υλικό κατάρτισης και τους πρακτικούς 

οδηγούς του EUAA, όπου ενδείκνυται. Η εκπόνηση κοινών αναλύσεων και σημειωμάτων 

καθοδήγησης κατέχει πλέον περίοπτη θέση στη νέα εντολή του Οργανισμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και επί του παρόντος ρυθμίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 

του κανονισμού για τον EUAA. 

Τι περιλαμβάνεται στο σημείωμα καθοδήγησης; 

  

Το σημείωμα καθοδήγησης συνοψίζει τα 

συμπεράσματα της κοινής ανάλυσης σε 

απλοποιημένη, εύχρηστη μορφή, παρέχοντας 

πρακτική καθοδήγηση για την ανάλυση της 

εκάστοτε περίπτωσης. Αποτελεί τη 

«συνοπτική παρουσίαση» του πλήρους 

εγγράφου «Οδηγός χώρας: Ιράκ». 

Στο πλήρες έγγραφο «Οδηγός χώρας: Ιράκ», 

θα βρείτε επίσης ένα δεύτερο, πιο αναλυτικό 

μέρος – την κοινή ανάλυση. Στην κοινή 

ανάλυση προσδιορίζονται τα σημαντικά 

στοιχεία της νομοθεσίας, η νομολογία και 

οριζόντιες οδηγίες, συνοψίζεται η σχετική 

πραγματολογική βάση σύμφωνα με τις 

διαθέσιμες ΠΧΚ, και ακολούθως αναλύεται η 

κατάσταση στην αντίστοιχη χώρα καταγωγής. 

Η κοινή ανάλυση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://euaa.europa.eu/country-guidance-

iraq-2022. 

 

2) 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. 

04 

03 

02 

01 

Συμπεράσματα και 
καθοδήγηση 

Ανάλυση 

Περίληψη των βασικών 
ΠΧΚ 

Νομοθεσία, νομολογία και 
οριζόντια καθοδήγηση 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R2303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R2303
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022
http://www.consilium.europa.eu/media/22682/st08065en16.pdf
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Στο παρόν σημείωμα καθοδήγησης παρέχονται σύνδεσμοι προς το 

σχετικό μέρος της κοινής ανάλυσης (στα αγγλικά). 

Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής της παρούσας επικαιροποιημένης 

έκδοσης; 

Η παρούσα έκδοση του σημειώματος καθοδήγησης επικαιροποιεί και αντικαθιστά την 

έκδοση «Οδηγός χώρας: Ιράκ» (Ιανουάριος 2021). 

Η παρούσα επικαιροποιημένη έκδοση επικεντρώνεται κυρίως στα κεφάλαια της επικουρικής 

προστασίας (άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ) και της εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας 

προστασίας, καθώς και στις πιθανές ανάγκες προστασίας που συνδέονται με το καθεστώς 

του πρόσφυγα για τα ακόλουθα προφίλ: πρόσωπα (που θεωρείται ότι) έχουν διασυνδέσεις 

με το Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε (ΙΚΙΛ), Σουνίτες Άραβες, ακτιβιστές και 

διαδηλωτές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πολιτική αντιπολίτευση, δημοσιογράφους 

και εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης, (θεωρούμενους) συνεργάτες των δυτικών 

ενόπλων δυνάμεων, οργανώσεων ή εταιρειών, άτομα που θεωρείται ότι παραβιάζουν τους 

ηθικούς κώδικες, άτομα που θεωρείται ότι έχουν διαπράξει βλασφημία και/ή αποστασία, 

θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες και απάτριδες, γυναίκες και άτομα που εμπλέκονται 

και πλήττονται από οικογενειακές βεντέτες στο πλαίσιο φυλετικών συγκρούσεων. 

Σε άλλα μέρη του οριζόντιου πλαισίου καθοδήγησης του εγγράφου έχουν επίσης εισαχθεί 

ορισμένες αλλαγές ήσσονος σημασίας. Οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν γενικά την 

αξιολόγηση της κατάστασης στο Ιράκ σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του οδηγού του 

Ιανουαρίου του 2021. 

Είναι δεσμευτική η παρούσα καθοδήγηση; 

Ο οδηγός χώρας δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 11 του 

κανονισμού για τον EUAA, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την κοινή 

ανάλυση και τα σημειώματα καθοδήγησης κατά την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς 

προστασίας, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητάς τους να αποφασίζουν επί των επιμέρους 

αιτήσεων. 

Ποιοι συμμετείχαν στη σύνταξη του παρόντος οδηγού χώρας; 

Το παρόν έγγραφο είναι το αποτέλεσμα της κοινής εκτίμησης του δικτύου καθοδήγησης για 

τις χώρες καταγωγής, του οποίου το έργο υποστηρίχθηκε από ομάδα σύνταξης 

αποτελούμενη από επιλεγμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και από τον EUAA. Η συμβολή 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους 

Πρόσφυγες (UNHCR) στη διαδικασία αυτή υπήρξε πολύτιμη. 
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Το σημείωμα καθοδήγησης, το οποίο συνοδεύεται από την κοινή ανάλυση, ολοκληρώθηκε 

τον Μάιο του 2022 από το δίκτυο καθοδήγησης για τις χώρες καταγωγής και εγκρίθηκε από 

το διοικητικό συμβούλιο του EUAA τον Ιούνιο του 2022. 

Ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο; 

Όσον αφορά το ισχύον νομικό πλαίσιο, η κοινή ανάλυση και το σημείωμα καθοδήγησης 

βασίζονται στις διατάξεις της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 (3) και της οδηγίας περί 

αναγνώρισης (ΟΑ)(4), καθώς και στη νομολογία του ΔΕE. Όπου κατέστη απαραίτητο, ελήφθη 

επίσης υπόψη η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

(ΕΔΔΑ). 

Ποιος οδηγός λαμβάνεται υπόψη σχετικά με την αναγνώριση 

προσώπων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας; 

Το πλαίσιο της οριζόντιας καθοδήγησης που εφαρμόστηκε στην παρούσα ανάλυση 
βασίζεται πρωτίστως στην εξής γενική καθοδήγηση: 

 

(3) Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, Σύμβαση του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και 
Πρωτόκολλο του 1967 για τη νομική κατάσταση των προσφύγων. 

(4) 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. 

 

Πρακτικός οδηγός 

του EUAA: 

Αναγνώριση 

προσώπων ως 

δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας 

 

Κατευθυντήριες 

γραμμές του EUAA 

σχετικά με την 

ιδιότητα μέλους 

ιδιαίτερης 

κοινωνικής ομάδας 

 

Πρακτικός οδηγός 

για την εφαρμογή 

της εναλλακτικής 

δυνατότητας 

εγχώριας 

προστασίας (EN) 

 

Πρακτικός οδηγός 

του EUAA: 

Αποκλεισμός 

https://www.unhcr.org/3b66c2aa10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-guide-qualification-for-international-protection-2018.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Guidance-on%20MPSG-EN.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-guide-application-IPA.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO_Practical_Guide_-_Exclusion_%28final_for_web%29.pdf
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Τόσο τα ανωτέρω έγγραφα όσο και άλλα σχετικά πρακτικά εργαλεία του EUAA 

είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides. 

Λαμβάνονται επίσης υπόψη συναφείς κατευθυντήριες γραμμές της Ύπατης Αρμοστείας των 

Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) (5). 

Ποιες πληροφορίες σχετικά με τη χώρα καταγωγής 

χρησιμοποιήθηκαν; 

 Οι Οδηγοί χώρας που εκδίδονται από τον EUAA δεν πρέπει να θεωρούνται αλλά ούτε και 

να χρησιμοποιούνται ή να αναφέρονται ως πηγές ΠΧΚ. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο 

παρόν βασίζονται σε εκθέσεις ΠΧΚ του EUAA και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε άλλες πηγές 

όπως αναφέρονται. Σε αντίθεση με τους οδηγούς χώρας, τα εν λόγω έγγραφα αποτελούν 

πηγές ΠΧΚ και μπορούν να υπάρχουν αντίστοιχες παραπομπές σε αυτά. 

Η παρούσα επικαιροποίηση βασίζεται κυρίως στις ακόλουθες πρόσφατες ΠΧΚ: 

  

   

  Έκθεση ΠΧΚ του EUAA: 

Ιράκ – Βασικοί 

κοινωνικοοικονομικοί 

δείκτες (Νοέμβριος 

2021) (EN) 

Έκθεση ΠΧΚ του EUAA: 

Ιράκ - Στοχοποίηση 

ατόμων (Ιανουάριος 

2022) (EN) 

Έκθεση ΠΧΚ του EUAA: 

Ιράκ– Κατάσταση 

ασφάλειας (Ιανουάριος 

2022) (EN) 

 

(5) Το Εγχειρίδιο της UNCHR σχετικά με τις διαδικασίες και τα κριτήρια καθορισμού του καθεστώτος των 
προσφύγων σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 για το καθεστώς των προσφύγων, 
καθώς και άλλα έγγραφα καθοδήγησης, έγγραφα πολιτικής και συμπεράσματα της εκτελεστικής επιτροπής και 
της μόνιμης επιτροπής της UNHCR είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση https://www.refworld.org/rsd.html. 

https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
https://www.refworld.org/rsd.html
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_11_EASO_COI_Report_Iraq_Key_socioeconomic_indicators_for_Baghdad_Basrah_and_Sulaymaniyah.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_01_EUAA_COI_Report_Iraq_Targeting_of_individuals.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_02_EUAA_COI_Report_Iraq_Security_situation.pdf
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Επιπλέον, οι σχετικές πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής της UNHCR σχετικά με τις 

απαιτήσεις πρόσβασης και διαμονής στο Ιράκ (6), οι οποίες εκδόθηκαν τον Ιανουάριο του 

2021, ελήφθησαν υπόψη στην «Έκθεση ΠΧΚ: Ιράκ – Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες 

(Νοέμβριος 2021)». 

Το παρόν σημείωμα καθοδήγησης θα πρέπει να θεωρείται έγκυρο εφόσον τα τρέχοντα 

γεγονότα και οι εξελίξεις συνάδουν με τις τάσεις και τα μοντέλα που παρατηρούνται για την 

περίοδο αναφοράς στις αντίστοιχες εκθέσεις ΠΧΚ. Νέες εξελίξεις που προκαλούν ουσιώδεις 

μεταβολές και οδηγούν σε νέες τάσεις ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην αξιολόγηση που 

παρέχεται στο παρόν σημείωμα καθοδήγησης. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για 

την τακτική επικαιροποίηση των εκθέσεων ΠΧΚ και των οδηγών χώρας του EUAA και για 

την αντίστοιχη αποτύπωση τυχόν τέτοιων σημαντικών αλλαγών. Οι μεμονωμένες αιτήσεις 

θα πρέπει πάντα να αξιολογούνται με βάση τις πλέον επικαιροποιημένες διαθέσιμες ΠΧΚ. 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εκθέσεις ΠΧΚ του EUAA, επισκεφθείτε τη 

διεύθυνση https://euaa.europa.eu/country-reports. 

Πώς βοηθούν οι οδηγοί χώρας στην ατομική αξιολόγηση των αιτήσεων 

διεθνούς προστασίας; 

Στο σημείωμα καθοδήγησης και στην κοινή ανάλυση παρατίθενται τα στάδια της εξέτασης 

των ατομικών αιτήσεων διεθνούς προστασίας. Το έγγραφο εξετάζει τα συναφή στοιχεία 

σύμφωνα με την ΟΑ και παρέχει μια γενική εκτίμηση της κατάστασης που επικρατεί στη 

χώρα καταγωγής, καθώς και καθοδήγηση σχετικά με συναφείς προσωπικές περιστάσεις που 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. 

Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση σε άλλα διαθέσιμα έγγραφα 

οδηγού χώρας, βλ. https://euaa.europa.eu/asylum-knowledge/country-guidance. 

  

 

(6) UNHCR, Iraq: Relevant Country of Origin Information to Assist with the Application of UNHCR’s Country 
Guidance on Iraq: Ability of Persons Originating from Formerly ISIS-Held or Conflict-Affected Areas to Legally 
Access and Remain in Proposed Areas of Internal Relocation, Ιανουάριος 2021, διαθέσιμο στη διεύθυνση 
https://www.refworld.org/docid/5ffc243b4.html 

https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_11_EASO_COI_Report_Iraq_Key_socioeconomic_indicators_for_Baghdad_Basrah_and_Sulaymaniyah.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_11_EASO_COI_Report_Iraq_Key_socioeconomic_indicators_for_Baghdad_Basrah_and_Sulaymaniyah.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_11_EASO_COI_Report_Iraq_Key_socioeconomic_indicators_for_Baghdad_Basrah_and_Sulaymaniyah.pdf
https://euaa.europa.eu/country-reports
https://euaa.europa.eu/asylum-knowledge/country-guidance
https://www.refworld.org/docid/5ffc243b4.html
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Γενικές παρατηρήσεις 
Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Η πρόσφατη ιστορία του Ιράκ χαρακτηρίζεται από μια σειρά συγκρούσεων με πολιτικές, 

εθνοτικές και θρησκευτικές διαστάσεις. Το 2021 το Ιράκ εξακολουθούσε να βρίσκεται 

αντιμέτωπο με πολλαπλές ένοπλες συγκρούσεις και εσωτερικές εντάσεις σε διάφορες 

επαρχίες της χώρας. 

Μετά την εδαφική ήττα του το 2017, το ΙΚΙΛ ακολούθησε τακτικές ανταρτοπολέμου, 

οργανώνοντας τους μαχητές του σε μικρές κινητές μονάδες και χρησιμοποιώντας βάσεις σε 

απομακρυσμένες περιοχές για την πραγματοποίηση επιθέσεων κατά των δυνάμεων 

ασφαλείας, των μουχτάρηδων, των αμάχων και των υποδομών όπως εγκαταστάσεις 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η ιρακινή κυβέρνηση, υποστηριζόμενη από τον διεθνή συνασπισμό κατά του ΙΚΙΛ, ξεκίνησε 

μια σειρά επιτυχημένων αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων στα κεντρικά κυβερνεία και τη 

Βαγδάτη. Η στρατιωτική αποστολή των ΗΠΑ στο Ιράκ έληξε στα τέλη του 2021, ενώ οι ΗΠΑ 

συνέχισαν να παρέχουν εκπαίδευση, υλικοτεχνική υποστήριξη και συμβουλευτική 

υποστήριξη. 

Η δολοφονία του Qasem Soleimani, διοικητή των δυνάμεων Κουντς του Σώματος των 

Φρουρών της Επανάστασης (IRGC-QF) και του Abu Mahdi al Muhandis, αναπληρωτή 

αρχηγού των Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης (PMF) από τις ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2020 

προκάλεσε κύμα επιθέσεων αντιποίνων από διάφορες υποστηριζόμενες από το Ιράν 

παραστρατιωτικές ομάδες κατά του προσωπικού και των εγκαταστάσεων των ΗΠΑ στο 

Ιράκ. 

Από τον Ιούλιο του 2015 η Τουρκία ανανέωσε τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις εναντίον 

του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) εντός του Ιράκ και δρομολόγησε επίθεση 

μεγάλης κλίμακας στα σύνορα. 

Οι ιρανικές και τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις στην 

παραμεθόρια περιοχή με στόχο ομάδες που εδρεύουν στην Κουρδική Περιφέρεια του Ιράκ 

(KRI), και τις οποίες η Τουρκία και το Ιράν θεωρούν ότι εμπλέκονται σε διασυνοριακές 

τρομοκρατικές δραστηριότητες. 

Από τον Οκτώβριο του 2019 στο Ιράκ σημειώνονται μαζικές διαμαρτυρίες. Μετά τον 

περιορισμό της κυκλοφορίας στις αρχές του 2020, λόγω της πανδημίας, σημειώθηκαν νέες 

διαμαρτυρίες στο κεντρικό Ιράκ και την KRI. 

