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Wprowadzenie 

Niniejsze wytyczne dotyczące poszczególnych krajów stanowią podsumowanie 

wniosków ze wspólnej analizy dotyczącej Iraku i należy je czytać w powiązaniu 

z tą analizą. Kompletny dokument pt. „Wytyczne dotyczące poszczególnych 

krajów: Irak” jest dostępny na stronie internetowej 

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

 

Wytyczne dotyczące poszczególnych krajów opracowano na podstawie art. 11 

rozporządzenia (UE) 2021/2303 ustanawiającego EUAA (1). Stanowią one wspólną ocenę 

sytuacji w kraju pochodzenia dokonaną przez urzędników wyższego szczebla ds. polityki 

z państw członkowskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami UE i orzecznictwem 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). 

Niniejsze wytyczne nie zwalniają państw członkowskich z obowiązku indywidualnego, 

obiektywnego i bezstronnego rozpatrywania każdego wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej. Każda decyzja powinna być podejmowana na podstawie indywidualnej 

sytuacji wnioskodawcy i sytuacji w Iraku w momencie podejmowania decyzji, zgodnie 

z dokładnymi i aktualnymi informacjami o kraju pochodzenia, uzyskanymi z różnych 

stosownych źródeł (art. 10 dyrektywy w sprawie procedur azylowych). 

Analiza i wytyczne zawarte w niniejszym dokumencie nie mają charakteru wyczerpującego. 

W jakim celu opracowywane są wytyczne dotyczące poszczególnych 

krajów? 

Wytyczne dotyczące poszczególnych krajów mają stanowić narzędzie dla osób 

odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polityki i decydentów w kontekście wspólnego 

europejskiego systemu azylowego (Common European Asylum System, CEAS). Ich celem jest 

pomoc w rozpatrywaniu wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej składanych przez 

wnioskodawców z Iraku oraz zapewnienie spójności praktyk w zakresie podejmowania 

decyzji w państwach członkowskich. 

 

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2303 z dnia 15 grudnia 2021 r. ustanawiające 
Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 439/2010, dostępne na stronie 
internetowej: 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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W dniu 21 kwietnia 2016 r. Rada Unii Europejskiej wyraziła zgodę na utworzenie sieci 

urzędników wyższego szczebla ds. polityki, obejmującej wszystkie państwa członkowskie 

i koordynowanej przez Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu (EUAA), zadaniem sieci jest 

dokonanie wspólnej oceny i interpretacji sytuacji w głównych krajach pochodzenia (2). Sieć 

wspiera rozwój polityki na szczeblu UE w oparciu o wspólne informacje o krajach 

pochodzenia (country of origin information, COI) poprzez wspólną interpretację takich 

informacji w świetle odpowiednich przepisów dorobku w zakresie prawa azylowego oraz 

uwzględnianie w stosownych przypadkach treści materiałów szkoleniowych i przewodników 

praktycznych EUAA. Opracowanie wspólnych analiz i wytycznych dotyczących 

poszczególnych krajów zostało obecnie uwzględnione jako kluczowy obszar w nowym 

mandacie EUAA i podlega teraz art. 11 rozporządzenia w sprawie EUAA. 

Co zawierają wytyczne dotyczące poszczególnych krajów? 

  

Wytyczne dotyczące poszczególnych krajów 

stanowią podsumowanie wniosków ze wspólnej 

analizy w przystępnym i przyjaznym dla 

użytkownika formacie i zawierają praktyczne 

wskazówki na potrzeby analizy poszczególnych 

przypadków. Jest to „streszczenie” 

kompletnego dokumentu pt. „Wytyczne 

dotyczące poszczególnych krajów: Irak”. 

W pełnym dokumencie pt. „ Wytyczne 

dotyczące poszczególnych krajów: Irak” 

znajduje się również druga, bardziej 

szczegółowa część – wspólna analiza. We 

wspólnej analizie określa się istotne elementy 

zgodnie z przepisami, orzecznictwem 

i wytycznymi horyzontalnymi, podsumowuje się 

stosowną podstawę faktyczną zgodnie 

z dostępnymi COI i odpowiednio analizuje 

sytuację w danym kraju pochodzenia. 

Wspólna analiza jest dostępna na stronie internetowej: https://euaa.europa.eu/country-

guidance-iraq-2022. 

 

(2) Rada Unii Europejskiej, konkluzje z 3461. posiedzenia Rady, 21 kwietnia 2016 r., 8065/16, dokument dostępny na 
stronie internetowe: http://www.consilium.europa.eu/media/22682/st08065en16.pdf. 

04 

03 

02 

01 

Wnioski i wytyczne 

Analiza 

Podsumowanie podstawy 
COI 

Przepisy, orzecznictwo 
i wytyczne horyzontalne 

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
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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W różnych częściach niniejszych wytycznych dotyczących poszczególnych 

krajów znajdują się linki do odpowiednich części wspólnej analizy 

(w języku angielskim). 

Jaki jest zakres niniejszego zaktualizowanego dokumentu? 

Obecna wersja wytycznych stanowi aktualizację „Wytyczne dotyczące poszczególnych 

krajów: Irak” (styczeń 2021 r.). 

Aktualizacja skupia się głównie na rozdziałach dotyczących ochrony uzupełniającej [art. 15 

lit. c) dyrektywy w sprawie kwalifikowania] oraz alternatywnej ochrony wewnętrznej, a także 

potencjalnych potrzeb związanych z ochroną w ramach statusu uchodźcy w przypadku 

następujących profili: osoby o (postrzeganych) związkach z Islamskim Państwem w Iraku 

i Lewancie (Islamic State of Iraq and the Levant, ISIL), sunniccy Arabowi, aktywiści 

i demonstranci na rzecz praw człowieka i opozycji politycznej, dziennikarze i pracownicy 

mediów, (postrzegani) współpracownicy zachodnich sił zbrojnych, organizacji lub 

przedsiębiorstw, osoby postrzegane jako naruszające kodeksy moralne, osoby postrzegane 

jako dopuszczające się bluźnierstwa lub apostazji, osoby należące do mniejszości religijnych 

lub etnicznych i bezpaństwowcy, kobiety i osoby będące uczestnikami i ofiarami krwawych 

starć w kontekście konfliktów plemiennych. 

Wprowadzono także niewielkie zmiany w innych częściach horyzontalnych ram dokumentu. 

Te zmiany zasadniczo nie mają wpływu na ocenę sytuacji w Iraku przedstawioną 

w poprzedniej wersji wytycznych dotyczących poszczególnych krajów (ze stycznia 2021 r.). 

Czy niniejsze wytyczne dotyczące poszczególnych krajów są wiążące? 

Wytyczne dotyczące poszczególnych krajów nie są wiążące. Jednak zgodnie z art. 11 

rozporządzenia w sprawie EUAA państwa członkowskie mają obowiązek uwzględniania 

wytycznych dotyczących poszczególnych krajów i wspólnej analizy przy rozpatrywaniu 

wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, bez uszczerbku dla ich kompetencji 

w zakresie podejmowania decyzji w sprawie poszczególnych wniosków. 

Kto brał udział w opracowywaniu niniejszych wytycznych dotyczących 

poszczególnych krajów? 

Niniejszy dokument jest wynikiem wspólnej oceny dokonanej przez sieć ds. wytycznych 

dotyczących poszczególnych krajów. Prace sieci były wspierane przez zespół redakcyjny 

złożony z wybranych ekspertów krajowych oraz przez EUAA. Komisja Europejska i UNHCR 

wnieśli cenny wkład w ten proces. 
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Wytyczne dotyczące poszczególnych krajów oraz dołączona do nich wspólna analiza zostały 

zakończone przez sieć ds. wytycznych dotyczących poszczególnych krajów w maju 2022 r. 

i zatwierdzone przez zarząd EUAA w czerwcu 2022 r. 

Ramy prawne mające zastosowanie 

Jeśli chodzi o obowiązujące ramy prawne, wspólna analiza i wytyczne dotyczące 

poszczególnych krajów opierają się na przepisach konwencji genewskiej z 1951 r. (3) oraz 

dyrektywy w sprawie kwalifikowania (4), jak również na orzecznictwie Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Court of Justice of the European Union, CJEU); 

w stosownych przypadkach uwzględnia się także orzecznictwo Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka (European Court of Human Rights, ECtHR). 

Jakie wytyczne dotyczące kwalifikowania do objęcia ochroną 

międzynarodową są brane pod uwagę? 