Στις 10 Οκτωβρίου 2021 διεξήχθησαν στο Ιράκ βουλευτικές εκλογές. Τις εκλογές κέρδισε το 

Σαντριστικό Κίνημα του Μοκτάντα Αλ Σαντρ, ενώ οι σιιτικές φατρίες που εκπροσωπούν τις 

φιλικές προς το Ιράν παραστρατιωτικές ομάδες υπέστησαν σημαντική ήττα. 
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Όταν αξιολογείται εξατομικευμένα η ανάγκη χορήγησης διεθνούς προστασίας 

στους αιτούντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η παρουσία και η δραστηριότητα 

των διαφόρων φορέων στον τόπο καταγωγής και η κατάσταση που επικρατεί 

στις περιοχές τις οποίες πρέπει να διασχίσει ο αιτών για να φτάσει στον τόπο καταγωγής 

του. Ο παρών οδηγός χώρας βασίζεται σε εκτίμηση της γενικής κατάστασης που επικρατεί 

στη χώρα καταγωγής. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/general-remarks
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Φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης 
Τελευταία επικαιροποίηση: Ιανουάριος 2021 

*Προσθήκη επικαιροποιήσεων ήσσονος σημασίας: Ιούνιος 2022 

Οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται εν γένει ο πληθυσμός ή τμήμα του πληθυσμού μιας 
χώρας δεν συνιστούν συνήθως, αυτοί καθαυτοί, προσωπική απειλή που θα μπορούσε να 
χαρακτηρισθεί ως σοβαρή βλάβη (αιτιολογική σκέψη 35 της ΟΑ). Γενικότερα, η δίωξη ή η 
σοβαρή βλάβη πρέπει να απορρέει από τη συμπεριφορά κάποιου φορέα (άρθρο 6 της ΟΑ). 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΟΑ, στους φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης 

συμπεριλαμβάνονται οι εξής: 

Διάγραμμα 1. Φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης. 

 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει καθοδήγηση σχετικά με ορισμένους από τους κύριους 

φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης στο Ιράκ. Ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός. 

Οι αναφερόμενες περιοχές ελέγχου των φορέων παρουσιάζονται παρακάτω: 

▪ Οι Ιρακινές Δυνάμεις Ασφαλείας (ISF) ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος του Ιράκ, με 
εξαίρεση την KRI. Σε ορισμένες περιοχές, οι ISF έχουν τον έλεγχο μόνο στα χαρτιά, ενώ 
στην πράξη ο έλεγχος ασκείται από τις PMF, π.χ. στις περιοχές του Σαλάχ αλ-Ντιν και της 
Ντιγιάλα. 

▪ Σε ορισμένες περιοχές του βόρειου/κεντρικού Ιράκ κυριαρχούν οι PMF (π.χ. σε περιοχές 
του Σαλάχ αλ-Ντιν). Οι νότιες επαρχίες θεωρούνται περιοχές όπου ο έλεγχος γίνεται από 
κοινού από τις ISF και τις PMF. 

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 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/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/preliminary-remarks-2
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/preliminary-remarks-2
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▪ Την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια της KRI διατηρεί η Περιφερειακή Κυβέρνηση 
του Κουρδιστάν (KRG), ωστόσο έχουν αναφερθεί κενά στον έλεγχο της KRI. Οι δυνάμεις 
της Πεσμέργκα αποτελούν τις ένοπλες δυνάμεις της KRG. 

▪ Το ΙΚΙΛ δεν διαθέτει πλέον εδάφη στο Ιράκ, ωστόσο διαθέτει απομακρυσμένες βάσεις 
στην έρημο και σε οροσειρές, κοιλάδες και οπωρώνες στις Ζώνες της Βαγδάτης και στις 
κεντρικές επαρχίες του Ιράκ. Επιπλέον, λόγω κενών στο σύστημα ασφαλείας, κατάφερε 
και δημιούργησε ασφαλή καταφύγια στα αμφισβητούμενα εσωτερικά σύνορα (ΑΕΣ) του 
Ιράκ. 

Παρόντες ήταν και άλλοι φορείς, όπως η Τουρκία, το Ιράν, το Κουρδικό Εργατικό Κόμμα 

(ΡΚΚ), οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποίησαν επιθέσεις στο Ιράκ, 

συγκεκριμένα στην KRI. 

▪ Στο ιρακινό κράτος περιλαμβάνονται μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και άλλες 

αρχές, όπως επαρχιακά/τοπικά συμβούλια ή άλλοι τοπικοί αξιωματούχοι, όπως π.χ. οι 

μουχτάρηδες. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η διάκριση μεταξύ των επίσημων 

κρατικών δυνάμεων και των μη κρατικών δυνάμεων δεν είναι πάντα σαφής. Οι αρχές 

του ιρακινού κράτους, ιδίως οι ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας (ISF), 

συμπεριλαμβανομένου του ιρακινού στρατού και της ομοσπονδιακής και τοπικής 

αστυνομίας, ενεπλάκησαν στη διάπραξη σωρείας παραβιάσεων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, ιδίως κατά τη διάρκεια του πολέμου με το ΙΚΙΛ και μετά την ήττα τους 

τον Δεκέμβριο του 2017. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των διαδηλώσεων, 

οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν υπερβολική βία κατά των διαδηλωτών, με 

αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό θανάτων. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, όργανα της 

κυβέρνησης στοχοποίησαν διάφορα άτομα που σχετίζονταν με το κίνημα 

διαμαρτυρίας μέσω συλλήψεων, εκφοβισμού, παράνομης κράτησης κ.λπ. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

▪ Εκτός από τις ISF, υπάρχουν και άλλες ένοπλες ομάδες που συνδέονται με το ιρακινό 

κράτος. 

Οι PMF, επίσης γνωστές ως Μονάδες Λαϊκής Κινητοποίησης (ΜΛΚ), μπορούν να 

θεωρηθούν ως μια σύνθετη κεντρική οργάνωση η οποία αποτελείται από πολλές 

διαφορετικές παραστρατιωτικές ομάδες, η πλειονότητα των οποίων είναι σιιτικές 

παραστρατιωτικές ομάδες. Παρά το γεγονός ότι σε νομικό επίπεδο οι PMF αποτελούν 

κρατικό θεσμό, στην πράξη διατηρούν την αυτονομία τους όσον αφορά τον έλεγχο 

και την επιρροή τους, ενώ ορισμένα τμήματά τους διατηρούν στενούς δεσμούς με τα 

σημαντικότερα πολιτικά κόμματα. 

Οι παραστρατιωτικές ομάδες των Δυνάμεων Φυλετικής Κινητοποίησης 

αποτελούνται από μαχητές από τις σουνιτικές φυλές. Οι παραστρατιωτικές ομάδες 

των Δυνάμεων Φυλετικής Κινητοποίησης γενικά δραστηριοποιούνται σε τοπικό 

επίπεδο στους δικούς τους τόπους καταγωγής. Η φύση αυτών των δυνάμεων είναι 

δύσκολο να κατηγοριοποιηθεί διότι ορισμένες λαμβάνουν εντολές απευθείας από τις 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/11-iraqi-state-actors
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/11-iraqi-state-actors
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ιρακινές δυνάμεις και τις τοπικές αρχές, ενώ άλλες συνδέονται στενά και εκτελούν 

εντολές μεγαλύτερων Μονάδων Λαϊκής Κινητοποίησης. 

Από το 2014 στοιχεία των PMF εμπλέκονται σε παράνομες δολοφονίες, εξαφανίσεις, 

εκβιασμούς και επιθέσεις εκδίκησης κατά τη διάρκεια του αγώνα κατά του ΙΚΙΛ. Οι 

PMF έχουν επίσης εμπλακεί σε εγκληματικές δραστηριότητες και άλλων ειδών 

κακομεταχείριση αμάχων. Αναφέρθηκαν επίσης περιστατικά αναγκαστικών 

εκτοπισμών, εξώσεων, συλλήψεων, λεηλασίες σπιτιών, κατεδαφίσεις σπιτιών, 

περιστατικά απειλών, σεξουαλικής κακοποίησης, παρενόχλησης και διακρίσεων από 

τις PMF και τοπικές παραστρατιωτικές ομάδες. Στο πλαίσιο των διαμαρτυριών, οι 

PMF φέρεται να έχουν χρησιμοποιήσει υπερβολική βία κατά διαδηλωτών, με 

αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό θανάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη των PMF 

στοχοποίησαν άτομα που σχετίζονταν με το κίνημα διαμαρτυρίας μέσω δολοφονιών, 

απαγωγών, ξυλοδαρμών, εκφοβισμού κ.λπ. 

Γενικά οι PMF θεωρούνται κρατικοί φορείς, παρόλο που το κράτος δεν είναι σε θέση 

να ασκήσει πλήρη έλεγχο. Ανάλογα με το επίπεδο διασύνδεσης με το κράτος στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, μπορούν να θεωρηθούν κρατικοί ή μη κρατικοί φορείς και 

άλλες παραστρατιωτικές ομάδες. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

▪ Οι αρχές της KRG, όπως η Πεσμέργκα, η δημοτική αστυνομία και η Ασαγίς, 

κατηγορούνται για τη διάπραξη σωρείας παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

όπως αυθαίρετες κρατήσεις, βίαιες εξαφανίσεις, εκτελέσεις χωρίς να έχει προηγηθεί 

δίκη, βασανιστήρια και άλλες μορφές κακομεταχείρισης υπόπτων του ΙΚΙΛ, καθώς και 

βίαια αντίποινα κατά αμάχων Σουνιτών Αράβων. Υπήρξαν επίσης αναφορές για 

περιστατικά πιέσεων και παρενοχλήσεων που διέπραξε η KRG εναντίον ορισμένων 

εθνοτικών μειονοτήτων προκειμένου να δηλώσουν ότι είναι Κούρδοι, καθώς και 

αναφορές για περιστατικά κρατήσεων πολιτικών αντιπάλων, βίαιης καταστολής 

διαδηλώσεων, δολοφονίες δημοσιογράφων και παρενοχλήσεις ειδησεογραφικών 

μέσων. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

▪ Το ΙΚΙΛ είναι ένοπλη οργάνωση Σαλαφιστών Τζιχαντιστών που χαρακτηρίστηκε από 

τον ΟΗΕ και από άλλους διεθνείς οργανισμούς ως τρομοκρατική οργάνωση, στόχος 

της οποίας είναι η δημιουργία και επέκταση ενός χαλιφάτου. Στο πλαίσιο της 

εκστρατείας του για την «κάθαρση» της επικράτειάς του σύμφωνα με το δόγμα takfir, 

το ΙΚΙΛ στοχοποίησε τους Σιίτες, καθώς και εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/12-popular-mobilisation-forces-and-tribal-mobilisation-militias
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/13-kurdistan-regional-government-krg-authorities
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/12-popular-mobilisation-forces-and-tribal-mobilisation-militias
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/13-kurdistan-regional-government-krg-authorities
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όπως οι Χριστιανοί, οι Γεζίτες, οι Σαμπάκ, οι Κακάι και οι Κούρδοι. Έχει διαπράξει 

παραβιάσεις, όπως μαζικές επιθέσεις, αναγκαστικούς εκτοπισμούς, εξαναγκαστικούς 

προσηλυτισμούς, απαγωγές, συστηματικές και εκτεταμένες δολοφονίες ατόμων που 

δεν συμμορφώνονταν με την ιδεολογία τους, σεξουαλική βία, συμπεριλαμβανομένης 

της σεξουαλικής δουλείας, εμπορία ανθρώπων, ποινικοποίηση στο πλαίσιο του 

παράλληλου δικαστικού συστήματος, κ.λπ. 

 

Η στρατιωτική ήττα του ΙΚΙΛ κηρύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 και το ΙΚΙΛ δεν 

κατέλαβε εδάφη του Ιράκ. Το ΙΚΙΛ επιδιώκει την εδραίωσή του σε τοποθεσίες στις 

οποίες οι συμβατικές στρατιωτικές επιχειρήσεις αποτελούν πρόκληση, όπως 

κοιλάδες, βουνά και έρημοι σε όλο το βόρειο και κεντρικό Ιράκ και κατά την περίοδο 

αναφοράς (1 Αυγούστου 2020 – 31 Οκτωβρίου 2021), οι δραστηριότητές του 

εντοπίστηκαν στις περιοχές της Ανμπάρ, της Νινευή, του Ερμπίλ, των Ζωνών της 

Βαγδάτης, της Ντιγιάλα, του Κιρκούκ και του Σαλάχ αλ-Ντιν, καθώς και στις 

αμφισβητούμενες περιοχές. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

▪ Οι φυλές στο Ιράκ εμπλέκονται συχνά σε συγκρούσεις και είναι εξοπλισμένες με 

βαρέα όπλα. Οι παραβιάσεις των κανόνων των φυλών μπορεί να έχουν ως 

αποτέλεσμα τη βία. Οι μηχανισμοί επίλυσης φυλετικών διαφορών μπορεί να 

συνεπάγονται την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως στις περιπτώσεις της 

πρακτικής της «fasliya» και των φόνων για λόγους «τιμής». Αναφέρεται επίσης ότι οι 

φυλές έχουν θεσπίσει στο πλαίσιο του δικού τους συστήματος απονομής δικαιοσύνης 

διαδικασίες άτυπης απονομής δικαιοσύνης, εκδίκησης, δολοφονιών και εξαφανίσεων 

εις βάρος υπόπτων του ΙΚΙΛ και εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την επιστροφή 

προσώπων που θεωρείται ότι έχουν διασυνδέσεις με το ΙΚΙΛ. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

▪ Σε ειδικές περιπτώσεις, μη κρατικούς φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης μπορεί να 

αποτελούν μεταξύ άλλων η οικογένεια [π.χ. σε περίπτωση περιστατικών βίας για 

λόγους τιμής, στοχοποίησης λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, διεμφυλικών, 

μεσοφυλικών ή κουίρ (ΛΟΑΤΚΙ), ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων 

(ΑΓΓΟ), ενδοοικογενειακής βίας], οι ιατροί που προβαίνουν στον ακρωτηριασμό των 

γυναικείων γεννητικών οργάνων, εγκληματικές συμμορίες κ.λπ. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

  

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/14-islamic-state-iraq-and-levant-isil
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/15-tribes
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/16-other-non-state-actors
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/14-islamic-state-iraq-and-levant-isil
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/15-tribes
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/16-other-non-state-actors
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Καθεστώς πρόσφυγα: κατευθυντήριες 

οδηγίες για συγκεκριμένα προφίλ 

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 
Τελευταία επικαιροποίηση: Ιανουάριος 2021 

*Προσθήκη επικαιροποιήσεων ήσσονος σημασίας: Ιούνιος 2022 

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 ΟΑ 
Ορισμοί 

«πρόσφυγας», 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 [περί αποκλεισμού]· 

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

Στο άρθρο 10 της ΟΑ παρατίθεται περαιτέρω διευκρίνιση των διαφόρων λόγων δίωξης 

(φυλή, θρησκεία, ιθαγένεια (εθνικότητα), πολιτικές πεποιθήσεις, ή ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης 

κοινωνικής ομάδας). Προκειμένου ο αιτών να χαρακτηριστεί πρόσφυγας, θα πρέπει να 

διαπιστώνεται η ύπαρξη συνδέσμου (αιτιώδης σύνδεσμος) μεταξύ των λόγων αυτών και της 

δίωξης ή της απουσίας προστασίας. 

Στη συνέχεια παρέχονται κατευθυντήριες γραμμές για συγκεκριμένες κατηγορίες αιτούντων, 

βάσει των ατομικών τους χαρακτηριστικών ή της σχέσης τους με συγκεκριμένη πληθυσμιακή 

ομάδα (π.χ. πολιτική, εθνοτική, θρησκευτική ομάδα). 

Για κάθε αίτηση απαιτείται εξατομικευμένη αξιολόγηση. Σε αυτή θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη οι προσωπικές περιστάσεις του αιτούντος και οι σχετικές πληροφορίες για τη χώρα 

καταγωγής. Στην αξιολόγηση αυτή μπορούν π.χ. να εξετάζονται παράγοντες όπως: 

• ο τόπος κατοικίας του αιτούντος, η παρουσία του πιθανού φορέα δίωξης και κατά 
πόσον αυτός μπορεί να στοχεύσει κάποιο πρόσωπο· 

§ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
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• η φύση των πράξεων του αιτούντος (αν υπάρχει αρνητική αντίληψη για τις πράξεις 
αυτές και/ή κατά πόσον τα άτομα που προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις θεωρούνται 
«εχθρικός στόχος» από τον φορέα δίωξης)· 

• η αναγνωρισιμότητα του αιτούντος (ήτοι πόσο πιθανόν είναι ο αιτών να είναι γνωστός 
στον πιθανό φορέα δίωξης ή θα μπορούσε να αναγνωριστεί από αυτόν)· επισημαίνεται, 
ωστόσο, ότι δεν είναι αναγκαίο να αναγνωριστεί προσωπικά ο αιτών από τον φορέα 
δίωξης, εφόσον ο φόβος του αιτούντος ότι θα υποστεί δίωξη είναι βάσιμος· 

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

• κ.λπ. 

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). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

Προφίλ αιτούντων 

Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται ορισμένα από τα προφίλ των Ιρακινών αιτούντων, 

όπως προκύπτουν από τον όγκο υποθέσεων που έχουν εξετάσει τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Διατυπώνονται γενικά συμπεράσματα όσον αφορά την αναγνώριση του καθεστώτος του 

πρόσφυγα για τα συγκεκριμένα προφίλ και παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με τις πρόσθετες 

περιστάσεις οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εξατομικευμένη αξιολόγηση. 

Ορισμένα προφίλ αιτούντων διακρίνονται περαιτέρω σε υπο-προφίλ. Για κάθε υπο-προφίλ τα 

συμπεράσματα για την ανάλυση κινδύνου και/ή τους λόγους δίωξης είναι διαφορετικά. Για 

λόγους ευκολίας, παρέχονται πάντα ο αντίστοιχος αριθμός του προφίλ και ένας σύνδεσμος 

προς την αντίστοιχη ενότητα της κοινής ανάλυσης. 

Τα συμπεράσματα σχετικά με κάθε προφίλ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη με την 

επιφύλαξη της αξιολόγησης της αξιοπιστίας των ισχυρισμών του αιτούντος. 

 

Όταν διαβάζετε τον παρακάτω πίνακα, θα πρέπει να έχετε υπόψη τα 

εξής: 
 

• Ένας αιτών μπορεί να υπάγεται σε περισσότερα του ενός προφίλ  τα 
οποία περιλαμβάνονται στο παρόν σημείωμα καθοδήγησης. Οι ανάγκες 
προστασίας που συνδέονται με όλες αυτές τις περιστάσεις θα πρέπει να 
εξετάζονται πλήρως.  
 

• Οι παράγραφοι της ανάλυσης κινδύνου επικεντρώνονται στον βαθμό του 
κινδύνου και σε ορισμένες από τις συναφείς περιστάσεις που έχουν 
αντίκτυπο στον κίνδυνο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/preliminary-remarks-3
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/preliminary-remarks-3
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κριτήρια που πρέπει να πληροί μια πράξη για να χαρακτηριστεί «πράξη 
δίωξης», μελετήστε τις αντίστοιχες ενότητες της κοινής ανάλυσης.  
 

• Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα 
όσον αφορά τα διάφορα προφίλ και τα υπο -προφίλ με στόχο την παροχή 
ενός πρακτικού εργαλείου στους χειριστές υποθέσεων. Παρότι 
παρέχονται παραδείγματα σε σχέση με υπο -προφίλ με διαφοροποιημένο 
κίνδυνο και σε διαφοροποιημένες περιστάσεις που θα μπορούσαν να 
αυξήσουν ή να μειώσουν τον κίνδυνο, αυτά τα παραδείγματα δεν είναι 
εξαντλητικά  και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη υπό το πρίσμα όλων των 
περιστάσεων της εκάστοτε περίπτωσης.  

 

• Πρόσωπα τα οποία ενέπιπταν σε ορισμένο προφίλ στο παρελθόν  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 στον παρακάτω 
πίνακα, θα πρέπει ωστόσο να λαμβάνεται υπόψη στην εξατομικευμένη 
αξιολόγηση.  

 

• Οι παράγραφοι σχετικά με τον δυνητικό σύνδεσμο υποδεικνύουν μια 
πιθανή σύνδεση με τους λόγους δίωξης όπως παρατίθενται στο άρθρο 10 
της ΟΑ. Στις ενότητες της κοινής ανάλυσης παρέχονται περαιτέρω 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το εάν η ύπαρξη συνδέσμου με λόγο 
δίωξης θεμελιώνεται γενικά ή μπορεί να θεμελ ιωθεί ανάλογα με τις 
προσωπικές περιστάσεις της υπόθεσης.  

 

• Για ορισμένα προφίλ αιτούντων, η μη παροχή προστασίας  από τη δίωξη 
μπορεί να συνδέεται με έναν ή περισσότερους από τους λόγους δίωξης 
που αναφέρονται στο άρθρο  10 της ΟΑ (άρθρο 9 παράγραφος 3 της ΟΑ ). 

 

 

2.1. Πρόσωπα 

που (θεωρείται 

ότι) έχουν 

διασυνδέσεις με 

το ΙΚΙΛ  

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: 

Στην περίπτωση ατόμων τα οποία (θεωρείται ότι) έχουν διασυνδέσεις 

με το ΙΚΙΛ, σε γενικές γραμμές ο φόβος δίωξης είναι βάσιμος, καθώς τα 

πρόσωπα που θεωρείται ότι έχουν διασυνδέσεις με το ΙΚΙΛ αποτελούν 

πρωταρχικό στόχο όλων των φορέων ασφάλειας. 

Όσον αφορά τα μέλη οικογένειας ατόμων τα οποία (θεωρείται ότι) 

έχουν διασυνδέσεις με το ΙΚΙΛ, η εξατομικευμένη εκτίμηση του κατά 

πόσον υφίσταται βάσιμος φόβος δίωξης του αιτούντος θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο όπως: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
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• η οικογενειακή κατάσταση (π.χ. εάν πρόκειται για γυναίκα 
ανύπανδρη ή χήρα, γυναίκες επικεφαλής νοικοκυριών) 

• παιδί με ανύπανδρη ή χήρα μητέρα ή/και αλλοδαπό, νεκρό ή 
αγνοούμενο πατέρα 

• η ιδιότητα του μέλους ορισμένης φυλής 

• η περιοχή καταγωγής 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις 

* Για το συγκεκριμένο προφίλ αιτούντων θα μπορούσαν να συντρέχουν 

κριτήρια αποκλεισμού. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

2.2. Σουνίτες 

Άραβες 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Αυτό καθαυτό το γεγονός ότι ένα άτομο έχει την 

ιδιότητα μέλους της εθνότητας των Σουνιτών Αράβων κανονικά δεν 

συνεπάγεται βάσιμο φόβο δίωξης. Η εξατομικευμένη εκτίμηση του κατά 

πόσον υφίσταται βάσιμος φόβος δίωξης του αιτούντος θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο, όπως: 

• η περιοχή καταγωγής 

• η φυλή 

• η ηλικία 

• το φύλο 

• κ.λπ. 

Σε περίπτωση που θεωρείται ότι υπάρχει διασύνδεση με τον ΙΚΙΛ, βλ. 2.1 

Πρόσωπα που (θεωρείται ότι) έχουν διασυνδέσεις με το ΙΚΙΛ. 

Στην περίπτωση Σουνιτών Αράβων που ενδέχεται να επηρεάζονται από 

τη διαδικασία απομάκρυνσης των μελών του Μπάαθ από την εξουσία, 

βλέπε 2.7 Πρώην μέλη του κόμματος Μπάαθ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις (π.χ. 

διασύνδεση με το ΙΚΙΛ, το κόμμα Μπάαθ). 

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, η φυλή (η εθνοτική καταγωγή, π.χ. σε 

περιπτώσεις παρεμποδίσεων επιστροφών από την KRG) ή/και η 

θρησκεία. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/21-persons-perceived-be-associated-isil
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/22-sunni-arabs
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/21-persons-perceived-be-associated-isil
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/22-sunni-arabs
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2.3. Ακτιβιστές 

ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και 

πολιτικοί 

ακτιβιστές μέλη 

αντιπολιτευτικών 

κομμάτων και 

διαδηλωτές 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 

συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για να 

στοιχειοθετηθεί βάσιμος φόβος δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• o ηγετικός ρόλος και o βαθμός συμμετοχής στις διαμαρτυρίες 

• η φύση των δραστηριοτήτων 

• το πολιτικό ή/και θρησκευτικό υπόβαθρο του ατόμου 

• το φύλο 

• η αναγνωρισιμότητα 

• το να είσαι γνωστός στις αρχές (π.χ. έχουν ήδη συλληφθεί στο 
παρελθόν) 

• κ.λπ. 

Η συμμετοχή σε διαδήλωση στο παρελθόν δεν αποτελεί από μόνη της 

επαρκές τεκμήριο για να στοιχειοθετηθεί βάσιμος φόβος δίωξης. 

Δυνητικός σύνδεσμος: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

2.4. 

Δημοσιογράφοι 

και εργαζόμενοι 

στα μέσα 

ενημέρωσης 

 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 

συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για να 

στοιχειοθετηθεί βάσιμος φόβος δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• η φύση των δραστηριοτήτων (το θέμα σχετικά με το οποίο 
πραγματοποιούν ρεπορτάζ) 

• το πολιτικό ή/και θρησκευτικό υπόβαθρο του ατόμου 

• το φύλο 

• η αναγνωρισιμότητα 

• το να είσαι γνωστός στις αρχές 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις. 

 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/23-human-rights-and-political-opposition-activists-and-protesters
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/23-human-rights-and-political-opposition-activists-and-protesters
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Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

2.5. Λιποτάκτες 

από τις ένοπλες 

δυνάμεις 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιανουάριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Ο κίνδυνος θεωρείται εξαιρετικά χαμηλός. Οι 

περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι 

ακόλουθες: 

• οι δυνάμεις στις οποίες ανήκε ο αιτών 

• ο βαθμός/η θέση του αιτούντος 

• η κατάσταση κατά τη διάρκεια της οποίας σημειώθηκε η 
λιποταξία (π.χ. κατά τη διάρκεια ταραχών ή κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης) 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις. 

*  Για το συγκεκριμένο προφίλ αιτούντων θα μπορούσαν να συντρέχουν 

κριτήρια αποκλεισμού. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

2.6. Άτομα που 

προσεγγίζονται 

για 

στρατολόγηση 

από ένοπλες 

ομάδες 

 

 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιανουάριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Ο κίνδυνος που μπορεί να διατρέχει κάποιος 

θεμελιώνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι περιστάσεις που 

έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• το φύλο 

• η περιοχή καταγωγής 

• το εθνοτικό/θρησκευτικό υπόβαθρο (π.χ. Κούρδοι για το PKK, 
Σουνίτες Άραβες για το ΙΚΙΛ) 

• η ηλικία 

• η παρουσία/επιρροή ένοπλων ομάδων 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: Μολονότι ο κίνδυνος της αναγκαστικής 

στρατολόγησης δεν αναγνωρίζεται, καθαυτός, ως σύνδεσμος με λόγο 

δίωξης, οι συνέπειες της άρνησης θα μπορούσαν, ανάλογα με τις 

προσωπικές περιστάσεις του αιτούντος, να στοιχειοθετούν αυτήν τη 

σύνδεση (αποδιδόμενες πολιτικές πεποιθήσεις, μεταξύ άλλων λόγων). 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/24-journalists-and-media-workers
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/25-deserters-armed-forces
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/24-journalists-and-media-workers
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/25-deserters-armed-forces
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* Για το συγκεκριμένο προφίλ αιτούντων θα μπορούσαν να συντρέχουν 

κριτήρια αποκλεισμού. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

2.7. Πρώην μέλη 

του κόμματος 

Μπάαθ 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιανουάριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Γενικά, ο κίνδυνος δίωξης ατόμων που θεωρούνται 

τακτικά μέλη του κόμματος Μπάαθ είναι ελάχιστος και εξαρτάται από τις 

συγκεκριμένες προσωπικές περιστάσεις. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• η δημόσια υποστήριξη της ιδεολογίας του κόμματος Μπάαθ 

• η κατοχή υψηλόβαθμης θέσης στο κόμμα 

• εάν κάποιος είναι πρώην στρατιωτικός ή αστυνομικός της εποχής 
του Σαντάμ 

• εάν κάποιος έχει υπηρετήσει στις υπηρεσίες πληροφοριών κατά 
τη διάρκεια του καθεστώτος Σαντάμ 

• η πιθανή (εικαζόμενη) διασύνδεση με το ΙΚΙΛ 

• κ.λπ. 

Βλέπε και 2.1 Πρόσωπα που (θεωρείται ότι) έχουν διασυνδέσεις με το 

ΙΚΙΛ και 2.2. Σουνίτες Άραβες 

Δυνητικός σύνδεσμος: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις. 

* Για το συγκεκριμένο προφίλ αιτούντων θα μπορούσαν να συντρέχουν 

κριτήρια αποκλεισμού. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/26-individuals-approached-recruitment-armed-groups
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/27-former-baath-party-members
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/26-individuals-approached-recruitment-armed-groups
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/27-former-baath-party-members
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2.8. Μέλη των 

Ιρακινών 

Δυνάμεων 

Ασφαλείας (ISF), 

των Δυνάμεων 

Λαϊκής 

Κινητοποίησης 

(PMF), των 

Πεσμέργκα και 

της τοπικής 

αστυνομίας 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιανουάριος 2021 

*Προσθήκη επικαιροποιήσεων ήσσονος σημασίας: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 

συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για να 

στοιχειοθετηθεί βάσιμος φόβος δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• ο τόπος εργασίας και καταγωγής (εγγύτητα προς περιοχές στις 
οποίες το ΙΚΙΛ εξακολουθεί να έχει επιχειρησιακή δραστηριότητα) 

• η αναγνωρισιμότητα του αιτούντος 

• η θέση στο εσωτερικό της οργάνωσης 

• το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την αποχώρηση από 
τις δυνάμεις 

• οι προσωπικές έχθρες 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις. 

* Για το συγκεκριμένο προφίλ αιτούντων θα μπορούσαν να συντρέχουν 

κριτήρια αποκλεισμού. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

2.9. Άτομα που 

θεωρούνται 

αντίπαλοι του 

ΙΚΙΛ 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιανουάριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 

συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για να 

στοιχειοθετηθεί βάσιμος φόβος δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• ο τόπος εργασίας και καταγωγής (περιοχές στις οποίες το ΙΚΙΛ 
εξακολουθεί να έχει επιχειρησιακή δραστηριότητα) 

• η ιδιότητα του μέλους ορισμένης φυλής και η θέση της φυλής 
έναντι του ΙΚΙΛ 

• η αναγνωρισιμότητα του αιτούντος 

• η θέση στην κοινότητα 

• η δημόσια εκδήλωση υποστήριξης της κυβέρνησης ή η καταδίκη 
πράξεων του ΙΚΙΛ 

• οι προσωπικές έχθρες 

• κ.λπ. 

Δεδομένου ότι οι επιχειρησιακές ικανότητες του ΙΚΙΛ έχουν μειωθεί 

σημαντικά, η απειλή που συνιστά το ΙΚΙΛ για τα άτομα με αυτό το προφίλ 

έχει μειωθεί σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/28-members-iraqi-security-forces-isf-popular-mobilisation-forces-pmf-peshmerga-and-local-police
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/28-members-iraqi-security-forces-isf-popular-mobilisation-forces-pmf-peshmerga-and-local-police
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Δυνητικός σύνδεσμος: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις και/ή 

θρησκευτικές πεποιθήσεις (π.χ. όταν κατηγορούνται από το ΙΚΙΛ ως takfir) 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

2.10. 

(Εικαζόμενοι) 

συνεργάτες των 

δυτικών 

ενόπλων 

δυνάμεων, 

οργανώσεων ή 

επιχειρήσεων 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιανουάριος 2021 

*Προσθήκη επικαιροποιήσεων ήσσονος σημασίας: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 

συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για να 

στοιχειοθετηθεί βάσιμος φόβος δίωξης. Η εξατομικευμένη εκτίμηση του 

κατά πόσον υφίσταται βάσιμος φόβος δίωξης του αιτούντος θα πρέπει 

να λαμβάνει υπόψη περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο, 

όπως: 

• η φύση και το χρονικό διάστημα απασχόλησης (π.χ. διερμηνείς) 

• η αναγνωρισιμότητα του επαγγέλματος 

• προηγούμενα περιστατικά απειλών 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις και/ή 

θρησκευτικές πεποιθήσεις (π.χ. αν πρόκειται για διερμηνείς). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

2.11. 