Ramy wytycznych horyzontalnych zastosowane w niniejszej analizie opierają się przede 
wszystkim na następujących ogólnych wytycznych: 

 

(3) Zgromadzenie Ogólne ONZ, Konwencja genewska dotycząca statusu uchodźców z 1951 r. oraz Protokół 
dotyczący statusu uchodźców z 1967 r. 

(4) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących 
kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, 
jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu 
udzielanej ochrony. 

 

Poradnik praktyczny 

EUAA: 

Kwalifikowanie do 

objęcia ochroną 

międzynarodową 

 

Wytyczne EUAA 

dotyczące 

przynależności do 

określonej grupy 

społecznej 

 

Poradnik praktyczny 

EUAA: Zastosowanie 

alternatywy ochrony 

wewnętrznej 

 

Poradnik praktyczny 

EUAA: Wykluczenie 

https://www.unhcr.org/3b66c2aa10
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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Te i inne odpowiednie praktyczne narzędzia EUAA można znaleźć na stronie 

internetowej https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides. 

Uwzględniono również odpowiednie wytyczne UNHCR (5). 

Jakie informacje o kraju pochodzenia zostały wykorzystane? 

Dokumenty EUAA zawierające wytyczne dotyczące poszczególnych krajów nie powinny być 

traktowane jako źródła informacji o krajach pochodzenia, nie należy się do nich odwoływać 

ani ich wykorzystywać. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie opierają się na 

sprawozdaniach EUAA dotyczących informacji o krajach pochodzenia oraz, w niektórych 

przypadkach, na innych wskazanych źródłach. W przeciwieństwie do wytycznych 

dotyczących poszczególnych krajów dokumenty te stanowią źródła informacji o krajach 

pochodzenia i można się do nich odpowiednio odnosić. 

Niniejsza aktualizacja opiera się głównie na następujących najnowszych COI: 

  

   

  Sprawozdanie EUAA na 

temat informacji 

o krajach pochodzenia: 

Irak – Najważniejsze 

wskaźniki społeczno-

gospodarcze (listopad 

2021 r.) 

Sprawozdanie EUAA na 

temat informacji 

o krajach pochodzenia: 

Irak – Ataki na osoby 

(styczeń 2022 r.) 

Sprawozdanie EUAA na 

temat informacji 

o krajach pochodzenia: 

Irak – Sytuacja 

w zakresie 

bezpieczeństwa 

(styczeń 2022 r.) 

 

(5) Podręcznik i wytyczne Biura UNHCR w sprawie procedur i kryteriów jakie należy stosować w celu określenia 
statusu uchodźcy w świetle konwencji z 1951 r. i protokołu z 1967 r. dotyczących statusu uchodźców, inne 
wytyczne, dokumenty w zakresie polityki i konkluzje Komitetu Wykonawczego i Stałego Komitetu UNHCR można 
znaleźć na stronie internetowej: 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


  
WYTYCZNE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW: IRAK | CZERWIEC 2022 R. 

 

10 

 

Ponadto odpowiednie informacje UNHCR o kraju pochodzenia dotyczące irackich wymogów 

w zakresie dostępu i miejsca zamieszkania (6), zamieszczone w styczniu 2021 r., zostały 

uwzględnione w „Sprawozdaniu na temat informacji o krajach pochodzenia: Irak – 

Najważniejsze wskaźniki społeczno-gospodarcze (listopad 2021 r.)”. 

Niniejsze wytyczne należy uznać za obowiązujące, o ile obecne wydarzenia i sytuacja wpisują 

się w tendencje i wzorce zaobserwowane w okresie odniesienia dla odpowiednich 

sprawozdań na temat informacji o krajach pochodzenia. Nowe zdarzenia, które powodują 

zasadnicze zmiany i skutkują nowymi trendami, mogą mieć wpływ na ocenę zawartą 

w niniejszych wytycznych. Dokłada się wszelkich starań, aby regularnie aktualizować 

sprawozdania EUAA na temat informacji o krajach pochodzenia i wytyczne dotyczące 

poszczególnych krajów oraz odpowiednio uwzględniać takie istotne zmiany. Indywidualne 

wnioski należy zawsze oceniać w świetle najbardziej aktualnych dostępnych informacji o kraju 

pochodzenia. 

Sprawozdania EUAA na temat informacji o krajach pochodzenia są dostępne na 

stronie internetowej: https://euaa.europa.eu/country-reports. 

W jaki sposób wytyczne dotyczące poszczególnych krajów pomagają 

w indywidualnej ocenie wniosków o udzielenie ochrony 

międzynarodowej? 

Wytyczne dotyczące poszczególnych krajów i wspólna analiza przedstawiają kolejne etapy 

rozpatrywania poszczególnych wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. 

W niniejszym dokumencie przeanalizowano istotne elementy zgodnie z dyrektywą w sprawie 

kwalifikowania i przedstawiono ogólną ocenę sytuacji w kraju pochodzenia oraz wskazówki 

dotyczące istotnych indywidualnych okoliczności, które należy wziąć pod uwagę. 

Aby uzyskać dodatkowe informacje i dostęp do innych wytycznych dotyczących 

poszczególnych krajów, zob. https://euaa.europa.eu/asylum-knowledge/country-

guidance. 

 

  

 

(6) UNHCR, Irak: Odpowiednie informacje o kraju pochodzenia pomagające przy stosowaniu wytycznych UNHCR 
dotyczących Iraku: Zdolność osób pochodzących z obszarów uprzednio zajętych przez ISIS lub dotkniętych 
konfliktami do legalnego dostępu i pozostania w proponowanych obszarach relokacji wewnętrznej, styczeń 
2021 r., dostępne na stronie internetowej 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://euaa.europa.eu/asylum-knowledge/country-guidance
https://www.refworld.org/docid/5ffc243b4.html
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Uwagi ogólne 
Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2022 r. 

W najnowszej historii Iraku miały miejsce konflikty o charakterze politycznym, etnicznym 

i religijnym. W 2021 r. Irak wciąż borykał się z wieloma konfliktami zbrojnymi i napięciami 

wewnętrznymi w różnych gubernatorstwach tego kraju. 

ISIL – po utracie terytoriów w 2017 r. – przeszło do działań partyzanckich, organizując swoich 

bojowników w małe mobilne jednostki i wykorzystując bazy w odległych obszarach, aby 

przeprowadzać ataki na siły bezpieczeństwa, muchtarów, cywilów i elementy infrastruktury, 

np. elektrownie. 

Rząd iracki wspierany przez międzynarodową koalicję przeciwko ISIL wprowadził serię 

udanych operacji antyterrorystycznych w środkowych gubernatorstwach i w Bagdadzie. Misja 

wojskowa USA w Iraku zakończyła się z końcem 2021 r., przy czym Stany Zjednoczone nadal 

zapewniały wsparcie szkoleniowe, logistyczne i doradcze. 

W styczniu 2020 r. służby USA zabiły Qasema Soleimaniego, dowódcę Sił Ghods Korpusu 

Strażników Rewolucji Islamskiej (Revolutionary Guards Corps, IRGC-QF), oraz Abu Mahdi al 

Muhandisa, reprezentującego Siły Mobilizacji Ludowej (Popular Mobilisation Forces, PMF), co 

wywołało falę ataków odwetowych ze strony różnych, wspieranych przez Iran bojówek na 

obiekty USA w Iraku. 

Od lipca 2015 r. Turcja ponowiła operacje wojskowe przeciwko Partii Pracujących Kurdystanu 

(Kurdistan Worker’s Party, PKK) na terenie Iraku i rozpoczęła szeroko zakrojoną ofensywę 

graniczną. 

Irańskie i tureckie siły zbrojne prowadziły ataki na obszarze przygranicznym skierowane 

przeciwko grupom zlokalizowanym w Regionie Kurdystanu w Iraku (Kurdistan Region of Iraq, 

KRI), które według oceny Turcji i Iranu uczestniczyły w terroryzmie transgranicznym. 

Od października 2019 r. w Iraku wystąpiły masowe protesty. Po pandemicznym lockdownie 

na początku 2020 r. w Iraku Środkowym i w KRI miały miejsce nowe protesty. 

W dniu 10 października 2021 r. w Iraku odbyły się wybory parlamentarne. Wybory wygrał Ruch 

Sadrystowski Moqtada el Sadr, a szyickie odłamy reprezentujące powiązanych z Iranem 

bojowników odniosły znaczącą porażkę. 

Indywidualna ocena potrzeb w zakresie ochrony międzynarodowej powinna 

uwzględniać obecność i działalność różnych podmiotów na obszarze 

zamieszkania wnioskodawcy oraz sytuację na obszarach, przez które wnioskodawca 

musiałby podróżować w celu dotarcia do miejsca zamieszkania. Niniejsze wytyczne 
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dotyczące poszczególnych krajów opierają się na ocenie ogólnej sytuacji w kraju 

pochodzenia. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/general-remarks
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Podmioty dopuszczające się prześladowania 

lub wyrządzające poważną krzywdę 
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021 r. 