Εργαζόμενοι 

στην 

ανθρωπιστική 

βοήθεια 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιανουάριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 

συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για να 

στοιχειοθετηθεί βάσιμος φόβος δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• το φύλο (βλ. επίσης 2.16.4 Γυναίκες σε δημόσιους ρόλους) 

• η φύση των δραστηριοτήτων [π.χ. η παροχή βοήθειας σε γυναίκες 
και παιδιά που (θεωρείται ότι) έχουν διασυνδέσεις με το ΙΚΙΛ, 
βλέπε και 2.1. Πρόσωπα που (θεωρείται ότι) έχουν διασυνδέσεις 
με το ΙΚΙΛ] 

• η περιοχή της εργασίας/δραστηριότητας 

• κ.λπ. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/29-individuals-perceived-oppose-isil
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/210-perceived-collaborators-western-armed-forces-organisations-or-companies
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/29-individuals-perceived-oppose-isil
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/210-perceived-collaborators-western-armed-forces-organisations-or-companies
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Δυνητικός σύνδεσμος: οι (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις και/ή οι 

θρησκευτικές πεποιθήσεις (π.χ. όταν κατηγορούνται από το ΙΚΙΛ ως 

takfir). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

2.12. 2.14. 

ΛΟΑΤΚΙ  

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιανουάριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Ο φόβος δίωξης θεωρείται εν γένει βάσιμος. 

Δυνητικός σύνδεσμος: η ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

2.13. Άτομα που 

θεωρείται ότι 

παραβιάζουν 

τους ηθικούς 

κώδικες 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 

συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για να 

στοιχειοθετηθεί βάσιμος φόβος δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• ο ηθικός και/ή κοινωνικός κώδικας που παραβιάζεται 

• το φύλο (ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τις γυναίκες) 

• το συντηρητικό περιβάλλον 

• η περιοχή καταγωγής 

• η αντίληψη των παραδοσιακών ρόλων των φύλων από την 
οικογένεια και την κοινωνία 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: η θρησκεία (π.χ. διαθρησκευτικοί/διεθνοτικοί 

γάμοι, καθώς και μεμονωμένες περιπτώσεις ατόμων που αποτελούν 

στόχο σιιτικών παραστρατιωτικών ομάδων), η ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης 

κοινωνικής ομάδας ή/και η φυλή (εθνοτική καταγωγή). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/211-humanitarian-workers
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/212-lgbtiq-persons
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/213-individuals-perceived-transgress-moral-codes
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/211-humanitarian-workers
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/212-lgbtiq-persons
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/213-individuals-perceived-transgress-moral-codes
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2.14. Άτομα που 

θεωρείται ότι 

διέπραξαν 

βλασφημία και/ή 

αποστασία 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Ο φόβος δίωξης θεωρείται εν γένει βάσιμος. 

Ωστόσο, η εκτίμηση κινδύνου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 

θρησκευτικές ή μη θρησκευτικές πρακτικές στις οποίες θα επιδοθεί ο 

αιτών και κατά πόσον αυτές θα τον εκθέσουν σε πραγματικό κίνδυνο, 

λαμβάνοντας επίσης υπόψη την περιοχή καταγωγής του (ο κίνδυνος είναι 

γενικά χαμηλότερος στην KRI), το οικογενειακό και εθνοτικό περιβάλλον, 

το φύλο κ.λπ. 

Βλέπε και 2.15 Θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες και ανιθαγενείς 

Δυνητικός σύνδεσμος: οι θρησκευτικές πεποιθήσεις. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

2.15.1. 

Τουρκμένοι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 

συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για να 

στοιχειοθετηθεί βάσιμος φόβος δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• η περιοχή καταγωγής (π.χ. οι Σιίτες Τουρκμένοι σε περιοχές που 
εξακολουθεί να αναπτύσσει επιχειρησιακή δραστηριότητα το 
ΙΚΙΛ) 

• η εικαζόμενη διασύνδεση με το ΙΚΙΛ (ειδικά για τους Σουνίτες 
Τουρκμένους) 

• η θρησκεία 

• το φύλο 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: η φυλή (εθνοτική καταγωγή) και/ή η θρησκεία. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά για τους Σουνίτες Τουρκμένους, οι 

(αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις. 

* Για το συγκεκριμένο προφίλ αιτούντων θα μπορούσαν να συντρέχουν 

κριτήρια αποκλεισμού, ιδίως όσον αφορά τους Τουρκμένους που έχουν 

διασυνδέσεις με το PKK, τις PMF ή το ΙΚΙΛ. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/214-individuals-considered-have-committed-blasphemy-andor-apostasy
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/214-individuals-considered-have-committed-blasphemy-andor-apostasy
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Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

2.15.2. Γεζίτες Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 

συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για να 

στοιχειοθετηθεί βάσιμος φόβος δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• η περιοχή καταγωγής (π.χ. για τους Γεζίτες που βρίσκονται σε 
περιοχές όπου εξακολουθεί να αναπτύσσει επιχειρησιακή 
δραστηριότητα το ΙΚΙΛ) 

• η έλλειψη εγγράφων ταυτοποίησης 

• το φύλο 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: η θρησκεία, η φυλή ή/και η ιθαγένεια. 

* Για το συγκεκριμένο προφίλ αιτούντων θα μπορούσαν να συντρέχουν 

κριτήρια αποκλεισμού, ιδίως στην περίπτωση των παραστρατιωτικών 

οργανώσεων των Γεζιτών. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

2.15.3. 

Χριστιανοί 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 

συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για να 

στοιχειοθετηθεί βάσιμος φόβος δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• η περιοχή καταγωγής (π.χ. οι Χριστιανοί σε περιοχές όπου το ΙΚΙΛ 
εξακολουθεί να επιχειρεί διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο, ο 
κίνδυνος είναι χαμηλότερος στην KRI) 

• το φύλο 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: οι θρησκευτικές πεποιθήσεις. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2151-turkmen
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2152-yazidis
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2153-christians
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2151-turkmen
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2152-yazidis
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2153-christians
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2.15.4. Σαμπάκ Τελευταία επικαιροποίηση: Ιανουάριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 

συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για να 

στοιχειοθετηθεί βάσιμος φόβος δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• η περιοχή καταγωγής 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: η φυλή και/ή η θρησκεία (όσον αφορά τη δίωξη 

από το ΙΚΙΛ) 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

2.15.5. Κακάι Τελευταία επικαιροποίηση: Ιανουάριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 

συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για να 

στοιχειοθετηθεί βάσιμος φόβος δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• η περιοχή καταγωγής (υψηλότερος κίνδυνος στις περιοχές όπου 
εξακολουθεί να επιχειρεί το ΙΚΙΛ, χαμηλότερος κίνδυνος στην KRI) 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: η φυλή και/ή η θρησκεία. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

2.15.6. Σαβαίοι-

Μανδαίοι 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιανουάριος 2021 

*Προσθήκη επικαιροποιήσεων ήσσονος σημασίας: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 

συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για να 

στοιχειοθετηθεί βάσιμος φόβος δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• η περιοχή καταγωγής (ο κίνδυνος είναι χαμηλότερος στην KRI) 

• η γλώσσα 

• το φύλο 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2154-shabak
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2155-kakai
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2154-shabak
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2155-kakai
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• το επάγγελμα 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: η φυλή και/ή η θρησκεία (ιδίως στην KRI). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

2.15.7. Μπαχάι Τελευταία επικαιροποίηση: Ιανουάριος 2021 

*Προσθήκη επικαιροποιήσεων ήσσονος σημασίας: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 

συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για να 

στοιχειοθετηθεί βάσιμος φόβος δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• η έλλειψη εγγράφων ταυτοποίησης 

• η ανιθαγένεια 

• η περιοχή καταγωγής 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: οι θρησκευτικές πεποιθήσεις. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

2.15.8. Μπιντούν Τελευταία επικαιροποίηση: Ιανουάριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 

συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για να 

στοιχειοθετηθεί βάσιμος φόβος δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• η έλλειψη εγγράφων ταυτοποίησης 

• η ανιθαγένεια 

• η περιοχή καταγωγής 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: η φυλή και/ή η ιθαγένεια (ανιθαγένεια). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2156-sabean-mandaeans
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2157-bahai
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2158-bidoon
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2156-sabean-mandaeans
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2157-bahai
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2158-bidoon
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2.15.9. Κούρδοι 

της φυλής Fayli 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιανουάριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 

συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για να 

στοιχειοθετηθεί βάσιμος φόβος δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• η έλλειψη εγγράφων ταυτοποίησης 

• η ανιθαγένεια 

• η περιοχή καταγωγής (νότια του Ιράκ, περιοχές στις οποίες 
εξακολουθεί να επιχειρεί το ΙΚΙΛ) 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: η φυλή, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις και η 

ιθαγένεια (ανιθαγένεια) 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

2.15.10. 

Παλαιστίνιοι 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 

συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για να 

στοιχειοθετηθεί βάσιμος φόβος δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• η περιοχή συνήθους διαμονής 

• οι (εικαζόμενοι) δεσμοί με το πρώην καθεστώς ή τις (σουνιτικές) 
ένοπλες ομάδες 

• η έλλειψη εγγράφων ταυτοποίησης 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: η ιθαγένεια (ανιθαγένεια), οι (αποδιδόμενες) 

πολιτικές πεποιθήσεις [εικαζόμενη παροχή υποστήριξης στις 

παραστρατιωτικές ομάδες των Σουνιτών ή του ΙΚΙΛ, βλέπε και 2.1. 

Πρόσωπα που (θεωρείται ότι) έχουν διασυνδέσεις με το ΙΚΙΛ]. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2159-fayli-kurds
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/21510-palestinians
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2159-fayli-kurds
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/21510-palestinians


 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ: ΙΡΑΚ | ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 

 

32 

2.16. Γυναίκες 2.16.1 Βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών: γενική 

επισκόπηση 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλες οι γυναίκες και όλα τα κορίτσια 

το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για να στοιχειοθετηθεί βάσιμος 

φόβος δίωξης σε σχέση με πρακτικές βίας. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• οι αντιλήψεις για τον παραδοσιακό ρόλο των φύλων στην 
οικογένεια 

• η κακή κοινωνικοοικονομική κατάσταση 

• η περιοχή καταγωγής 

• η επιρροή της φυλής 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: η ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας 

(π.χ. γυναίκες που υπήρξαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, γυναίκες 

που εγκατέλειψαν τον βίαιο γάμο τους). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

2.16.2. Καταναγκαστικοί γάμοι και γάμοι παιδιών 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλες οι γυναίκες και τα κορίτσια το 

επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για να στοιχειοθετηθεί βάσιμος φόβος 

δίωξης σε σχέση με τους καταναγκαστικούς γάμους και τους γάμους 

παιδιών. Οι περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι 

ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• η νεαρή ηλικία 

• η περιοχή καταγωγής (αφορά κυρίως τις αγροτικές περιοχές) 

• οι αντιλήψεις για τον παραδοσιακό ρόλο των φύλων στην 
οικογένεια 

• η κακή κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας 

• ο εσωτερικός εκτοπισμός 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: η ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας 

(π.χ. γυναίκες που έχουν αρνηθεί να συνάψουν καταναγκαστικό γάμο ή 

γάμο παιδιών). 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2161-violence-against-women-and-girls-overview
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2161-violence-against-women-and-girls-overview
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Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

2.16.3 Ακρωτηριασμός/κοπή των γυναικείων γεννητικών 

οργάνων (ΑΓΓΟ) 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιανουάριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλες οι γυναίκες και όλα τα κορίτσια 

το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για να στοιχειοθετηθεί βάσιμος 

φόβος δίωξης σε σχέση με πρακτικές ΑΓΓΟ. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• η νεαρή ηλικία 

• η περιοχή καταγωγής (αφορά κυρίως την KRI) 

• η εθνοτική καταγωγή (επηρεάζει ειδικά τα κορίτσια από το 
Κουρδιστάν) 

• οι θρησκευτικές πεποιθήσεις (περισσότερο κοινή μεταξύ των 
Σουνιτών) 

• οι αντιλήψεις για τον παραδοσιακό ρόλο των φύλων στην 
οικογένεια 

• το επίπεδο εκπαίδευσης 

• η τοπική ισχύς/επιρροή του (δυνητικού) συζύγου και της 
οικογένειας ή του δικτύου του 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

2.16.4 Γυναίκες σε δημόσιους ρόλους 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλες οι γυναίκες το επίπεδο 

κινδύνου που απαιτείται για να στοιχειοθετηθεί βάσιμος φόβος δίωξης 

σε σχέση με τη συμμετοχή τους σε δημόσιους ρόλους. Οι περιστάσεις 

που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• η περιοχή καταγωγής 

• το συντηρητικό περιβάλλον 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2162-forced-and-child-marriage
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2163-female-genital-mutilationcutting-fgmc
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2162-forced-and-child-marriage
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2163-female-genital-mutilationcutting-fgmc
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• η προβολή της αιτούσας (π.χ. φύση της εργασίας, δημόσιες 
δηλώσεις οι οποίες εκλαμβάνονται αρνητικά από τον φορέα 
δίωξης) 

• οι αντιλήψεις για τον παραδοσιακό ρόλο των φύλων στην 
οικογένεια ή στο δίκτυο 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: οι (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις και/ή οι 

θρησκευτικές πεποιθήσεις, η ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής 

ομάδας (γυναίκες που εργάζονται σε θέσεις εργασίας που θεωρούνται 

μη αποδεκτές με βάση τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

2.16.5 Γυναίκες που θεωρείται ότι έχουν παραβιάσει τους 

ηθικούς κώδικες 

Βλ. το προφίλ 2.13 Άτομα που θεωρείται ότι παραβιάζουν τους ηθικούς 

κώδικες. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

2.16.6. Γυναίκες που θεωρείται ότι έχουν διασυνδέσεις με το 

ΙΚΙΛ. 

Βλ. το προφίλ 2.1 Πρόσωπα που (θεωρείται ότι) έχουν διασυνδέσεις με 

το ΙΚΙΛ. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

2.16.7 Μόνες γυναίκες και γυναίκες επικεφαλής νοικοκυριών 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλες οι μόνες γυναίκες και οι 

γυναίκες επικεφαλής νοικοκυριών το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται 

για να στοιχειοθετηθεί βάσιμος φόβος δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• η προσωπική κατάσταση 

• η περιοχή καταγωγής και διαμονής (π.χ. στρατόπεδα εσωτερικά 
εκτοπισμένων ατόμων) 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2164-women-acting-public-sphere
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2165-women-perceived-have-transgressed-moral-codes
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2166-women-perceived-be-associated-isil
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2164-women-acting-public-sphere
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2165-women-perceived-have-transgressed-moral-codes
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2166-women-perceived-be-associated-isil
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• οι αντιλήψεις για τον παραδοσιακό ρόλο των φύλων στην 
οικογένεια ή την κοινότητα 

• η οικονομική κατάσταση 

• η εκπαίδευση 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: η συμμετοχή σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα (π.χ. 

διαζευγμένες ή χήρες). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

2.17. Παιδιά 2.17.1. Βία κατά των παιδιών: γενική επισκόπηση 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιανουάριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα παιδιά το επίπεδο κινδύνου 

που απαιτείται για να στοιχειοθετηθεί βάσιμος φόβος δίωξης όσον 

αφορά τις πρακτικές βίας. Οι περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον 

κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• το φύλο (τα αγόρια και τα κορίτσια αντιμετωπίζουν 
διαφορετικούς κινδύνους) 

• η εικαζόμενη διασύνδεσή τους με το ΙΚΙΛ [βλ. το προφίλ 2.1 
Πρόσωπα που (θεωρείται ότι) έχουν διασυνδέσεις με το ΙΚΙΛ]. 

• η ηλικία 

• οι αντιλήψεις για τον παραδοσιακό ρόλο των φύλων στην 
οικογένεια 

• η κακή κοινωνικοοικονομική κατάσταση του παιδιού και της 
οικογένειας 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: οι (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις (π.χ. 

όταν θεωρείται ότι αιτών έχει δεσμούς με ένοπλες ομάδες), οι 

θρησκευτικές πεποιθήσεις (π.χ. όταν η δίωξη αφορά εξτρεμιστικές 

οργανώσεις) και/ή συμμετοχή σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα (βλέπε 

παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2167-single-women-and-female-heads-households
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2171-violence-against-children-overview
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2167-single-women-and-female-heads-households
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2171-violence-against-children-overview
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2.17.2. Γάμοι ανηλίκων 

Βλ. 2.16.2. Καταναγκαστικοί γάμοι και γάμοι παιδιών στο προφίλ 2.16 

Γυναίκες 

2.17.3 ΑΓΓΟ 

Βλ. 2.16.3. Ακρωτηριασμός/κοπή των γυναικείων γεννητικών οργάνων 

(ΑΓΓΟ) στο προφίλ 2.16 Γυναίκες 

2.17.4 Παιδική εργασία και εμπορία παιδιών  

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιανουάριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα παιδιά το επίπεδο κινδύνου 

που απαιτείται για να στοιχειοθετηθεί βάσιμος φόβος δίωξης όσον 

αφορά την παιδική εργασία ή/και την εμπορία παιδιών. Οι περιστάσεις 

που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• η ηλικία 

• το φύλο 

• η κακή κοινωνικοοικονομική κατάσταση του παιδιού και της 
οικογένειάς του 

• η περίπτωση παιδιού που εμπίπτει στην κατάσταση των 
εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: Οι προσωπικές περιστάσεις του παιδιού πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη για να καθοριστεί αν μπορεί να τεκμηριωθεί 

σύνδεσμος με λόγο δίωξης. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

2.17.5. Στρατολόγηση παιδιών 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιανουάριος 2021 

*Προσθήκη επικαιροποιήσεων ήσσονος σημασίας: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Ο βάσιμος φόβος δίωξης θεμελιώνεται μόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον 

κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• το φύλο 

• η περιοχή καταγωγής, το εθνοτικό/θρησκευτικό υπόβαθρο (π.χ. 
Κούρδοι για το ΡΚΚ, Σουνίτες Άραβες για το ΙΚΙΛ) 

• η ηλικία (το να βρίσκεται κανείς στην εφηβεία) 

• η ιδιότητα του εσωτερικά εκτοπισμένου ατόμου 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2174-child-labour-and-child-trafficking
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2174-child-labour-and-child-trafficking
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• η παρουσία/επιρροή ένοπλων ομάδων 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: Οι προσωπικές περιστάσεις του παιδιού πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη για να καθοριστεί αν μπορεί να τεκμηριωθεί 

σύνδεσμος με λόγο δίωξης. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

2.17.6 Εκπαίδευση των παιδιών και ειδικότερα των κοριτσιών 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιανουάριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα παιδιά το επίπεδο κινδύνου 

που απαιτείται για να στοιχειοθετηθεί βάσιμος φόβος δίωξης όσον 

αφορά την επιβολή εσκεμμένων περιορισμών στην εκπαίδευση. Οι 

περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι 

ακόλουθες: 

• η έλλειψη εγγράφων ταυτοποίησης 

• το εθνοτικό/θρησκευτικό περιβάλλον 

• το φύλο (τα κορίτσια διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο) 

• η αναπηρία 

• η ηλικία 

• οι αντιλήψεις για τον παραδοσιακό ρόλο των φύλων στην 
οικογένεια 

• η κακή κοινωνικοοικονομική κατάσταση του παιδιού και της 
οικογένειας 

• η περιοχή καταγωγής 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: Θα πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη οι 

προσωπικές περιστάσεις του παιδιού. Παραδείγματος χάρη, όταν στους 

αιτούντες δεν χορηγούνται έγγραφα ταυτοποίησης επειδή αποτελούν 

μέλη κάποιας μειονοτικής ομάδας, ενδέχεται να συντρέχει το κριτήριο 

της ιθαγένειας και/ή της φυλής. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2175-child-recruitment
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2176-education-children-and-girls-particular
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2175-child-recruitment
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2176-education-children-and-girls-particular
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2.17.7 Παιδιά που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατοχής του ΙΚΙΛ 

και δεν διαθέτουν ληξιαρχικά έγγραφα  

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα παιδιά το επίπεδο κινδύνου 

που απαιτείται για να στοιχειοθετηθεί βάσιμος φόβος δίωξης όσον 

αφορά την επιβολή εσκεμμένων περιορισμών στην πρόσβαση σε 

έγγραφα. Οι περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι 

ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• ανύπανδρη ή χήρα μητέρα 

• αλλοδαπός, νεκρός ή αγνοούμενος πατέρας 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

2.17.8 Παιδιά χωρίς φροντιστή  

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιανουάριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα παιδιά το επίπεδο κινδύνου 

που απαιτείται για να στοιχειοθετηθεί βάσιμος φόβος δίωξης όσον 

αφορά την απουσία φροντιστή. Οι περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο 

στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• η έλλειψη εγγράφων ταυτοποίησης 

• κατά πόσον η ταυτότητα των γονέων τους είναι γνωστή 

• εάν έχουν γεννηθεί στο πλαίσιο παράνομων σεξουαλικών 
σχέσεων 

• η περιοχή καταγωγής 

• οι θρησκευτικές πεποιθήσεις 

• η εθνοτική καταγωγή 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: η ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας 

(π.χ. εγκαταλελειμμένα παιδιά ή παιδιά άγνωστου πατρός ή μητρός). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2177-children-born-under-isil-who-lack-civil-documentation
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2178-children-without-care-taker
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2177-children-born-under-isil-who-lack-civil-documentation
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2178-children-without-care-taker
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2.18. Άτομα με 

αναπηρίες και 

άτομα με 

σοβαρά ιατρικά 

προβλήματα 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιανουάριος 2021 

*Προσθήκη επικαιροποιήσεων ήσσονος σημασίας: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Η έλλειψη προσωπικού και επαρκών υποδομών για 

την κατάλληλη αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με (σοβαρά) 

ιατρικά ζητήματα δεν πληροί την απαίτηση του άρθρου 6 της ΟΑ σχετικά 

με την ύπαρξη φορέα που προκαλεί δίωξη ή σοβαρή βλάβη, εκτός εάν το 

άτομο στερείται εκ προθέσεως της παροχής υγειονομικής περίθαλψης. 

Στην περίπτωση των ατόμων με νοητική και σωματική αναπηρία, δεν 

διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το 

επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για να στοιχειοθετηθεί βάσιμος φόβος 

δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι 

ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• η ηλικία 

• η φύση και ο εμφανής χαρακτήρας της νοητικής ή σωματικής 
αναπηρίας 

• η αρνητική αντίληψη από την οικογένεια 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: η ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας 

(π.χ. άτομα με εμφανή νοητική αναπηρία). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

2.19. Πρόσωπα 

που εμπλέκονται 

σε βεντέτες στο 

πλαίσιο 

φυλετικών 

συγκρούσεων 

και επηρεάζονται 

από αυτές 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 

συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για να 

στοιχειοθετηθεί βάσιμος φόβος δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• η ένταση της βεντέτας 

• η δυνατότητα επίλυσης των διαφορών 

• η εθνοτική καταγωγή και οι θρησκευτικές πεποιθήσεις των 
φυλών 

• η κοινωνική θέση των φυλών 

• η περιοχή καταγωγής (περιοχή στην οποία το κράτος δικαίου 
είναι αδύναμο, αστική ή αγροτική περιοχή) 

• κ.λπ. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/218-persons-living-disabilities-and-persons-severe-medical-issues
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/218-persons-living-disabilities-and-persons-severe-medical-issues
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Δυνητικός σύνδεσμος: η φυλή (η καταγωγή, όσον αφορά τα μέλη της 

φυλής) 

* Για το συγκεκριμένο προφίλ αιτούντων θα μπορούσαν να συντρέχουν 

κριτήρια αποκλεισμού. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

2.20. Άτομα που 

κατηγορούνται 

για εγκλήματα 

του κοινού 

ποινικού δικαίου 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιανουάριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 

συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για να 

στοιχειοθετηθεί βάσιμος φόβος δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• η περιοχή καταγωγής του αιτούντος και οι επικρατούντες 
μηχανισμοί απονομής δικαιοσύνης 

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

• η προβλεπόμενη ποινή 

• το φύλο του αιτούντος 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: Γενικά, απουσία συνδέσμου με λόγο δίωξης 

προβλεπόμενο στη Σύμβαση. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της 

εκτίμησης σε περιπτώσεις στις οποίες η ποινική δίωξη οφείλεται, 

ασκείται ή διεξάγεται κατά τρόπο που συνεπάγεται διακριτική 

μεταχείριση σχετιζόμενη με λόγο προβλεπόμενο στη Σύμβαση. 

* Για το συγκεκριμένο προφίλ αιτούντων θα μπορούσαν να συντρέχουν 

κριτήρια αποκλεισμού. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

 

  

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/219-persons-involved-and-affected-blood-feuds-context-tribal-conflict
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/220-individuals-accused-ordinary-crimes
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/219-persons-involved-and-affected-blood-feuds-context-tribal-conflict
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/220-individuals-accused-ordinary-crimes
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Επικουρική προστασία 

Άρθρο 15 στοιχείο α) της ΟΑ 
Θανατική ποινή ή εκτέλεση   

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2019 

Η θανατική ποινή προβλέπεται βάσει του άρθρου 11 του ιρακινού ποινικού κώδικα του 1969, 

του αντιτρομοκρατικού νόμου, του στρατιωτικού ποινικού κώδικα και του ποινικού κώδικα 

των ιρακινών δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας του 2008. Σύμφωνα με το Σύνταγμα του 

Ιράκ του 2005, ο Πρόεδρος επικυρώνει τις θανατικές ποινές «που εκδίδονται από τα 

αρμόδια δικαστήρια». 

Στα εγκλήματα που επισύρουν τη θανατική ποινή στο Ιράκ περιλαμβάνονται αδικήματα όπως 

τα εγκλήματα κατά της εσωτερικής ή εξωτερικής ασφάλειας και των κρατικών θεσμών, οι 

τρομοκρατικές πράξεις, οι απαγωγές, ο βιασμός, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών που οδηγούν 

στον θάνατο, η πορνεία, οι «ιδιαζόντως απεχθείς» φόνοι και η εμπορία ανθρώπων που 

οδηγούν στον θάνατο κ.λπ. 

Στο Ιράκ εξακολουθεί να ισχύει η θανατική ποινή και συγκαταλέγεται στις τρεις κύριες χώρες 

της Μέσης Ανατολής που επιβάλλουν και προβαίνουν σε εκτελέσεις. Η θανατική ποινή 

εκτελείται με απαγχονισμό. 

Στις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχό του, το ΙΚΙΛ επέβαλε ποινές για λόγους όπως η 

άρνηση προσχώρησης σε αυτό ή η παραβίαση των ηθικών κωδίκων όπως ορίζονται από το 

ΙΚΙΛ και την αυστηρή από το ίδιο ερμηνεία του νόμου της Σαρία. Στις ποινές αυτές 

περιλαμβάνονται οι εκτελέσεις, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 15 

στοιχείο α) της ΟΑ. 

Αιτούντες από το Ιράκ οι οποίοι εμπίπτουν σε ορισμένα από τα περιγραφόμενα προφίλ 

ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο θανατικής ποινής ή εκτέλεσης. Στις περιπτώσεις αυτές 

μπορεί να υπάρχει σύνδεσμος με λόγο προβλεπόμενο στη Σύμβαση (βλ., για παράδειγμα, το 

προφίλ 2.1 Πρόσωπα (που θεωρείται ότι) έχουν διασυνδέσεις με το ΙΚΙΛ). 

Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει σύνδεσμος με λόγο δίωξης σύμφωνα με τον 

ορισμό του πρόσφυγα (για παράδειγμα, σε ορισμένες περιπτώσεις που αφορούν 2.20 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. 

Επισημαίνεται ότι θα μπορούσαν να συντρέχουν κριτήρια αποκλεισμού. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/21-persons-perceived-be-associated-isil
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/220-individuals-accused-ordinary-crimes
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/220-individuals-accused-ordinary-crimes
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/31-article-15a-qd
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/31-article-15a-qd
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Άρθρο 15 στοιχείο β) της ΟΑ 
Βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία  

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2019 

Όπως επισημαίνεται στο κεφάλαιο σχετικά με το Καθεστώς πρόσφυγα, τα άτομα που 

εμπίπτουν σε ορισμένα προφίλ αιτούντων από το Ιράκ μπορεί να διατρέχουν κίνδυνο να 

υποβληθούν σε βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις, θα υπάρχει συχνά σύνδεσμος με λόγο δίωξης ο οποίος εμπίπτει στον 

ορισμό του καθεστώτος πρόσφυγα 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. 

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: 

Επισημαίνεται ότι η δίωξη ή σοβαρή βλάβη πρέπει να προσλαμβάνει τη μορφή της 

συμπεριφοράς κάποιου φορέα δίωξης ή σοβαρής βλάβης (άρθρο 6 της ΟΑ). Η γενική 

μη διαθεσιμότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή εκπαίδευσης ή άλλα 

κοινωνικοοικονομικά στοιχεία (π.χ. η κατάσταση των εσωτερικά εκτοπισμένων 

προσώπων, δυσχέρειες στην εξεύρεση ευκαιριών διαβίωσης, στέγαση) θεωρείται ότι 

δεν εμπίπτουν από μόνα τους στο πεδίο της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής 

μεταχείρισης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο β) της ΟΑ, εκτός εάν υπάρχει εκ 

προθέσεως συμπεριφορά κάποιου φορέα, όπως η εκ προθέσεως στέρηση από τον 

αιτούντα κατάλληλης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

 

• Βίαιη εγκληματικότητα: Εγκληματικά δίκτυα στο Ιράκ εκμεταλλεύονται παιδιά για 

σκοπούς διακίνησης ναρκωτικών και εμπορίας ναρκωτικών και μετανάστες για 

καταναγκαστική εργασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε εγκληματικές 

δραστηριότητες εμπλέκονται και φορείς όπως οι PMF και οι φυλές. Η βίαιη 

εγκληματικότητα υποκινείται συνήθως από το οικονομικό κέρδος και τον αγώνα για 

την κατάληψη της εξουσίας. Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν υφίσταται σύνδεσμος με 

λόγο δίωξης σύμφωνα με τον ορισμό του καθεστώτος πρόσφυγα, ο κίνδυνος 

διάπραξης εγκληματικών πράξεων όπως η δολοφονία, η ένοπλη ληστεία, η απαγωγή, 

η καταστροφή περιουσίας, ο εκβιασμός, η καταναγκαστική εργασία, η στρατολόγηση 

παιδιών, η εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση κ.λπ., μπορεί να πληροί 

τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 15 στοιχείο β) της ΟΑ.Persons living with 

disabilities and persons with severe medical issues 

 

• 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. Κατά την αξιολόγηση των 

συνθηκών κράτησης, μπορούν, για παράδειγμα, να λαμβάνονται (σωρευτικά) υπόψη 

τα ακόλουθα στοιχεία: αριθμός κρατουμένων σε περιορισμένο χώρο, επάρκεια 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
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εγκαταστάσεων υγιεινής, θέρμανση, φωτισμός, διαρρύθμιση χώρου για τον ύπνο, 

διατροφή, αναψυχή ή επικοινωνία με τον έξω κόσμο. 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρονται περιστατικά αυθαίρετων συλλήψεων, 

παρατεταμένης κράτησης, μεταξύ άλλων σε μυστικές εγκαταστάσεις κράτησης, και 

εκτεταμένων βασανιστηρίων, ιδίως με θύματα άτομα ύποπτα για συμμετοχή σε 

τρομοκρατικές ενέργειες. Οι εγκαταστάσεις κράτησης έχουν χαρακτηριστεί από την 

UNAMI ως εξαιρετικά υπερπλήρεις και με ανεπαρκείς υποδομές, 

συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων για ανηλίκους, και τα παιδιά δεν 

διαχωρίζονται πάντα από τους ενήλικες κρατουμένους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα 

βασανιστήρια εξακολουθούν να αποτελούν διαδεδομένη πρακτική στο πλαίσιο της 

αστυνομικής κράτησης, στα ανακριτικά κελιά και στις φυλακές. Οι κρατούμενοι ως 

ύποπτοι για διασυνδέσεις με το ΙΚΙΛ έχουν υποβληθεί σε ηλεκτροπληξία, απομόνωση 

και ξυλοδαρμούς από ανακριτές. Κατά τη διάρκεια της κράτησης έχουν καταγραφεί 

και θάνατοι που οφείλονται σε βασανιστήρια ή σε άλλες μορφές κακοποίησης 

Διεθνείς ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν προβεί στην τεκμηρίωση 

σωρείας περιστατικών βασανιστηρίων και κακοποίησης σε εγκαταστάσεις κράτησης 

τις οποίες διαχειρίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών και, σε μικρότερο βαθμό, σε 

εγκαταστάσεις του Υπουργείου Άμυνας και σε εγκαταστάσεις που διαχειρίζεται η 

KRG. Στην KRI, η πρόσβαση τοπικών και διεθνών οργανισμών σε εγκαταστάσεις 

κράτησης είναι επίσης πολύ περιορισμένη, γεγονός που καθιστά σχεδόν αδύνατη την 

παρακολούθηση της κατάστασης. 