*Dodano drobne aktualizacje: czerwiec 2022 r. 

Ryzyko, na które jest narażona ogólnie ludność danego państwa lub jej część, zasadniczo nie 
stanowi samo w sobie indywidualnego zagrożenia, które można by uznać za poważną 
krzywdę (motyw 35 dyrektywy w sprawie kwalifikowania). Ogólnie rzecz biorąc, 
prześladowanie lub poważna krzywda muszą przyjąć formę zachowania danego podmiotu 
(art. 6 dyrektywy w sprawie kwalifikowania). 

Zgodnie z art. 6 dyrektywy w sprawie kwalifikowania do podmiotów dopuszczających się 

prześladowania lub wyrządzających poważną krzywdę zaliczają się: 

Wykres 1. Podmioty dopuszczające się prześladowania lub wyrządzające poważną krzywdę. 

 

 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

Niniejsza sekcja zawiera wytyczne dotyczące niektórych głównych podmiotów 

dopuszczających się prześladowania lub wyrządzających poważną krzywdę w Iraku. Wykaz 

ten nie jest wyczerpujący. 

Poniżej wskazano obszary, które są pod kontrolą tych podmiotów: 

▪ Irackie Siły Bezpieczeństwa (Iraqi Security Forces, ISF) kontrolują większość terytorium 
Iraku, z wyłączeniem KRI. Na niektórych obszarach ich kontrola ma tylko nominalny 
charakter, podczas gdy w praktyce władzę sprawują PMF, np. na obszarach w prowincjach 
Salah al-Din i Diyala. 

a. państwo;
b. partie lub organizacje 

kontrolujące państwo lub znaczną 
część jego terytorium;

c. podmioty niepubliczne, jeśli 
można wykazać, że podmioty 

wymienione w lit. a) i b), w tym 
organizacje międzynarodowe, nie 

mogą lub nie chcą udzielić ochrony 
przed prześladowaniem lub poważną 

krzywdą, jak określono w art. 7 
dyrektywy w sprawie kwalifikowania.

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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▪ W północnym i środkowym Iraku są obszary, na których PMF są organizacją dominującą 
(np. obszary w prowincji Salah al-Din). Uznaje się, że południowe gubernatorstwa 
podlegają wspólnej kontroli ISF i PMF. 

▪ Regionalny rząd Kurdystanu (Kurdistan Regional Government, KRG) ponosi wyłączną 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo KRI, jednak dostrzeżono niedociągnięcia w kontroli 
sprawowanej przez KRG. Oddziały peszmergów należą do sił zbrojnych KRG. 

▪ ISIL nie kontroluje już terytorium Iraku, jednak wykorzystuje odległe bazy pustynne, pasma 
górskie, doliny i sady w okolicach Bagdadu (Baghdad Belts) oraz środkowych prowincjach 
Iraku. Oprócz tego stworzyło sobie miejsca schronienia na spornych wewnętrznych 
obszarach granicznych Iraku (Disputed Internal Boundaries, DIB). 

Obecne były także inne podmioty, np. Turcja, Iran, Partia Pracujących Kurdystanu, i podobno 

przeprowadzały one ataki w Iraku, zwłaszcza w KRI. 

▪ Wśród irackich podmiotów państwowych są członkowie sił bezpieczeństwa i innych 

organów, takich tak rady regionalne/lokalne lub inni lokalni urzędnicy, np. muchtarzy. 

Należy także zwrócić uwagę, że rozróżnienie między oficjalnymi siłami państwowymi 

a siłami niepaństwowymi nie zawsze jest klarowne. Irackie organy państwowe, 

zwłaszcza Irackie Siły Bezpieczeństwa, obejmujące iracką armię oraz federalną 

i lokalną policję, uczestniczyły w wielu naruszeniach praw człowieka, szczególnie 

w trakcie walki z ISIL oraz po jego pokonaniu w grudniu 2017 r. W kontekście 

protestów siły bezpieczeństwa rzekomo używały nadmiernej siły wobec 

demonstrantów, co doprowadziło do wielu ofiar śmiertelnych. Według doniesień 

funkcjonariusze rządu atakowali także osoby w związku z ruchem protestacyjnym 

poprzez aresztowania, zastraszanie, bezprawne przetrzymywanie itp. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

▪ Oprócz ISF są też inne ugrupowania zbrojne związane z irackim państwem. 

PMF, zwane także Oddziałami Mobilizacji Ludowej (Popular Mobilisation Units, PMU), 

można uznać za złożoną organizację patronacką, która składa się z wielu różnych 

bojówek, w większości szyickiego pochodzenia. Choć w ujęciu prawnym PMF są 

instytucją państwową, w praktyce zachowują autonomię pod względem kontroli 

i oddziaływania, a niektóre z nich mają bliskie powiązania z najważniejszymi partiami 

politycznymi. 

Bojówki mobilizacji plemiennej składają się z bojowników z sunnickich plemion. Na 

ogół działają w skali lokalnej w miejscach swojego pochodzenia. Trudno jest 

sklasyfikować charakter tych sił, ponieważ niektóre z nich przyjmują rozkazy 

bezpośrednio od irackich sił i władz lokalnych, natomiast inne są mocno powiązane 

z większymi PMF i podlegają ich rozkazom. 

Od 2014 r. część PMF uczestniczyły w sprzecznych z prawem zabójstwach, 

zaginięciach, wymuszeniach i atakach odwetowych w trakcie walki przeciwko ISIL. 

PMF brały także udział w działaniach przestępczych i innych nadużyciach wobec 

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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ludności cywilnej. Zgłaszano również przymusowe przesiedlenia, eksmisje, 

aresztowania, grabieże mieszkań, wyburzanie domów, groźby, wykorzystywanie 

seksualne, molestowanie i dyskryminację ze strony PMF i lokalnych bojówek. 

W kontekście protestów PMF używały rzekomo nadmiernej siły wobec 

demonstrantów, co doprowadziło do wielu ofiar śmiertelnych. Według doniesień 

członkowie PMF atakowali także osoby w związku z ruchem protestacyjnym poprzez 

zabójstwa, uprowadzenia, pobicia, zastraszanie itp. 

PMF zasadniczo uznaje się za podmioty państwowe, mimo że państwo nie jest 

w stanie sprawować nad nimi pełnej kontroli. W zależności od stopnia powiązania 

z państwem określone inne bojówki można uznać za podmioty państwowe lub 

niepaństwowe. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

▪ Organy KRG, np. peszmergów, policję miejską i organizację Asayish, oskarża się 

o popełnienie wielu naruszeń praw człowieka, takich jak arbitralne aresztowania, 

wymuszone zaginięcia, sprzeczne z prawem zabójstwa, tortury i inne formy 

niewłaściwego traktowania podejrzanych z ISIL, a także przemoc odwetową wobec 

cywilów będących sunnickimi Arabami. Zgłaszano także wywieranie presji i nękanie 

przez KRG wobec niektórych mniejszości etnicznych, aby ich członkowie deklarowali, 

że są Kurdami; a także przetrzymywanie przeciwników politycznych, brutalne tłumienie 

demonstracji, zabójstwa dziennikarzy i nękanie serwisów informacyjnych. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

▪ ISIL jest salaficką dżihadystyczną grupą bojową, uznaną przez ONZ za organizację 

terrorystyczną i, w związku z tym, objętą międzynarodowymi sankcjami. Jej celem jest 

ustanowienie i ekspansja kalifatu. W ramach kampanii „oczyszczania” zajmowanego 

terytorium zgodnie z doktrynami takfir ISIL atakowało szyitów, a także mniejszości 

etniczne i religijne, w tym chrześcijan, jezydów, Szabaków, jarsanitów i Kurdów. 

Dopuszczało się przestępstw, takich jak ataki z masowymi ofiarami, przymusowe 

przesiedlenia, przymusowe nawrócenia, uprowadzenia, systematyczne i powszechne 

zabójstwa osób niezgadzających się z ich ideologią, przemoc seksualna, w tym 

niewolnictwo seksualne, handel ludźmi, wprowadzanie kar w ramach równoległego 

wymiaru sprawiedliwości itp. 

 

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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ISIL zostało uznane za pokonane w grudniu 2017 r. i nie kontroluje obszarów w Iraku. 

ISIL dążyło do ulokowania się w miejscach, gdzie konwencjonalne operacje wojskowe 

są trudne, np. dolinach, górach i pustyniach w całym północnymi i środkowym Iraku. 