 

Επιπλέον, εκτιμάται ότι σε περιπτώσεις στις οποίες η άσκηση δίωξης ή η ποινή είναι 

κατάφωρα άδικη ή υπερβολική, ή στις περιπτώσεις στις οποίες οι συνθήκες στις 

φυλακές δεν συνάδουν με τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, μπορεί να 

προκύψει σοβαρή βλάβη βάσει του άρθρου 15 στοιχείο β) της ΟΑ. Όταν δεν 

συντρέχουν λόγοι δίωξης, η μεταχείριση αυτή εμπίπτει ενδεχομένως στο άρθρο 15 

στοιχείο β) της ΟΑ. 

Επισημαίνεται ότι θα μπορούσαν να συντρέχουν κριτήρια αποκλεισμού. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/32-article-15b-qd
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/32-article-15b-qd
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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.  

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

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

Διάγραμμα 2. Άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ: στοιχεία της αξιολόγησης. 

 

Για την εφαρμογή του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ θα πρέπει να διαπιστωθούν σωρευτικά 
τα προαναφερόμενα στοιχεία. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα σημαντικότερα συμπεράσματα για την 
κατάσταση στο Ιράκ: 

 
a. Ένοπλη σύρραξη: Στο Ιράκ παρατηρούνται πολλαπλές αλληλεπικαλυπτόμενες μη 

διεθνείς (εσωτερικές) ένοπλες συρράξεις, με κυριότερη τη σύρραξη μεταξύ της ιρακινής 
κυβέρνησης και του ΙΚΙΛ. Τμήματα του Ιράκ πλήττονται επίσης από τη διεθνή ένοπλη 
σύρραξη στην οποία εμπλέκεται η Τουρκία, καθώς η σύρραξη που μαίνεται στο 
εσωτερικό της Τουρκίας μεταξύ της Τουρκίας και του ΡΚΚ έχει επεκταθεί στο βόρειο 
ιρακινό έδαφος. Στην ενότητα με τίτλο «Αδιάκριτη άσκηση βίας» που βρίσκεται 
παρακάτω παρέχεται περαιτέρω καθοδήγηση όσον αφορά το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής των ένοπλων συρράξεων οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο έδαφος του Ιράκ. 
 

2 3 

4 

5 6 

1 Ένοπλη σύρραξη 

(διεθνής ή εσωτερική) 

Σοβαρή και 
προσωπική απειλή 
Παράγοντες που 
προσιδιάζουν στην 
προσωπική κατάσταση του 
ατόμου 

Άμαχος 
σε αυτούς περιλαμβάνονται 

πρώην μαχητές οι οποίοι έχουν 
απαρνηθεί πραγματικά και μόνιμα 

την ένοπλη δραστηριότητα 

Αδιάκριτη άσκηση βίας 
Ολιστική αξιολόγηση συνόλου 
δεικτών — συνήθως σε επίπεδο 
επαρχίας 

«Λόγω» 
Συμπεριλαμβάνονται οι 
έμμεσες συνέπειες της 

αδιάκριτης άσκησης βίας, 
εφόσον η σύνδεση είναι 

αποδείξιμη. 

Απειλή κατά της ζωής 
ή της σωματικής 
ακεραιότητας 
Πιο γενικευμένος κίνδυνος 
βλάβης 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/preliminary-remarks-1
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/preliminary-remarks-1
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Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

b. Άμαχος: Το άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ εφαρμόζεται σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι 
μέλη καμίας 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 δράση. 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. Παραδείγματος χάρη: 

• το ΙΚΙΛ και οι συνδεδεμένες με αυτό ομάδες 

• νέες ένοπλες φατρίες καταλοίπων του ΙΚΙΛ: (π.χ. οι «Λευκές Σημαίες») 

• άλλες ένοπλες ομάδες, όπως η οργάνωση Ανσάρ αλ-Ισλάμ, το Τάγμα των 
Ναχσμπάντι, ο Στρατός των Μουτζαχεντίν και ο Ισλαμικός Στρατός του Ιράκ 

• οι ISF 

• οι PMF και άλλες παραστρατιωτικές ομάδες 

• οι δυνάμεις της KRG 

• το PKK 

• οι φυλές 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενεργητική συμμετοχή σε εχθροπραξίες δεν αφορά μόνο τη 
δημόσια οπλοφορία, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει και την παροχή ουσιαστικής 
υλικοτεχνικής και/ή διοικητικής στήριξης σε μαχητές. 

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η αξιολόγηση των αναγκών προστασίας αφορά το 
μέλλον. Επομένως, το κύριο ζήτημα που εξετάζεται είναι αν ο αιτών θα είναι άμαχος ή 
όχι κατά την επιστροφή του. Το γεγονός ότι το πρόσωπο έλαβε μέρος σε εχθροπραξίες 
στο παρελθόν δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι το άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ δεν ισχύει για 
το πρόσωπο αυτό. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

c. Αδιάκριτη άσκηση βίας: Το φαινόμενο της αδιακρίτως ασκούμενης βίας εντοπίζεται σε 
διαφορετικό βαθμό σε διάφορα τμήματα της επικράτειας του Ιράκ. Στον παρακάτω 
χάρτη παρουσιάζονται συνοπτικά και απεικονίζονται τα εκτιμώμενα επίπεδα της 
αδιακρίτως ασκούμενης βίας σε κάθε επαρχία του Ιράκ σύμφωνα με εκτιμήσεις. Οι 
εκτιμήσεις αυτές αποτελούν προϊόν ολιστικής ανάλυσης και βασίζονται μεταξύ άλλων σε 
ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες για την περίοδο αναφοράς (1 Αυγούστου 2020 – 31 
Οκτωβρίου 2021). Η ατομική αξιολόγηση θα πρέπει πάντα να βασίζεται σε 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τη χώρα καταγωγής. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/331-armed-conflict-international-or-internal
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/332-qualification-person-civilian
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/331-armed-conflict-international-or-internal
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/332-qualification-person-civilian
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Διάγραμμα 3. Επίπεδα αδιακρίτως ασκούμενης βίας στο Ιράκ (βάσει στοιχείων της 31ης 
Οκτωβρίου 2021). 

 

 

 

 Η παρουσία απλώς και μόνο θα επαρκούσε προκειμένου να διαπιστωθεί πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης κατά την 

έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

 
 

 Η αδιάκριτη άσκηση βίας αγγίζει υψηλά επίπεδα και απαιτούνται λιγότερα προσωπικά στοιχεία για να διαπιστωθεί 

πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

 
 

 Παρατηρούνται περιστατικά αδιάκριτης άσκησης βίας, ωστόσο όχι σε υψηλά επίπεδα, και απαιτούνται περισσότερα 

προσωπικά στοιχεία για να διαπιστωθεί πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης κατά την έννοια του άρθρου 15 

στοιχείο γ) της ΟΑ.  

 Εν γένει, δεν υφίσταται πραγματικός κίνδυνος να θιγεί προσωπικά άμαχος κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της 

ΟΑ.  

 

 

Νταχούκ/Ντοχούκ: 

υποδεικνυόμενες περιοχές: 

1. Ζάχο 

2. Αμέντι 

1. 
2. 
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Για τους σκοπούς του σημειώματος καθοδήγησης, οι επαρχίες στο Ιράκ κατηγοριοποιούνται 

ως εξής: 

 

 
Περιοχές στις οποίες «η παρουσία και μόνο» των αμάχων δεν είναι αρκετή για να 

στοιχειοθετηθεί πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο 

γ) της ΟΑ, ωστόσο, τα επίπεδα της αδιακρίτως ασκούμενης βίας είναι υψηλά και, για 

τον λόγο αυτό απαιτούνται λιγότερα προσωπικά στοιχεία για να καταδειχθεί ότι 

υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να πιστεύεται ότι οι άμαχοι που θα επιστρέψουν σε αυτές 

τις περιοχές θα διατρέξουν πραγματικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης κατά την έννοια του 

άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται τα κυβερνεία της Ντιγιάλα και οι επαρχίες Αμέντι 

και Ζάχο (κυβερνείο Ντοχούκ).  

 

 

 

 

Περιοχές στις οποίες παρατηρείται το φαινόμενο της αδιακρίτως ασκούμενης βίας, 

αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό· και απαιτούνται περισσότερα προσωπικά στοιχεία για να 

καταδειχθεί ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να πιστεύεται ότι οι άμαχοι που θα 

επιστρέψουν σε αυτές τις περιοχές θα διατρέξουν πραγματικό κίνδυνο σοβαρής 

βλάβης κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται τα κυβερνεία του Ανμπάρ, της Βαγδάτης, του 

Ερμπίλ, του Κιρκούκ, της Νινευή, του Σαλάχ αλ-Ντιν.  

 

 
Περιοχές στις οποίες εν γένει οι άμαχοι δεν διατρέχουν πραγματικό κίνδυνο να θιγούν 

προσωπικά κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται τα κυβερνεία της Μπάμπιλ/Βαβυλώνας, της 

Βασόρας, του Νταχούκ/Ντοχούκ (εκτός από τις επαρχίες Αμέντι και Ζάχο), της 

Κερμπάλα, της Μισάν, της Μουτχάνα, της Νατζάφ, της Καντισίγια, της Σουλεϊμανίγια 

συμπεριλαμβανομένων των επαρχιών Χαλάμπτζα, Τικάρ, Γουασίτ. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

d. Σοβαρή και προσωπική απειλή: 

Στο πλαίσιο της «αναπροσαρμοζόμενης κλίμακας», κάθε περίπτωση πρέπει να αξιολογείται 

εξατομικευμένα, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και την ένταση της βίας στην περιοχή, σε 

συνδυασμό με τις προσωπικές περιστάσεις που ισχύουν στην περίπτωση του αιτούντος. 

Ορισμένες προσωπικές περιστάσεις θα μπορούσαν να εγκυμονούν αυξημένο κίνδυνο 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/indiscriminate-violence-iraq
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/indiscriminate-violence-iraq
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αδιάκριτης άσκησης βίας, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων 

αυτής. Μολονότι δεν είναι εφικτό να παρέχεται εξαντλητική καθοδήγηση σχετικά με τις 

σχετικές προσωπικές περιστάσεις και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει αυτές να 

αξιολογούνται, ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα πιθανών περιστάσεων που θα 

επηρέαζαν ενδεχομένως την ικανότητα ενός ατόμου να αξιολογήσει ή/και να αποφύγει 

κινδύνους συνδεόμενους με την αδιάκριτη άσκηση βίας υπό συνθήκες ένοπλης σύρραξης: 

• η ηλικία 

• το φύλο 

• η κατάσταση υγείας και τυχόν αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων 
ψυχικής υγείας 

• η οικονομική κατάσταση 

• η γνώση της περιοχής 

• το επάγγελμα του αιτούντος και/ή ο τόπος διαμονής του 

• τα μέλη της οικογένειας ή το δίκτυο υποστήριξης 

• κ.λπ. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

e. 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). Μερικά από τα συνήθως αναφερόμενα είδη βλάβης όσον αφορά τη ζωή ή 
τη σωματική ακεραιότητα αμάχων στο Ιράκ είναι δολοφονίες, τραυματισμοί, απαγωγές, 
βίαια αντίποινα από τις ένοπλες δυνάμεις, αναγκαστικοί εκτοπισμοί, αναγκαστική 
στρατολόγηση ανηλίκων, ανατινάξεις εκρηκτικών που είναι κατάλοιπα του πολέμου κ.λπ. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

f. 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 φορείς 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 κατάρρευσης 
των κρατικών θεσμών στο πλαίσιο της σύγκρουσης με το ΙΚΙΛ, καταστροφή των 
αναγκαίων μέσων επιβίωσης, καταστροφή των υποδομών. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/334-serious-and-individual-threat
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/335-qualification-harm-threat-civilians-life-or-person
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/336-nexusby-reason
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/334-serious-and-individual-threat
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/335-qualification-harm-threat-civilians-life-or-person
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/336-nexusby-reason
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Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 
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Φορείς προστασίας 
Τελευταία επικαιροποίηση: Ιανουάριος 2021 

 
Το άρθρο 7 της ΟΑ ορίζει ότι προστασία μπορεί να παρέχεται μόνον από: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το ιρακινό κράτος 

Η παρουσία και ο έλεγχος του ιρακινού κράτους ενισχύθηκαν μετά την ήττα του ΙΚΙΛ. Μπορεί 

να συναχθεί το συμπέρασμα ότι το κράτος μπορεί, ανάλογα με τις ατομικές περιστάσεις της 

υπόθεσης, να θεωρηθεί ότι είναι σε θέση και επιθυμεί να παράσχει την προστασία που 

πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 7 της ΟΑ στη Βαγδάτη και στο νότιο Ιράκ. Στα 

περισσότερα από τα υπόλοιπα τμήματα του βόρειου και κεντρικού Ιράκ, 

συμπεριλαμβανομένων των αμφισβητούμενων εδαφών, η ικανότητα του κράτους είναι 

περιορισμένη και γενικά δεν πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 7 της ΟΑ. 

Όταν αξιολογείται η διαθεσιμότητα παροχής κρατικής προστασίας, πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη οι προσωπικές περιστάσεις, όπως η εθνοτική καταγωγή, η περιοχή καταγωγής, το 

φύλο, η κοινωνική θέση, ο πλούτος, οι προσωπικές διασυνδέσεις, ο φορέας δίωξης και το 

είδος της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Το ιρακινό κράτος θεωρείται γενικά ότι είναι σε θέση και επιθυμεί να παράσχει την 

προστασία που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 7 της ΟΑ για τους Σιίτες Άραβες στη 

Βαγδάτη και στο νότιο Ιράκ. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της αξιολόγησης σε περιπτώσεις 

στις οποίες η κρατική προστασία θεωρείται ότι δεν είναι διαθέσιμη λόγω προσωπικών 

περιστάσεων. Όσον αφορά τους Σουνίτες Άραβες, η διαθεσιμότητα κρατικής προστασίας 

θεωρείται περιορισμένη, ωστόσο μπορεί να είναι διαθέσιμη σε μεμονωμένες περιπτώσεις. 

Σε γενικές γραμμές, η κρατική προστασία δεν θεωρείται διαθέσιμη για μέλη μειονοτικών 

θρησκευτικών ομάδων και εθνοτήτων, Παλαιστινίων, ΛΟΑΤΚΙ και θυμάτων 

ενδοοικογενειακής βίας ή βίας για λόγους τιμής, και έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένων 

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

ή σημαντικό μέρος του εδάφους του κράτους·

υπό την προϋπόθεση ότι επιθυμούν και είναι σε θέση να προσφέρουν προστασία, η 

προστασία αυτή πρέπει να είναι: 

αποτελεσματική και μη προσωρινή. 

Η εν λόγω προστασία παρέχεται κατά κανόνα όταν οι προαναφερόμενοι φορείς 

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 εν λόγω προστασία. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
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επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών, όπως οι καταναγκαστικοί γάμοι και οι γάμοι παιδιών 

και ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εάν ο φορέας δίωξης είναι μέλος των PMF και η εν λόγω ομάδα 

θεωρείται κρατικός φορέας, τεκμαίρεται ότι δεν παρέχεται αποτελεσματική προστασία 

σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 27 της ΟΑ. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 
Η Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν 

Εν γένει, η KRG θεωρείται «φορέας προστασίας» που πληροί τα κριτήρια του άρθρου 7 της 

ΟΑ. Ωστόσο, σε ορισμένες ατομικές περιστάσεις, όπως για πρόσωπα που θεωρείται ότι 

έχουν διασυνδέσεις με το ΙΚΙΛ, πολιτικούς αντίπαλους και ΛΟΑΤΚΙ, σε σχέση με ό,τι αφορά 

επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές, την άσκηση βίας για λόγους τιμής και την 

ενδοοικογενειακή βία, η KRI μπορεί να μην επιθυμεί να παράσχει προστασία κατά την έννοια 

του άρθρου 7 της ΟΑ. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 
Ομάδες ή οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων διεθνών οργανισμών, που ελέγχουν το 
κράτος ή σημαντικό μέρος του εδάφους του κράτους 

Δεν εντοπίζονται ανάλογοι φορείς στο Ιράκ. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

Στην περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί ανάγκες προστασίας στην περιοχή καταγωγής, και 
απουσία φορέα ο οποίος μπορεί να προσφέρει προστασία κατά την έννοια του άρθρου 7 της 
ΟΑ, η εξέταση μπορεί να συνεχιστεί όσον αφορά τη δυνατότητα εφαρμογής της 
εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας (ΕΔΕΠ). 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/iraqi-state
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/kurdistan-regional-government-krg
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/parties-or-organisations
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/iraqi-state
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/kurdistan-regional-government-krg
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/parties-or-organisations
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Εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας 

προστασίας 
Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Τα απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή του άρθρου 8 της ΟΑ είναι: 

Διάγραμμα 4. Εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας: στοιχεία της αξιολόγησης. 

Το συγκεκριμένο τμήμα της 
χώρας να είναι ασφαλές για 

τον αιτούντα.

Ο αιτών να έχει πρόσβαση στο 
συγκεκριμένο τμήμα της 

χώρας.

Ο αιτών μπορεί λογικά να 
αναμένεται ότι θα 
εγκατασταθεί εκεί.

 

Όσον αφορά τα στοιχεία αυτά, όταν αξιολογείται η δυνατότητα εφαρμογής της εναλλακτικής 

εγχώριας προστασίας (ΕΔΕΠ), οι χειριστές υποθέσεων θα πρέπει να εξετάζουν τη γενική 

κατάσταση στο αντίστοιχο τμήμα του Ιράκ, καθώς και τις προσωπικές 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. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αξιολογούνται από την 

αποφαινόμενη αρχή. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

Τμήμα της χώρας 

Η καθοδήγηση όσον αφορά την ΕΔΕΠ επικεντρώνεται στις τρεις πόλεις Βαγδάτη, Βασόρα 

και Σουλεϊμανίγια. Η επιλογή των τριών αυτών πόλεων για την κοινή αυτή αξιολόγηση δεν 

εμποδίζει τους χειριστές υποθέσεων να εξετάσουν την εφαρμογή της ΕΔΕΠ σε άλλες 

περιοχές του Ιράκ, εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια. 

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το εθνοθρησκευτικό υπόβαθρο του ατόμου και η περιοχή 

καταγωγής του. Εν γένει: 

•  Για άτομα κουρδικής εθνοτικής καταγωγής, η ΕΔΕΠ θα εξεταστεί στην KRI. 

•  Για τους Άραβες αιτούντες, η ΕΔΕΠ θα αξιολογηθεί σε σχέση με άλλα τμήματα του 
Ιράκ. 

•  Στην περίπτωση εθνοθρησκευτικών μειονοτήτων, η ΕΔΕΠ θα πρέπει να αξιολογείται 
πρωτίστως σε σχέση με την περιοχή στην οποία βρίσκονται συγκεντρωμένες οι 
κοινότητές τους. 

Όταν επιλέγεται συγκεκριμένο τμήμα του Ιράκ σε σχέση με το οποίο θα εξεταστεί η 

δυνατότητα εφαρμογής της εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας, όπου 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/preliminary-remarks-1
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/preliminary-remarks-1
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συντρέχει περίπτωση, μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενοι δεσμοί με τον τόπο 

όπως, για παράδειγμα, τυχόν προηγούμενη εμπειρία ή/και διαθεσιμότητα δικτύου 

υποστήριξης. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

Ασφάλεια 

Το κριτήριο της ασφάλειας εκπληρώνεται όταν δεν υπάρχει βάσιμος φόβος δίωξης ή 

πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης ή όταν παρέχεται προστασία. 

▪  Απουσία δίωξης ή σοβαρής βλάβης 

Η αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη: 

 
►  τη γενική κατάσταση ασφάλειας 

Η γενική κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια στις πόλεις Βαγδάτη, Βασόρα και 

Σουλεϊμανίγια θα πρέπει να αξιολογείται σύμφωνα με την ανάλυση που εκτίθεται 

στην ενότητα σχετικά με το άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

 
►  τον φορέα δίωξης ή σοβαρής βλάβης και την εμβέλεια δράσης του 

Σε περίπτωση που το πρόσωπο εκφράζει τον φόβο ότι θα υποστεί δίωξη ή σοβαρή 

βλάβη από κρατικούς φορείς, τεκμαίρεται ότι η παροχή ΕΔΕΠ δεν είναι διαθέσιμη 

(π.χ. σε άτομα που θεωρείται ότι έχουν διασυνδέσεις με το ΙΚΙΛ). Σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις, στις οποίες η εμβέλεια ορισμένου κρατικού οργάνου περιορίζεται 

σαφώς σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (π.χ. οι PMF, η KRG, οι Πεσμέργκα), το 

κριτήριο της ασφάλειας ενδέχεται να πληρούται σε σχέση με άλλα τμήματα του Ιράκ. 

Όσον αφορά τη δίωξη ή τη σοβαρή βλάβη από το ΙΚΙΛ, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

επιχειρησιακή ικανότητα της ένοπλης ομάδας έχει μειωθεί, ωστόσο, η ίδια 

εξακολουθεί να είναι ενεργή σε ορισμένες περιοχές. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν ο αιτών αντιμετωπίζει δίωξη ή σοβαρή βλάβη για 

λόγους που σχετίζονται με τα επικρατούντα πρότυπα των φυλών και τα κοινωνικά 

πρότυπα στο Ιράκ και ο φορέας δίωξης ή σοβαρής βλάβης είναι η ιρακινή κοινωνία 

στο σύνολό της (π.χ. αν πρόκειται για άτομα ΛΟΑΤΚΙ ή συγκεκριμένες 

εθνοτικές/θρησκευτικές μειονότητες), η ΕΔΕΠ φαίνεται ότι δεν αποτελεί εν γένει 

ασφαλή επιλογή. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/part-country-0
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/part-country-0
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Για ορισμένα ιδιαίτερα ευάλωτα άτομα, όπως οι γυναίκες και τα παιδιά, εάν ο φορέας 

δίωξης ή σοβαρής βλάβης είναι η (ευρύτερη) οικογένεια, φυλή ή κοινότητα (π.χ. 

γάμος «fasliya», ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων), λαμβανομένης 

υπόψη της εμβέλειας των εν λόγω φορέων και της έλλειψης κρατικής προστασίας, η 

ΕΔΕΠ δεν πληροί εν γένει το κριτήριο της ασφάλειας. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι δεν μπορεί να είναι ευλόγως αναμενόμενο ότι ο αιτών θα 

απέχει από πρακτικές θεμελιώδους αξίας για την ταυτότητά του, όπως είναι οι 

πρακτικές που συνδέονται με τη θρησκεία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό του, 

προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δίωξης ή σοβαρής βλάβης. 

Βλέπε κεφάλαιο 1. Φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης. 

 
►  κατά πόσον τα χαρακτηριστικά του αιτούντος θεωρούνται «στόχος υψηλής 

προτεραιότητας» και/ή απειλή από τον φορέα δίωξης ή σοβαρής βλάβης 

Το προφίλ του αιτούντος μπορεί να τον καθιστά στόχο υψηλής 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. 

 
►  προσωπικές έχθρες 

Ορισμένες ιδιωτικές διαφορές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται σε 

ζητήματα τιμής και οικογενειακές βεντέτες, μπορούν να ενισχύσουν την 

αποφασιστικότητα του φορέα δίωξης ή σοβαρής βλάβης να εντοπίσει τον αιτούντα. 

 
►  άλλες περιστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο 

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ενότητα Προφίλ θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή 

ανάλυση. 

▪  Διαθεσιμότητα μηχανισμών προστασίας από δίωξη ή σοβαρή βλάβη 

Εναλλακτικά, οι χειριστές υποθέσεων μπορεί να αποφανθούν ότι πληρούται η προϋπόθεση 

της ασφάλειας, εφόσον ο αιτών έχει πρόσβαση σε προστασία κατά της δίωξης ή της 

σοβαρής βλάβης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της ΟΑ, στην περιοχή στην οποία εξετάζεται η 

ΕΔΕΠ. Σε περίπτωση δίωξης από το κράτος, ισχύει τεκμήριο μη διαθεσιμότητας προστασίας 

από το κράτος. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/safety-0
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/safety-0
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Η προϋπόθεση της ασφάλειας  μπορεί να συντρέχει στις πόλεις 

Βαγδάτη, Βασόρα και Σουλεϊμανίγια, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 

και τις ατομικές περιστάσεις του αιτούντος.  

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή 

ανάλυση. 

Μετακίνηση και άδειες εισόδου 

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

Διάγραμμα 5. Μετακίνηση και άδειες εισόδου ως προϋποθέσεις για την παροχή ΕΔΕΠ. 

 

 

 Ασφαλής μετακίνηση: Η προϋπόθεση της ασφάλειας των μετακινήσεων στις πόλεις 
της Βαγδάτης, της Βασόρας και της Σουλεϊμανίγια θεωρείται γενικά ότι πληρούται. Για 
ορισμένα προφίλ, ιδίως για άτομα που μπορεί να θεωρείται ότι έχουν διασυνδέσεις με 
το ΙΚΙΛ, η προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά σε ατομική βάση. 
 

 Νόμιμη μετακίνηση: Κατ’ αρχήν δεν υφίσταται κανένας νομικός περιορισμός όσον 
αφορά τη μετακίνηση των Ιρακινών εντός του Ιράκ, συμπεριλαμβανομένων των 
πόλεων της Βαγδάτης, της Βασόρας και της Σουλεϊμανίγια. 

 

 Άδεια εισόδου: Υπάρχουν ορισμένοι διοικητικοί περιορισμοί ή απαιτήσεις όσον αφορά 
την είσοδο προσώπων που προέρχονται από περιοχές που βρίσκονταν προηγουμένως 
στην κατοχή του ΙΚΙΛ ή πλήττονται από συρράξεις που μαίνονται σε κάποια τμήματα 
της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων της Βαγδάτης, της Βασόρας και της 
Σουλεϊμανίγια. Αυτό αφορά κυρίως τις απαιτήσεις μόνιμης διαμονής, στην περίπτωση 
της Βαγδάτης, της Βασόρας και της Σουλεϊμανίγια. Οι Σουνίτες Άραβες και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, οι Τουρκμένοι άνδρες πλήττονται ιδιαίτερα από τις απαιτήσεις 
αυτές. Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον είναι πιθανό να πληρούται η προϋπόθεση 
για την παροχή άδειας εισόδου, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές 
περιστάσεις του αιτούντος (εθνοθρησκευτικό περιβάλλον, τόπος καταγωγής, έγγραφα 
ταυτοποίησης, εξουσιοδότηση ασφαλείας, οικογενειακή κατάσταση, υφιστάμενοι 
κοινωνικοί δεσμοί και κάποιο πρόσωπο που ενδεχομένως θα εγγυάται για τον ίδιο 

να 
ταξιδέψει 

με 
ασφάλεια

να 
ταξιδέψει 

νόμιμα

να γίνει 
δεκτός

στο 
ασφαλές 

τμήμα

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/safety-0
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/safety-0
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κ.λπ.). Η μεμονωμένη περίπτωση θα πρέπει να αξιολογείται με βάση τις πλέον 
πρόσφατες διαθέσιμες ΠΧΚ. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή 

ανάλυση. 

Αιτιολόγηση της εγκατάστασης 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΟΑ, η ΕΔΕΠ μπορεί να εφαρμοστεί μόνον εάν ο αιτών «μπορεί 

λογικά να αναμένεται να εγκατασταθεί» στην προτεινόμενη περιοχή εγχώριας προστασίας. 

Γενική κατάσταση 

Τα ακόλουθα στοιχεία θα πρέπει να εξετάζονται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες για τη 
χώρα καταγωγής: 

• η κατάσταση όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια· 

• η διαθεσιμότητα βασικών υποδομών και υπηρεσιών, όπως οι εξής: 

▪ κατάλυμα και στέγη· 

▪ βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη· 

▪ υγιεινή, συμπεριλαμβανομένων ύδρευσης και αποχέτευσης· 

• 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. 

Η γενική κατάσταση που επικρατεί στην προτεινόμενη περιοχή θα πρέπει να εξετάζεται υπό 
το πρίσμα των κριτηρίων που περιγράφονται ανωτέρω, και όχι σε σύγκριση με πρότυπα που 
ισχύουν στην Ευρώπη ή σε άλλες περιοχές της χώρας καταγωγής. 

Με βάση τις διαθέσιμες ΠΧΚ, διαπιστώνεται ότι οι γενικές συνθήκες που επικρατούν στη 

Βαγδάτη, τη Σουλεϊμανίγια και τη Βασόρα, οι οποίες αξιολογήθηκαν σε σχέση με τους 

ανωτέρω παράγοντες, δεν αποκλείουν τον εύλογο χαρακτήρα εγκατάστασης στις πόλεις, 

ωστόσο, θα πρέπει να πραγματοποιείται προσεκτική εξέταση, ιδίως κατά την αξιολόγηση της 

διαθεσιμότητας της ΕΔΕΠ στη Βασόρα. Κατά την αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

οι ατομικές περιστάσεις του αιτούντος. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

Ατομικές περιστάσεις 

Πέραν της γενικής κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή στην οποία θα μπορούσε να 

εφαρμοστεί η ΕΔΕΠ, όταν αξιολογείται αν είναι εύλογη η εγκατάσταση του αιτούντος σε 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/travel-and-admittance-0
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/general-situation
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/travel-and-admittance-0
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/general-situation
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αυτό το τμήμα της χώρας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές περιστάσεις του 

αιτούντος, όπως π.χ.: 

•  το εθνοτικό/θρησκευτικό και γλωσσικό υπόβαθρο 

•  έγγραφα προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης 

•  το δίκτυο υποστήριξης. 

•  η οικογενειακή κατάσταση 

•  η ηλικία 

•  το φύλο 

•  η κατάσταση υγείας 

•  το επαγγελματικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα οικονομικά του μέσα 

•  κ.λπ. 

Οι ατομικοί παράγοντες μπορεί να συνδέονται με συγκεκριμένες ευαλωτότητες του 

αιτούντος, καθώς και με τους διαθέσιμους μηχανισμούς αντιμετώπισης των δυσκολιών, 

στοιχεία τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν αξιολογείται κατά πόσον είναι εύλογη 

η εγκατάσταση του αιτούντος σε συγκεκριμένη περιοχή. Επισημαίνεται ότι οι παράγοντες 

αυτοί δεν είναι απόλυτοι και συχνά επικαλύπτονται ανά περίπτωση, οδηγώντας σε 

διαφορετικά συμπεράσματα για τη σκοπιμότητα της ΕΔΕΠ. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

Συμπεράσματα για τη σκοπιμότητα της ΕΔΕΠ 

Τα γενικά συμπεράσματα για τη σκοπιμότητα της ΕΔΕΠ σε συγκεκριμένες κατηγορίες 

αιτούντων βασίζονται στην αξιολόγηση της γενικής κατάστασης που επικρατεί στις πόλεις 

Βαγδάτη, Βασόρα και Σουλεϊμανίγια και στις ατομικές περιστάσεις των εν λόγω αιτούντων. 

Λαμβανομένου υπόψη του εθνοθρησκευτικού υπόβαθρου του 

αιτούντος, θα μπορούσε να τεκμηριωθεί ότι ο χαρακτήρας της ΕΔΕΠ 

στις πόλεις Βαγδάτη, Βασόρα, Σουλεϊμανίγια μπορεί είναι εύλογος για 

άγαμους αρτιμελείς άνδρες  και παντρεμένα ζευγάρια χωρίς παιδιά , τα οποία 

διαθέτουν έγγραφα ταυτοποίησης και δεν έχουν πρόσθετα τρωτά σημεία, ακόμη 

και όταν δεν διαθέτουν δίκτυο υποστήριξης. Στην περίπτωση οικογενειών με 

παιδιά, η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας μπορεί να είναι 

εύλογη, ακόμη και χωρίς δίκτυο υποστήριξης, εφόσον έχει αξιολογηθεί δεόντως 

ως προς το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού.  