W okresie odniesienia (1 sierpnia 2020 r. – 31 października 2021 r.) odnotowano jego 

działania w następujących miejscach: Anbar, Ninewa, Erbil, Baghdad Belts, Diyala, 

Kirkuk i Salah al-Din, a także na obszarach spornych. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

▪ Plemiona w Iraku często uczestniczą w konfliktach i dysponują bronią ciężką. 

Wykroczenia plemienne mogą prowadzić do przemocy. Mechanizmy rozstrzygania 

sporów plemiennych – np. praktyka zabójstw fasliya i zabójstw „honorowych” – mogą 

wiązać się z naruszaniem praw człowieka. Zgłaszane są także przypadki, że plemiona 

realizowały nieformalne formy sprawiedliwości, zemstę, zabójstwa i zaginięcia 

w ramach systemu sprawiedliwości plemiennej wobec osób podejrzanych z ISIL 

i w dalszym ciągu utrudniają powrót osobom uważanym za powiązane z ISIL. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

▪ W szczególnych sytuacjach do innych niepaństwowych podmiotów dopuszczających 

się prześladowania lub wyrządzających poważną krzywdę można zaliczyć rodzinę (np. 

w przypadku przemocy w imię honoru, ataków na lesbijki, gejów, osoby biseksualne, 

transpłciowe, interseksualne i queer (LGBTIQ), okaleczania żeńskich narządów 

płciowych (FGM), przemocy domowej), osoby przeprowadzające okaleczanie żeńskich 

narządów płciowych, gangi przestępcze itp. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

 

  

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


AGENCJA UNII EUROPEJSKIEJ DS. AZYLU 

 

17 

 

Status uchodźcy: wytyczne dotyczące 

poszczególnych profili 

Uwagi wstępne 
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021 r. 

*Dodano drobne aktualizacje: czerwiec 2022 r. 

Wszystkie elementy definicji uchodźcy zgodnie z dyrektywą w sprawie kwalifikowania 
powinny być spełnione w celu zakwalifikowania wnioskodawcy jako uchodźcy: 

 

Art. 2 lit. d) dyrektywy w sprawie kwalifikowania 
Definicje 

„Uchodźca” oznacza obywatela państwa trzeciego, który na skutek uzasadnionej obawy 
przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych 
lub przynależności do szczególnej grupy społecznej przebywa poza państwem swojego 
obywatelstwa i nie może lub nie chce z powodu tej obawy korzystać z ochrony tego 
państwa, lub bezpaństwowca, który przebywając z takich samych powodów jak wyżej poza 
państwem swojego dawnego miejsca zwykłego pobytu, nie może lub nie chce z powodu tej 
obawy powrócić do tego państwa i do którego nie ma zastosowania art. 12 [wykluczenie]; 

W art. 9 dyrektywy w sprawie kwalifikowania określono, w jaki sposób należy oceniać 

„prześladowanie”. 

Artykuł 10 dyrektywy w sprawie kwalifikowania zawiera dalsze wyjaśnienia dotyczące różnych 

powodów prześladowania (rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne lub przynależność do 

szczególnej grupy społecznej). Należy ustalić związek między tymi powodami 

a prześladowaniem lub brakiem ochrony, aby wnioskodawca mógł kwalifikować się do 

nadania statusu uchodźcy. 

Poniżej przedstawiono wytyczne dotyczące poszczególnych profili wnioskodawców, opartych 

na ich cechach osobistych lub przynależności do określonej grupy (np. politycznej, etnicznej, 

religijnej). 

Do każdego wniosku wymagana jest indywidualna ocena. Powinna ona uwzględniać 

indywidualne okoliczności dotyczące wnioskodawcy oraz odpowiednie informacje o kraju 

pochodzenia. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę w tej ocenie mogą obejmować na 

przykład: 

• obszar zamieszkania wnioskodawcy, obecność potencjalnego podmiotu 
dopuszczającego się prześladowania oraz jego zdolność do skierowania działań 
w kierunku osoby będącej przedmiotem zainteresowania; 

§ 

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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• charakter działań wnioskodawcy (czy są one postrzegane negatywnie lub czy osoby 
zaangażowane w takie działania są postrzegane jako cel priorytetowy przez podmiot 
dopuszczający się prześladowania); 

• widoczność wnioskodawcy (tj. w jakim stopniu prawdopodobne jest, że wnioskodawca 
jest znany potencjalnemu podmiotowi dopuszczającemu się prześladowania lub może 
zostać przez niego zidentyfikowany); należy jednak zauważyć, że wnioskodawca nie 
musi być zidentyfikowany przez sam podmiot dopuszczający się prześladowania, o ile 
jego obawa przed prześladowaniem jest uzasadniona; 

• środki dostępne dla wnioskodawcy w celu uniknięcia prześladowania (np. powiązania 
z wpływowymi osobami, otoczenie); 

• itp. 

Fakt, że wnioskodawca już doznał prześladowania albo że bezpośrednio groziło mu takie 

prześladowanie, jest istotną przesłanką potwierdzającą uzasadnioną obawę wnioskodawcy 

przed prześladowaniem, chyba że istnieją zasadne powody, aby uznać, iż akty 

prześladowania się nie powtórzą (art. 4 ust. 4 dyrektywy w sprawie kwalifikowania). 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

Profile osobowe 

Niniejsza sekcja odnosi się do niektórych profili irackich wnioskodawców spotykanych 

w szeregu postępowań prowadzonych w państwach członkowskich UE. Zawiera ona ogólne 

wnioski dotyczące kwalifikowania się poszczególnych profili do nadania statusu uchodźcy 

oraz wytyczne dotyczące dodatkowych okoliczności, które należy uwzględnić przy ocenie 

indywidualnej. Niektóre profile podzielono dalej na podprofile, wyciągając różne wnioski 

dotyczące analizy ryzyka lub związku z powodem prześladowania. Dla ułatwienia odniesienia 

zawsze podawany jest odpowiedni numer profilu oraz link do odpowiedniej sekcji we 

wspólnej analizie. 

Wnioski dotyczące każdego profilu powinny być rozpatrywane bez uszczerbku dla oceny 

wiarygodności twierdzeń wnioskodawcy. 

 

Zapoznając się z  poniższą tabelą, należy pamiętać o  następujących 

kwestiach: 
 

• Wnioskodawca może być objęty więcej niż jednym profilem  zawartym 
w niniejszych wytycznych dotyczących poszczególnych krajów. Należy 
w pełni przeanalizować potrzeby w  zakresie ochrony związane ze 
wszystkimi takimi okolicznościami.  
 

• W poszczególnych punktach analizy ryzyka skoncentrowano się na 
poziomie ryzyka oraz na niektórych istotnych okolicznościach 
zwiększających ryzyko. Dalsze wytyczne dotyczące kwalifikowania 

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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poszczególnych aktów jako akty prześladowania są dostępne 
w odpowiednich sekcjach wspólnej analizy.  
 

• W poniższej tabeli podsumowano wnioski dotyczące różnych profili 
i podprofili i  ma ona na celu zapewnienie praktycznego narzędzia 
urzędnikom prowadzącym sprawy. Chociaż podano przykłady dotyczące 
podprofili o zróżnicowanym ryzyku oraz okoliczności, które mogą 
zwiększyć lub zmniejszyć dane ryzyko, przykłady te nie są wyczerpujące  
i należy je uwzględnić w  kontekście wszystkich okoliczności w  danym 
przypadku. 

 

• Osoby, które w przeszłości należały do określonego profilu,  lub 
członkowie rodziny  osoby objętej określonym profilem mogą mieć 
potrzeby w zakresie ochrony podobne do tych, które określono dla 
danego profilu. Nie jest to wyraźnie zaznaczone w  poniższej tabeli, jednak 
powinno być brane pod uwagę przy ocenie indywidualnej.  

 

• Punkty dotyczące potencjalnego związku  wskazują na możliwy związek 
z powodami prześladowania zgodnie z  art. 10 dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania . Wspólne sekcje analizy dostarczają dalszych wskazówek, 
czy związek z powodem prześladowania może być ogólnie uzasadniony 
lub może być uzasadniony w  zależności od indywidualnych okoliczności 
sprawy. 

 

• W przypadku niektórych profili związek może istnieć również między 
brakiem ochrony  przed prześladowaniem a  jednym lub kilkoma powodami 
określonymi w  art. 10 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (art. 9 ust. 3 
dyrektywy w sprawie kwalifikowania). 

 

 

2.1. Osoby 

o (postrzeganych) 

związkach z ISIL  

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2022 r. 

Analiza ryzyka: 

W przypadku osób o (postrzeganych) związkach z ISIL uzasadniona 

obawa przed prześladowaniem może być zasadniczo słuszna, 

ponieważ osoby postrzegane jako powiązane z ISIL są priorytetowym 

celem wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 

W przypadku członków rodzin osób o (postrzeganych) związkach 

z ISIL w indywidualnej ocenie dotyczącej tego, czy istnieje uzasadniony 

stopień prawdopodobieństwa, że wnioskodawca będzie narażony na 

prześladowania, należy uwzględnić okoliczności zwiększające ryzyko, 

takie jak: 

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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
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• status rodzinny (np. kobieta samotna lub owdowiała, kobieta 
będąca głową rodziny) 

• dziecko z samotną lub owdowiałą matką lub z zagranicznym, 
zmarłym lub zaginionym ojcem 

• związki plemienne 

• obszar pochodzenia 

• itp. 

Potencjalny związek: (domniemane) poglądy polityczne. 

* Względy dotyczące wykluczenia mogą być istotne dla tego profilu. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 
 

2.2. Sunniccy Arabowie Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2022 r. 

Analiza ryzyka: Sam fakt bycia sunnickim Arabem zazwyczaj 

nie prowadzi do uzasadnionej obawy przed prześladowaniem. 

W indywidualnej ocenie dotyczącej tego, czy istnieje 

uzasadniony stopień prawdopodobieństwa, że wnioskodawca 

będzie narażony na prześladowania, należy uwzględnić 

okoliczności zwiększające ryzyko, takie jak: 

• obszar pochodzenia 

• plemię 

• wiek 

• płeć 

• itp. 

W przypadku postrzeganego związku z ISIL, zob. pkt 2.1 

Osoby o (postrzeganych) związkach z ISIL. 

W odniesieniu do sunnickich Arabów, którzy mogą być objęci 

procesem debaatyfikacji, zob. pkt 2.7 Byli członkowie partii 

Baas. 

Potencjalny związek: (domniemane) poglądy polityczne (np. 

związek z ISIL, partia Baas). 

W indywidualnych przypadkach rasa (pochodzenie etniczne, 

np. w sytuacji blokowania powrotów przez KRG) lub religia. 

 

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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Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 
 

2.3. Aktywiści 

i demonstranci na rzecz 

praw człowieka i opozycji 

politycznej 

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2022 r. 

Analiza ryzyka: Nie wszystkie osoby objęte tym profilem 

doświadczą poziomu ryzyka wymaganego do stwierdzenia 

uzasadnionej obawy przed prześladowaniem. Okoliczności 

zwiększające ryzyko mogą obejmować: 

• rola przywódcza i stopień zaangażowania w ramach 
protestów 

• charakter działalności 

• polityczne lub światopoglądowe pochodzenie danej 
osoby 

• płeć 

• widoczność 

• bycie znanym władzom (np. wcześniejsze 
aresztowanie) 

• itp. 

Sam fakt uczestniczenia w protestach w przeszłości może nie 

wystarczyć do wykazania uzasadnionej obawy przed 

prześladowaniem. 

Potencjalny związek: (domniemane) poglądy polityczne. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 
 

2.4. Dziennikarze 

i pracownicy mediów 

 

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2022 r. 

Analiza ryzyka: Nie wszystkie osoby objęte tym profilem 

doświadczą poziomu ryzyka wymaganego do stwierdzenia 

uzasadnionej obawy przed prześladowaniem. Okoliczności 

zwiększające ryzyko mogą obejmować: 

• charakter działalności (poruszany temat) 

• polityczne lub światopoglądowe pochodzenie danej 
osoby 

• płeć 

• widoczność 

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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• bycie znanym władzom 

• itp. 

Potencjalny związek: (domniemane) poglądy polityczne. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 
 

2.5. Dezerterzy z sił 

zbrojnych 

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021 r. 

Analiza ryzyka: To ryzyko uznaje się za bardzo małe. 

Okoliczności zwiększające ryzyko mogą obejmować: 

• siły zbrojne, do których należał wnioskodawca 

• stopień/stanowisko wnioskodawcy 

• sytuację, w której nastąpiła dezercja (np. podczas 
zakłóceń porządku lub w czasie stanu wyjątkowego) 

• itp. 

Potencjalny związek: (domniemane) poglądy polityczne. 

* Względy dotyczące wykluczenia mogą być istotne dla tego 

profilu. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 
 

2.6. Osoby wezwane do 

rekrutacji do ugrupowań 

zbrojnych 

 

 

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021 r. 

Analiza ryzyka: To ryzyko w odniesieniu do osób może być 

uzasadnione jedynie w wyjątkowych przypadkach. 

Okoliczności zwiększające ryzyko mogą obejmować: 

• płeć 

• obszar pochodzenia 

• pochodzenie etniczne/religijne (np. Kurdowie dla PKK, 
sunniccy Arabowie dla ISIL) 

• wiek 

• obecność/wpływ ugrupowań zbrojnych 

• itp. 

Potencjalny związek: Podczas gdy ryzyko przymusowej 

rekrutacji jako takie nie może zasadniczo oznaczać związku 

z powodem prześladowania, konsekwencje odmowy mogą, 

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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w zależności od indywidualnych okoliczności, uzasadniać taki 

związek, między innymi, z (domniemanymi) poglądami 

politycznymi. 

* Względy dotyczące wykluczenia mogą być istotne dla tego 

profilu. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 
 

2.7. Byli członkowie partii 

Baas 

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021 r. 

Analiza ryzyka: Ogólnie rzecz biorąc, ryzyko prześladowania 

zwykłych członków partii Baas jest minimalne i zależy od 

konkretnej sytuacji danej osoby. Okoliczności zwiększające 

ryzyko mogą obejmować: 

• publiczne popieranie ideologii partii Baas 

• uprzednie zajmowanie wysokiej pozycji w tej partii 

• służba w wojsku lub policji w czasach Saddama 
Husajna 

• pracę w służbach wywiadowczych w czasach reżimu 
Saddama Husajna 

• potencjalne (postrzegane) związki z ISIL 

• itp. 

Zob. także pkt 2.1 Osoby o (postrzeganych) związkach z ISIL 

oraz pkt 2.2 Sunniccy Arabowie. 

Potencjalny związek: (domniemane) poglądy polityczne. 

* Względy dotyczące wykluczenia mogą być istotne dla tego 

profilu. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 
 

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. Członkowie Irackich Sił 

Bezpieczeństwa (Iraqi 

Security Forces, ISF), Sił 

Mobilizacji Ludowej 

(Popular Mobilisation 

Forces, PMF), peszmergów 

i lokalnej policji 

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021 r. 

*Dodano drobne aktualizacje: czerwiec 2022 r. 

Analiza ryzyka: Nie wszystkie osoby objęte tym profilem 

doświadczą poziomu ryzyka wymaganego do stwierdzenia 

uzasadnionej obawy przed prześladowaniem. Okoliczności 

zwiększające ryzyko mogą obejmować: 

• obszar działania i pochodzenia (bliskość obszarów, na 
których nadal działa ISIL) 

• widoczność wnioskodawcy 

• pozycję wewnątrz organizacji 

• okres, jaki upłynął po opuszczeniu sił zbrojnych 

• osobistą wrogość 

• itp. 

Potencjalny związek: (domniemane) poglądy polityczne. 

* Względy dotyczące wykluczenia mogą być istotne dla tego 

profilu. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 
 

2.9. Osoby postrzegane 

jako przeciwnicy ISIL 

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021 r. 

Analiza ryzyka: Nie wszystkie osoby objęte tym profilem 

doświadczą poziomu ryzyka wymaganego do stwierdzenia 

uzasadnionej obawy przed prześladowaniem. Okoliczności 

zwiększające ryzyko mogą obejmować: 

• obszar działania i pochodzenia (obszary, na których 
nadal działa ISIL) 

• związki plemienne i pozycja danego plemienia wobec 
ISIL 

• widoczność wnioskodawcy 

• pozycję w ramach społeczności 

• publiczne wyrażenie poparcia dla rządu lub potępienie 
działań ISIL 

• osobistą wrogość 

• itp. 

Od czasu znacznego zmniejszenia się zdolności operacyjnej 

ISIL zagrożenie ze strony ISIL dla osób mieszczących się 

w tym profilu jest mniejsze niż w poprzednich latach. 

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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Potencjalny związek: (domniemane) poglądy polityczne lub 

religia (np. w przypadku posądzenia przez ISIL o takfir). 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 
 

2.10. (Postrzegani) 

współpracownicy 

zachodnich sił zbrojnych, 

organizacji lub 

przedsiębiorstw 

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021 r. 