Μολονότι η κατάσταση που σχετίζεται με την εγκατάσταση στις τρεις πόλεις 

συνεπάγεται ορισμένες δυσκολίες, μπορεί ακόμη να συναχθεί το συμπέρασμα 

ότι οι εν λόγω αιτούντες θα βρίσκονται σε θέση να εξασφαλίσουν τη βασική 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/individual-circumstances
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/individual-circumstances
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τους διαβίωση, τη στέγαση και την υγιεινή, καθώς και την πρόσβασή τους σε 

βασική υγειονομική περίθαλψη.  

Προκειμένου να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους, οι αιτούντες που 

εμπίπτουν σε άλλα προφίλ  θα χρειάζονται γενικά δίκτυο υποστήριξης στην 

περιοχή της δυνητικής εναλλακτικής λύσης εγχώριας προστασίας. Ωστόσο, όταν 

εκτιμάται ο εύλογος χαρακτήρας της εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας 

προστασίας, ενδέχεται να πρέπει να ληφθούν υπόψη πρόσθετες προσωπικές 

περιστάσεις.  

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τα συμπεράσματα αυτά ισχύουν με την επιφύλαξη των 

κριτηρίων της ασφάλειας, της μετακίνησης και της άδειας εισόδου και ότι θα πρέπει να 

εξετάζονται πλήρως οι προσωπικές περιστάσεις της εκάστοτε περίπτωσης. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

  

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/conclusions-reasonableness
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/conclusions-reasonableness
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Αποκλεισμός 
Τελευταία επικαιροποίηση: Ιανουάριος 2021 

*Προσθήκη επικαιροποιήσεων ήσσονος σημασίας: Ιούνιος 2022 

Λαμβανομένων υπόψη των σοβαρών συνεπειών που μπορεί να έχει ο 

αποκλεισμός για τον αιτούντα, οι λόγοι αποκλεισμού θα πρέπει να 

ερμηνεύονται περιοριστικά και να εφαρμόζονται με προσοχή.  

Τα παραδείγματα που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο δεν είναι εξαντλητικά 

ούτε οδηγούν σε οριστικά 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 

• έγκλημα κατά της ειρήνης, 
έγκλημα πολέμου ή 
έγκλημα κατά της 
ανθρωπότητας 

Επικουρική 

προστασία 

• έγκλημα κατά της 
ειρήνης, έγκλημα 
πολέμου ή έγκλημα κατά 
της ανθρωπότητας 

 

• σοβαρό μη πολιτικό 
έγκλημα εκτός της χώρας 
ασύλου προτού ο αιτών 
γίνει δεκτός ως πρόσφυγας 

• σοβαρό έγκλημα 

 

• πράξεις που αντιβαίνουν 
στις αρχές και στους 
σκοπούς των Ηνωμένων 
Εθνών 

• πράξεις που αντιβαίνουν 
στις αρχές και στους 
σκοπούς των Ηνωμένων 
Εθνών 

  

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

  
• άλλο/-α έγκλημα/-τα (υπό 

συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις) 

Τονίζεται ότι η αποφαινόμενη αρχή φέρει το βάρος της απόδειξης των στοιχείων των 

αντίστοιχων λόγων αποκλεισμού και της ατομικής ευθύνης του αιτούντος· από την πλευρά 

του, ο αιτών εξακολουθεί να υπέχει υποχρέωση συνεργασίας για την εξακρίβωση όλων των 

γεγονότων και των περιστάσεων που σχετίζονται με την αίτησή του. 
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Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

Στην περίπτωση του Ιράκ ενδέχεται να προκύψει η ανάγκη εξέτασης πιθανών ζητημάτων 

αποκλεισμού, για παράδειγμα στις περιπτώσεις αιτούντων που μπορεί να εμπίπτουν στα 

ακόλουθα προφίλ. Ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός: 

• Μέλη του καθεστώτος Μπάαθ, όπως στελέχη του κόμματος Μπάαθ ορισμένου 

βαθμού ή επιπέδου, των υπηρεσιών πληροφοριών, μέλη στρατιωτικών, δικαστικών 

και διοικητικών οργάνων 

• Ομάδες στασιαστών και/ή εξτρεμιστών (π.χ. ΙΚΙΛ, Αλ Κάιντα) 

• Μέλη των ISF και της Πεσμέργκα, των υπηρεσιών πληροφοριών (π.χ. Ασαγίς) και 

άλλων φορέων ασφάλειας 

• Μέλη των PMF 

• Μέλη του PKK 

• Μέλη της Sahwa, τοπικού κινήματος καταστολής των εξεγέρσεων που συνεργάστηκε 

με τις ΗΠΑ για την απέλαση της Αλ Κάιντα στο Ιράκ 

• Άτομα που εμπλέκονται σε φυλετικές βεντέτες 

Τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από ιρακινούς αιτούντες εκτός του Ιράκ (π.χ. συμμετοχή σε 

διεθνείς δραστηριότητες του ΙΚΙΛ, συμμετοχή σε δραστηριότητες ιρακινών 

παραστρατιωτικών ομάδων στη σύγκρουση στη Συρία) μπορούν επίσης να αποτελέσουν 

λόγους αποκλεισμού. 

Η οδηγία για την αναγνώριση δεν προβλέπει χρονικό περιορισμό όσον την εφαρμογή των 

λόγων αποκλεισμού. Οι αιτούντες είναι δυνατόν να αποκλειστούν για λόγους που αφορούν 

γεγονότα που συνέβησαν στο πρόσφατο και πιο μακρινό παρελθόν, όπως κατά τη διάρκεια 

του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσεΐν (1968 - 2003). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

Στις υποενότητες που ακολουθούν παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με τη δυνητική εφαρμογή 

των λόγων αποκλεισμού στην περίπτωση του Ιράκ. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/preliminary-remarks-0
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/relevant-circumstances
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/preliminary-remarks-0
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/relevant-circumstances
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Έγκλημα κατά της ειρήνης, έγκλημα πολέμου, 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 (7). 

Επισημαίνεται ότι ο λόγος «έγκλημα κατά της ειρήνης» σπανίως ανακύπτει σε υποθέσεις 

ασύλου. Ωστόσο, μπορεί να θεωρηθεί συναφής για τους υψηλόβαθμους αξιωματικούς οι 

οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την εισβολή στο Κουβέιτ. 

Οι παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τα διάφορα αντιμαχόμενα μέρη 

στις συγκρούσεις που μαίνονται ή μαίνονταν στο Ιράκ θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με 

εγκλήματα πολέμου, όπως π.χ. η χρήση απαγορευμένων όπλων και οι εσκεμμένες επιθέσεις 

αδιάκριτης βίας κατά αμάχων κ.λπ. 

Τα εγκλήματα που έχουν αναφερθεί, όπως π.χ. δολοφονίες, βασανιστήρια και βιασμοί από 

τους διάφορους φορείς, θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας εφόσον τελέστηκαν στο πλαίσιο εκτεταμένων και συστηματικών επιθέσεων 

κατά αμάχων. Τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο παρελθόν, όπως π.χ. η στρατιωτική 

εκστρατεία Αλ Ανφάλ, θα μπορούσαν και αυτά με τη σειρά τους να οδηγήσουν στον 

αποκλεισμό των αιτούντων λόγω «εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας». 

Ορισμένες πράξεις που διαπράττονται στις συγκρούσεις που μαίνονται στη χώρα, όπως π.χ. 

οι εκτελέσεις χωρίς να έχει προηγηθεί δίκη, τα βασανιστήρια και οι βίαιες εξαφανίσεις, θα 

μπορούσαν να ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου και με εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας. 

Σύμφωνα με τις ΠΧΚ, ιδίως τα (πρώην) μέλη ομάδων στασιαστών (π.χ. του ΙΚΙΛ), οι φορείς 

ασφάλειας (π.χ. οι ISF, οι PMF), καθώς και οι Μπααθιστές, μπορούν να εμπλακούν σε πράξεις 

που μπορούν να χαρακτηριστούν εγκλήματα πολέμου και/ή εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας. Στις σχετικές καταστάσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε 

σχέση με αυτόν τον λόγο αποκλεισμού, περιλαμβάνονται τα εξής γεγονότα: 

•  Πόλεμος Ιράκ - Ιράν (1980-1988): διεθνής ένοπλη σύρραξη· 

•  Στρατιωτική εκστρατεία Αλ Ανφάλ (1987-1988)· 

 

(7) Συναφώς, ιδιαίτερα σημαντική πράξη είναι το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. 
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/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
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•  Εισβολή στο Κουβέιτ (1990 - 1991): διεθνής ένοπλη σύρραξη και επακόλουθη 
εξέγερση. 

•  Κουρδικός εμφύλιος πόλεμος (1995-1998): μη διεθνής ένοπλη σύρραξη· 

•  Εισβολή στο Ιράκ (2003): διεθνής ένοπλη σύρραξη· 

•  Ένοπλη σύρραξη μεταξύ των ISF και ομάδων στασιαστών από το 2004: μη διεθνής 
ένοπλη σύρραξη· 

•  Θρησκευτική σύγκρουση/εμφύλιος πόλεμος (μετά το 2003): μη διεθνής ένοπλη 
σύρραξη· 

•  Σύρραξη με το ΙΚΙΛ (2014 - εν εξελίξει): μη διεθνής ένοπλη σύρραξη· 

•  Σύρραξη Ιράκ - Ιράν (2019 - εν εξελίξει): διεθνής ένοπλη σύρραξη. 

Σοβαρό (μη πολιτικό) έγκλημα 

Στην περίπτωση του Ιράκ, η εκτεταμένη εγκληματικότητα καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό τον 

λόγο αποκλεισμού «σοβαρό (μη πολιτικό) έγκλημα». Ο λόγος αυτός σχετίζεται με 

εγκληματικές δραστηριότητες οργανωμένων ομάδων και συμμοριών, καθώς και με 

δραστηριότητες του ΙΚΙΛ και ορισμένων παραστρατιωτικών ομάδων, ωστόσο ο λόγος ισχύει 

και για σοβαρά εγκλήματα που διαπράττονται από άτομα που δεν σχετίζονται με αυτές τις 

ομάδες. 

Ορισμένα ιδιαίτερα σημαντικά παραδείγματα σοβαρών (μη πολιτικών) εγκλημάτων είναι η 

απαγωγή, ο εκβιασμός, η εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση κ.λπ. 

Για παράδειγμα, εγκληματικές συμμορίες στη Βασόρα εκμεταλλεύτηκαν το κενό ασφάλειας 

και έχει παρατηρηθεί η αύξηση περιστατικών όπως ληστείες, απαγωγές, δολοφονίες και το 

λαθρεμπόριο ναρκωτικών. 

Η βία κατά των γυναικών και των παιδιών (για παράδειγμα, σε σχέση με τον ακρωτηριασμό 

των γυναικείων γεννητικών οργάνων, την ενδοοικογενειακή βία, τη βία για λόγους τιμής, 

τους καταναγκαστικούς γάμους και τους γάμους παιδιών) θα μπορούσε επίσης δυνητικά να 

συνιστά σοβαρό (μη πολιτικό) έγκλημα. 

 

Ορισμένα σοβαρά (μη πολιτικά) εγκλήματα ενδέχεται να συνδέονται με ένοπλες συγκρούσεις 

(π.χ. εφόσον τελέστηκαν για τη χρηματοδότηση της δράσης ένοπλων ομάδων) ή ενδέχεται να 

ισοδυναμούν με θεμελιωδώς απάνθρωπες πράξεις που τελούνται στο πλαίσιο συστηματικών 

ή εκτεταμένων επιθέσεων κατά αμάχων, οπότε πρέπει να εξετάζονται βάσει του άρθρου 12 

παράγραφος 2 στοιχείο α) / άρθρου 17 παράγραφος 1) στοιχείο α) της ΟΑ. 

Πράξεις που αντιβαίνουν στους σκοπούς και στις αρχές 

των Ηνωμένων Εθνών 

Η ιδιότητα (πρώην) μέλους τρομοκρατικών ομάδων όπως το ΙΚΙΛ  και η Αλ Κάιντα  μπορεί να 

εγείρει ανάλογες ανησυχίες και επιβάλλει την εξέταση των δραστηριοτήτων του αιτούντος 

σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της ΟΑ/άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο 

γ) της ΟΑ, συμπληρωματικά των σκέψεων που παρατίθενται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
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στοιχείο α) της ΟΑ/άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) της ΟΑ, τα οποία αναφέρονται στις 

παραπάνω ενότητες. 

Η εφαρμογή του αποκλεισμού θα πρέπει να βασίζεται στην εξατομικευμένη αξιολόγηση των 

συγκεκριμένων γεγονότων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του αιτούντος εντός της 

οργάνωσης αυτής. Η θέση του αιτούντος στην οργάνωση συνιστά σχετικό παράγοντα, η δε 

υψηλόβαθμη θέση θα μπορούσε να δικαιολογεί (μαχητό) τεκμήριο ατομικής ευθύνης. 

Ωστόσο, θεωρείται σε κάθε περίπτωση αναγκαίο να εξετάζονται όλες οι σχετικές 

περιστάσεις προτού ληφθεί η απόφαση για τον αποκλεισμό του αιτούντος. 

Όταν από τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ενδεχόμενη συμμετοχή σε εγκλήματα κατά 

της ειρήνης, εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, η αξιολόγηση πρέπει 

να γίνεται υπό το πρίσμα των λόγων αποκλεισμού που προβλέπονται στο άρθρο 12 

παράγραφος 2 στοιχείο α) / άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΑ. 

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. 

Σε αντίθεση με τους άλλους λόγους αποκλεισμού, η εφαρμογή της διάταξης αυτής βασίζεται 

σε μελλοντοστραφή αξιολόγηση κινδύνου. Ωστόσο, 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 οι εγκληματικές δραστηριότητες του αιτούντος. 

 

 

  
 

Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/guidance-regard-iraq
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/guidance-regard-iraq
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Συντομογραφίες 
 

ΔΕΕ Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

EUAA Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο 

IDP Internally displaced person- Εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα 

ISF Iraqi Security Forces-Ιρακινές Δυνάμεις Ασφαλείας 

KRG Kurdistan Regional Government-Κουρδική Περιφερειακή Κυβέρνηση 

KRI Kurdistan Region of Iraq-Κουρδική Περιφέρεια του Ιράκ - αφορά τις επαρχίες 

Ντοχούκ, Ερμπίλ, Σουλεϊμανίγια 

PKK Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν 

PMF Popular Mobilisation Forces-Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης· 

UNAMI Αποστολή Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών για το Ιράκ 

UNHCR Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 

ΑΓΓΟ Ακρωτηριασμός/κοπή των γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM/C-female genital 

mutilation/cutting) 

ΕΔΕΠ Εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΗΠΑ Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

ΙΚΙΛ Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε, γνωστό και ως Ισλαμικό Κράτος του 

Ιράκ και της Συρίας (ISIS), Ισλαμικό Κράτος ή Νταές 

ΛΟΑΤΚΙ Πρόσωπα: 

▪ τα οποία έλκονται από άτομα του ίδιου φύλου (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι) ή 

οποιουδήποτε φύλου (αμφιφυλόφιλοι)· 

▪ των οποίων η ταυτότητα και/ή έκφραση φύλου δεν αντιστοιχούν στο φύλο που 

τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση (τρανς, μη δυαδικά άτομα)· 

▪ τα οποία γεννήθηκαν με χαρακτηριστικά φύλου που δεν ανταποκρίνονται στον 

τυπικό ορισμό του άνδρα ή της γυναίκας (ίντερσεξ)· και 

▪ των οποίων η ταυτότητα δεν εντάσσεται στη δυαδική κατάταξη της 

σεξουαλικότητας και/ή του φύλου (κουίρ).  

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 

ΟΗΕ Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 

ΠΧΚ Πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής (COI-Country of origin information) 



 

 

 

 

 

Η πλήρης κοινή ανάλυση, η οποία αποτελεί τη βάση του παρόντος 

εγγράφου, διατίθεται ως ηλεκτρονικό βιβλίο και υπό μορφή pdf στην 

αγγλική γλώσσα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορείτε να τη βρείτε στη διεύθυνση 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022 

 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022
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