*Dodano drobne aktualizacje: czerwiec 2022 r. 

Analiza ryzyka: Nie wszystkie osoby objęte tym profilem 

doświadczą poziomu ryzyka wymaganego do stwierdzenia 

uzasadnionej obawy przed prześladowaniem. 

W indywidualnej ocenie dotyczącej tego, czy istnieje 

uzasadniony stopień prawdopodobieństwa, że wnioskodawca 

będzie narażony na prześladowania, należy uwzględnić 

okoliczności zwiększające ryzyko, takie jak: 

• charakter i okres wykonywanego zajęcia (np. tłumacze 
ustni) 

• widoczność zajęcia 

• wcześniejsze groźby 

• itp. 

Potencjalny związek: (domniemane) poglądy polityczne lub 

religia (np. w przypadku tłumaczy ustnych). 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 
 

2.11. Pracownicy pomocy 

humanitarnej 

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021 r. 

Analiza ryzyka: Nie wszystkie osoby objęte tym profilem 

doświadczą poziomu ryzyka wymaganego do stwierdzenia 

uzasadnionej obawy przed prześladowaniem. Okoliczności 

zwiększające ryzyko mogą obejmować: 

• płeć (zob. także pkt 2.16.4 Kobiety działające w sferze 
publicznej) 

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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• charakter działalności (np. udzielanie pomocy 
kobietom i dzieciom mającym związki z ISIL, zob. także 
2.1 Osoby o (postrzeganych) związkach z ISIL) 

• region pracy/działalności 

• itp. 

Potencjalny związek: (domniemane) poglądy polityczne lub 

religia (np. w przypadku posądzenia przez ISIL o takfir). 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 
 

2.12. Osoby LGBTIQ  Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021 r. 

Analiza ryzyka: Uzasadniona obawa przed prześladowaniem 

z reguły może być zasadna. 

Potencjalny związek: przynależność do szczególnej grupy 

społecznej. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 
 

2.13. Osoby postrzegane 

jako naruszające kodeksy 

moralne 

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2022 r. 

Analiza ryzyka: Nie wszystkie osoby objęte tym profilem 

doświadczą poziomu ryzyka wymaganego do stwierdzenia 

uzasadnionej obawy przed prześladowaniem. Okoliczności 

zwiększające ryzyko mogą obejmować: 

• naruszenie normy moralnej lub społecznej 

• płeć (ryzyko jest większe w przypadku kobiet) 

• konserwatywne środowisko 

• obszar pochodzenia 

• postrzeganie tradycyjnych ról kobiet i mężczyzn przez 
rodzinę lub społeczeństwo 

• itp. 

Potencjalny związek: religia (np. małżeństwa 

wyznaniowo/etnicznie mieszane, a także indywidualne 

przypadki osób atakowanych przez bojówki szyickie), 

przynależność do określonej grupy społecznej bądź rasa 

(pochodzenie etniczne). 

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-2022/211-humanitarian-workers
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/212-lgbtiq-persons
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Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 
 

2.14. Osoby postrzegane 

jako dopuszczające się 

bluźnierstwa lub apostazji 

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2022 r. 

Analiza ryzyka: Uzasadniona obawa przed prześladowaniem 

z reguły może być zasadna. 

W ocenie ryzyka należy jednak wziąć pod uwagę religijne lub 

niereligijne praktyki, które będzie prowadzić wnioskodawca, 

oraz to, czy te praktyki mogą go narazić na realne ryzyko, przy 

uwzględnieniu jego regionu zamieszkania (ryzyko jest na ogół 

niższe w KRI), pochodzenia rodzinnego i etnicznego, płci itp. 

Zob. także pkt 2.15 Mniejszości religijne i etniczne oraz 

bezpaństwowcy. 

Potencjalny związek: religia. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 
 

2.15.1. Turkmeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2022 r. 

Analiza ryzyka: Nie wszystkie osoby objęte tym profilem 

doświadczą poziomu ryzyka wymaganego do stwierdzenia 

uzasadnionej obawy przed prześladowaniem. Okoliczności 

zwiększające ryzyko mogą obejmować: 

• obszar pochodzenia (np. szyiccy Turkmeni na 
obszarach, na których nadal działa ISIL) 

• postrzegane związki z ISIL (zwłaszcza w przypadku 
sunnickich Turkmenów) 

• religię 

• płeć 

• itp. 

Potencjalny związek: rasa (pochodzenie etniczne) lub religia. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/213-individuals-perceived-transgress-moral-codes
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/214-individuals-considered-have-committed-blasphemy-andor-apostasy
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/213-individuals-perceived-transgress-moral-codes
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/214-individuals-considered-have-committed-blasphemy-andor-apostasy
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 W niektórych przypadkach, zwłaszcza sunnickich Turkmenów, 

(domniemane) poglądy polityczne. 

* Względy dotyczące wykluczenia mogą być istotne dla tego 

profilu, zwłaszcza w przypadku Turkmenów mających związki 

z PKK, PMF lub ISIL. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 
 

2.15.2. Jezydzi Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2022 r. 

Analiza ryzyka: Nie wszystkie osoby objęte tym profilem 

doświadczą poziomu ryzyka wymaganego do stwierdzenia 

uzasadnionej obawy przed prześladowaniem. Okoliczności 

zwiększające ryzyko mogą obejmować: 

• obszar pochodzenia (np. jezydzi na obszarach, na 
których nadal działa ISIL) 

• dokumenty tożsamości (ich brak) 

• płeć 

• itp. 

Potencjalny związek: religia, rasa lub narodowość. 

* Względy dotyczące wykluczenia mogą być istotne dla tego 

profilu, zwłaszcza w przypadku członków bojówek jezydzkich. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 
 

2.15.3. Chrześcijanie Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2022 r. 

Analiza ryzyka: Nie wszystkie osoby objęte tym profilem 

doświadczą poziomu ryzyka wymaganego do stwierdzenia 

uzasadnionej obawy przed prześladowaniem. Okoliczności 

zwiększające ryzyko mogą obejmować: 

• obszar pochodzenia (np. ryzyko dla chrześcijan na 
obszarach, na których nadal działa ISIL, jest większe, 
natomiast w KRI jest ono mniejsze) 

• płeć 

• itp. 

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-2022/2151-turkmen
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2152-yazidis
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Potencjalny związek: religia. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 
 

2.15.4. Szabakowie Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021 r. 

Analiza ryzyka: Nie wszystkie osoby objęte tym profilem 

doświadczą poziomu ryzyka wymaganego do stwierdzenia 

uzasadnionej obawy przed prześladowaniem. Okoliczności 

zwiększające ryzyko mogą obejmować: 

• obszar pochodzenia 

• itp. 

Potencjalny związek: rasa lub religia (w związku 

z prześladowaniem ze strony ISIL). 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 
 

2.15.5. Jarsanici Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021 r. 

Analiza ryzyka: Nie wszystkie osoby objęte tym profilem 

doświadczą poziomu ryzyka wymaganego do stwierdzenia 

uzasadnionej obawy przed prześladowaniem. Okoliczności 

zwiększające ryzyko mogą obejmować: 

• obszar pochodzenia (ryzyko na obszarach, na których 
nadal działa ISIL, jest większe, a w KRI – mniejsze) 

• itp. 

Potencjalny związek: rasa lub religia. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 
 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2153-christians
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-2022/2153-christians
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2154-shabak
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2155-kakai
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2.15.6. Sabejczycy-

mandejczycy 

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021 r. 

*Dodano drobne aktualizacje: czerwiec 2022 r. 

Analiza ryzyka: Nie wszystkie osoby objęte tym profilem 

doświadczą poziomu ryzyka wymaganego do stwierdzenia 

uzasadnionej obawy przed prześladowaniem. Okoliczności 

zwiększające ryzyko mogą obejmować: 

• obszar pochodzenia (w KRI ryzyko jest mniejsze) 

• język 

• płeć 

• zawód 

• itp. 

Potencjalny związek: religia lub rasa (zwłaszcza w KRI). 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 
 

2.15.7. Bahaici Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021 r. 

*Dodano drobne aktualizacje: czerwiec 2022 r. 

Analiza ryzyka: Nie wszystkie osoby objęte tym profilem 

doświadczą poziomu ryzyka wymaganego do stwierdzenia 

uzasadnionej obawy przed prześladowaniem. Okoliczności 

zwiększające ryzyko mogą obejmować: 

• dokumenty tożsamości (ich brak) 

• bezpaństwowość 

• obszar pochodzenia 

• itp. 

Potencjalny związek: religia. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 
 

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-2022/2156-sabean-mandaeans
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2157-bahai
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2.15.8. Biduni Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021 r. 

Analiza ryzyka: Nie wszystkie osoby objęte tym profilem 

doświadczą poziomu ryzyka wymaganego do stwierdzenia 

uzasadnionej obawy przed prześladowaniem. Okoliczności 

zwiększające ryzyko mogą obejmować: 

• dokumenty tożsamości (ich brak) 

• bezpaństwowość 

• obszar pochodzenia 

• itp. 

Potencjalny związek: rasa lub narodowość 

(bezpaństwowość). 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 
 

2.15.9. Kurdowie Fayli Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021 r. 

Analiza ryzyka: Nie wszystkie osoby objęte tym profilem 

doświadczą poziomu ryzyka wymaganego do stwierdzenia 

uzasadnionej obawy przed prześladowaniem. Okoliczności 

zwiększające ryzyko mogą obejmować: 

• dokumenty tożsamości (ich brak) 

• bezpaństwowość 

• obszar pochodzenia (południe Iraku, obszary, na 
których nadal działa ISIL) 

• itp. 

Potencjalny związek: rasa, religia lub narodowość 

(bezpaństwowość). 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 
 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2158-bidoon
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2159-fayli-kurds
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2158-bidoon
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2159-fayli-kurds
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2.15.10. Palestyńczycy Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2022 r. 

Analiza ryzyka: Nie wszystkie osoby objęte tym profilem 

doświadczą poziomu ryzyka wymaganego do stwierdzenia 

uzasadnionej obawy przed prześladowaniem. Okoliczności 

zwiększające ryzyko mogą obejmować: 

• obszar miejsca zwykłego pobytu 

• (postrzegane) powiązania z poprzednim reżimem lub 
(sunnickimi) ugrupowaniami bojowymi 

• dokumenty tożsamości (ich brak) 

• itp. 

Potencjalny związek: narodowość (bezpaństwowość), 

(domniemane) poglądy polityczne (postrzegane wsparcie dla 

sunnickich bojówek lub ISIL, zob. także pkt 2.1 Osoby 

o (postrzeganych) związkach z ISIL). 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 
 

2.16. Kobiety 2.16.1 Przemoc wobec kobiet i dziewcząt: przegląd 

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2022 r. 

Analiza ryzyka: Nie wszystkie kobiety i dziewczęta 

doświadczą poziomu ryzyka wymaganego do stwierdzenia 

uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w związku 

z przemocą. Okoliczności zwiększające ryzyko mogą 

obejmować: 

• postrzeganie tradycyjnych ról mężczyzn i kobiet 
w rodzinie 

• złą sytuację społeczno-gospodarczą 

• obszar pochodzenia 

• wpływ plemienia 

• itp. 

Potencjalny związek: przynależność do określonej grupy 

społecznej (np. kobiety, które były ofiarami wykorzystywania 

seksualnego, kobiety, które opuściły przemocowe 

małżeństwo). 

 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/21510-palestinians
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2161-violence-against-women-and-girls-overview
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/21510-palestinians
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2161-violence-against-women-and-girls-overview
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Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

2.16.2 Przymusowe małżeństwa i dziecięce 

małżeństwa 

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2022 r. 

Analiza ryzyka: Nie wszystkie kobiety i dziewczęta 

doświadczą poziomu ryzyka wymaganego do stwierdzenia 

uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w związku 

z przymusowym i dziecięcym małżeństwem. Okoliczności 

zwiększające ryzyko mogą obejmować: 

• młody wiek 

• obszar pochodzenia (w szczególności dotyczy to 
obszarów wiejskich) 

• postrzeganie tradycyjnych ról mężczyzn i kobiet 
w rodzinie 

• złą sytuację społeczno-ekonomiczną rodziny 

• życie w sytuacji osoby wewnętrznie przesiedlonej 

• itp. 

Potencjalny związek: przynależność do określonej grupy 

społecznej (np. kobiety, które odmówiły zawarcia 

przymusowego lub dziecięcego małżeństwa). 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

2.16.3 Okaleczanie żeńskich narządów płciowych 

(Female genital mutilation/cutting, FGM/C) 

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021 r. 

Analiza ryzyka: Nie wszystkie kobiety i dziewczęta 

doświadczą poziomu ryzyka wymaganego do stwierdzenia 

uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w związku 

z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych. Okoliczności 

zwiększające ryzyko mogą obejmować: 

• młody wiek 

• obszar pochodzenia (w szczególności dotyczy to KRI) 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2162-forced-and-child-marriage
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2162-forced-and-child-marriage
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• pochodzenie etniczne (w szczególności dotyczy to 
kurdyjskich dziewcząt) 

• religia (najczęściej wśród sunnitów) 

• postrzeganie tradycyjnych ról mężczyzn i kobiet 
w rodzinie 

• poziom wykształcenia 

• lokalną władzę / wpływy (potencjalnego) męża i jego 
rodziny lub otoczenia 

• itp. 

Potencjalny związek: przynależność do określonej grupy 

społecznej. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

2.16.4 Kobiety działające w sferze publicznej 

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2022 r. 

Analiza ryzyka: Nie wszystkie kobiety doświadczą poziomu 

ryzyka wymaganego do stwierdzenia uzasadnionej obawy 

przed prześladowaniem w związku z działalnością w sferze 

publicznej. Okoliczności zwiększające ryzyko mogą 

obejmować: 

• obszar pochodzenia 

• konserwatywne środowisko 

• widoczność wnioskodawcy (np. charakter pracy, 
publiczne deklaracje odbierane negatywnie przez 
podmiot dopuszczający się prześladowania) 

• postrzeganie tradycyjnych ról mężczyzn i kobiet przez 
rodzinę lub otoczenie 

• itp. 

Potencjalny związek: (domniemane) poglądy polityczne lub 

religia, przynależność do określonej grupy społecznej (kobiety 

pracujące na stanowiskach postrzeganych jako 

nieakceptowalne ze względu na tradycyjne role kobiet 

i mężczyzn). 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2163-female-genital-mutilationcutting-fgmc
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2164-women-acting-public-sphere
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2163-female-genital-mutilationcutting-fgmc
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2164-women-acting-public-sphere


AGENCJA UNII EUROPEJSKIEJ DS. AZYLU 

 

35 

 

2.16.5 Kobiety postrzegane jako naruszające kodeksy 

moralne 

Zobacz profil 2.13 Osoby postrzegane jako naruszające 

kodeksy moralne. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

2.16.6 Kobiety o postrzeganych związkach z ISIL 

Zob. profil 2.1 Osoby o (postrzeganych) związkach z ISIL. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

2.16.7 Kobiety samotne i kobiety będące głowami 

rodziny 

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2022 r. 

Analiza ryzyka: Nie wszystkie kobiety samotne i kobiety 

będące głowami rodziny doświadczą poziomu ryzyka 

wymaganego do stwierdzenia uzasadnionej obawy przed 

prześladowaniem. Okoliczności zwiększające ryzyko mogą 

obejmować: 

• status osobowy 

• obszar pochodzenia i zamieszkania (np. obozy dla 
osób wewnętrznie przesiedlonych) 

• postrzeganie tradycyjnych ról mężczyzn i kobiet 
w rodzinie lub społeczności 

• sytuację gospodarczą 

• wykształcenie 

• itp. 

Potencjalny związek: przynależność do określonej grupy 

społecznej (np. kobiety rozwiedzione lub owdowiałe). 

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-2022/2165-women-perceived-have-transgressed-moral-codes
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2166-women-perceived-be-associated-isil
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Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 
 

2.17. Dzieci 2.17.1 Przemoc wobec dzieci: przegląd 

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021 r. 

Analiza ryzyka: Nie wszystkie dzieci doświadczą poziomu 

ryzyka wymaganego do stwierdzenia uzasadnionej obawy 

przed prześladowaniem w związku z przemocą. Okoliczności 

zwiększające ryzyko mogą obejmować: 

• płeć (chłopcy i dziewczęta mogą być narażeni na 
różne rodzaje ryzyka) 

• postrzegane związki z ISIL (zob. profil 2.1 Osoby 
o (postrzeganych) związkach z ISIL) 

• wiek 

• postrzeganie tradycyjnych ról mężczyzn i kobiet 
w rodzinie 

• złą sytuację społeczno-ekonomiczną dziecka i rodziny 

• itp. 

Potencjalny związek: (domniemane) poglądy polityczne (np. 

w przypadku postrzeganego powiązania z ugrupowaniami 

zbrojnymi), religia (np. w przypadku prześladowania ze strony 

ugrupowań ekstremistycznych) lub przynależność do 

określonej grupy społecznej (np. dzieci będące ofiarami 

wykorzystywania seksualnego). 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

2.17.2 Dziecięce małżeństwa 

Zob. pkt 2.16.2 Przymusowe małżeństwa i dziecięce 

małżeństwa w profilu 2.16 Kobiety. 

2.17.3 Okaleczanie żeńskich narządów płciowych 

Zob. pkt 2.16.3 Okaleczanie żeńskich narządów płciowych 

(FGM/C) w profilu 2.16 Kobiety. 

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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2.17.4 Praca dzieci i handel dziećmi  

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021 r. 

Analiza ryzyka: Nie wszystkie dzieci doświadczą poziomu 

ryzyka wymaganego do stwierdzenia uzasadnionej obawy 

przed prześladowaniem w związku z pracą dzieci lub handlem 

dziećmi. Okoliczności zwiększające ryzyko mogą obejmować: 

• wiek 

• płeć 

• złą sytuację społeczno-ekonomiczną dziecka i jego 
rodziny 

• bycie osobą wewnętrznie przesiedloną 

• itp. 

Potencjalny związek: Aby stwierdzić, czy można udowodnić 

związek z powodem prześladowania, należy wziąć pod uwagę 

indywidualną sytuację dziecka. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

2.17.5 Rekrutacja dzieci 

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021 r. 

*Dodano drobne aktualizacje: czerwiec 2022 r. 

Analiza ryzyka: Uzasadniona obawa przed prześladowaniem 

może być zasadna jedynie w wyjątkowych przypadkach. 

Okoliczności zwiększające ryzyko mogą obejmować: 

• płeć 

• obszar pochodzenia, pochodzenie etniczne/religijne 
(np. Kurdowie w przypadku PKK, sunniccy Arabowie 
w przypadku ISIL) 

• wiek (małoletni) 

• bycie osobą wewnętrznie przesiedloną 

• obecność/wpływ ugrupowań zbrojnych 

• itp. 

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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Potencjalny związek: Aby stwierdzić, czy można udowodnić 

związek z powodem prześladowania, należy wziąć pod uwagę 

indywidualną sytuację dziecka. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

2.17.6 Edukacja dzieci, w szczególności dziewcząt 

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021 r. 

Analiza ryzyka: Nie wszystkie dzieci doświadczą poziomu 

ryzyka wymaganego do stwierdzenia uzasadnionej obawy 

przed prześladowaniem w związku z celowymi ograniczeniami 

w dostępie do edukacji. Okoliczności zwiększające ryzyko 

mogą obejmować: 

• dokumenty tożsamości (ich brak) 

• pochodzenie etniczno-religijne 

• płeć (dziewczęta są narażone na większe ryzyko) 

• niepełnosprawność 

• wiek 

• postrzeganie tradycyjnych ról mężczyzn i kobiet 
w rodzinie 

• złą sytuację społeczno-ekonomiczną dziecka i rodziny 

• obszar pochodzenia 

• itp. 

Potencjalny związek: Należy wziąć pod uwagę indywidualną 

sytuację dziecka. Na przykład w przypadku odmowy wydania 

dokumentu tożsamości ze względu na przynależność do 

mniejszości, zastosowanie mogą mieć narodowość lub rasa. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

2.17.7 Dzieci urodzone w ISIL bez dokumentów cywilnych  

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2022 r. 

Analiza ryzyka: Nie wszystkie dzieci doświadczą poziomu 

ryzyka wymaganego do stwierdzenia uzasadnionej obawy 

przed prześladowaniem w związku z celowymi ograniczeniami 

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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w dostępie do dokumentów. Okoliczności zwiększające 

ryzyko mogą obejmować: 

• samotna lub owdowiała matka 

• zagraniczny, zmarły lub zaginiony ojciec 

• itp. 

Potencjalny związek: przynależność do określonej grupy 

społecznej. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

2.17.8 Dzieci bez opieki  

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021 r. 

Analiza ryzyka: Nie wszystkie dzieci doświadczą poziomu 

ryzyka wymaganego do stwierdzenia uzasadnionej obawy 

przed prześladowaniem w związku z brakiem opiekuna. 

Okoliczności zwiększające ryzyko mogą obejmować: 

• dokumenty tożsamości (ich brak) 

• czy znane jest pochodzenia dziecka 

• urodzenie wskutek nielegalnych stosunków 
seksualnych 

• obszar pochodzenia 

• religię 

• pochodzenie etniczne 

• itp. 

Potencjalny związek: przynależność do określonej grupy 

społecznej (np. dzieci porzucone lub dzieci nieznanego 

pochodzenia). 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 
 

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. Osoby 

z niepełnosprawnościami 

i osoby z poważnymi 

problemami zdrowotnymi 

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021 r. 

*Dodano drobne aktualizacje: czerwiec 2022 r. 

Analiza ryzyka: Brak personelu i odpowiedniej infrastruktury, 

aby odpowiednio zaspokoić potrzeby osób z (poważnymi) 

problemami zdrowotnymi, nie jest zgodny z wymogiem 

określonym w art. 6 dyrektywy w sprawie kwalifikowania, 

dotyczącym istnienia podmiotu dopuszczającego się 

prześladowanie lub wyrządzającego poważną krzywdę, chyba 

że dana osoba została celowo pozbawiona opieki zdrowotnej. 

Jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością intelektualną 

i ruchową, nie wszystkie osoby objęte tym profilem 

doświadczą poziomu ryzyka wymaganego do stwierdzenia 

uzasadnionej obawy przed prześladowaniem. Okoliczności 

zwiększające ryzyko mogą obejmować: 

• wiek 

• charakter i widoczność niepełnosprawności 
intelektualnej lub ruchowej 

• negatywne postrzeganie przez rodzinę 

• itp. 

Potencjalny związek: przynależność do określonej grupy 

społecznej (np. osoby z widoczną niepełnosprawnością 

intelektualną). 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 
 

2.19. Osoby będące 

uczestnikami i ofiarami 

krwawych starć 

w kontekście konfliktów 

plemiennych 

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2022 r. 

Analiza ryzyka: Nie wszystkie osoby objęte tym profilem 

doświadczą poziomu ryzyka wymaganego do stwierdzenia 

uzasadnionej obawy przed prześladowaniem. Okoliczności 

zwiększające ryzyko mogą obejmować: 

• intensywność krwawych konfliktów 

• możliwość rozwiązania konfliktu 

• pochodzenie etniczne i religia plemienia 

• status społeczny plemienia 

• obszar pochodzenia (obszar o słabej praworządności, 
obszar miejski lub wiejski) 

• itp. 

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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Potencjalny związek: rasa (pochodzenie, w odniesieniu do 

członków plemienia). 

* Względy dotyczące wykluczenia mogą być istotne dla tego 

profilu. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 
 

2.20. Osoby oskarżone 

o przestępstwa pospolite 

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021 r. 

Analiza ryzyka: Nie wszystkie osoby objęte tym profilem 

doświadczą poziomu ryzyka wymaganego do stwierdzenia 

uzasadnionej obawy przed prześladowaniem. Okoliczności 

zwiększające ryzyko mogą obejmować: 

• obszar pochodzenia wnioskodawcy i panujące 
mechanizmy wymiaru sprawiedliwości 

• charakter przestępstwa, za które wnioskodawca jest 
ścigany 

• przewidywaną karę 

• płeć wnioskodawcy 

• itp. 

Potencjalny związek: Ogólnie rzecz biorąc, brak związku 

z powodem prześladowania określonym w Konwencji. 

Pozostaje to bez uszczerbku dla oceny w przypadkach, 

w których ściganie jest motywowane, wszczynane lub 

prowadzone w sposób dyskryminujący ze względu na 

podstawę określoną w Konwencji. 

* Względy dotyczące wykluczenia mogą być istotne dla tego 

profilu. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 
 

 

  

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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Ochrona uzupełniająca 

Art. 15 lit. a) dyrektywy w sprawie kwalifikowania 
Kara śmierci lub egzekucja   

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2019 r. 

Kara śmierci jest przewidziana w irackim kodeksie karnym nr 11 z 1969 r., ustawie 

antyterrorystycznej, wojskowym kodeksie karnym oraz kodeksie karnym dla sił 

bezpieczeństwa wewnętrznego z 2008 r. Zgodnie z konstytucją Iraku z 2005 r. Prezydent 

ratyfikuje wyroki śmierci „wydane przez właściwe sądy”. 

Przestępstwa zagrożone karą śmierci w Iraku obejmują takie czyny jak przestępstwa 

przeciwko bezpieczeństwu wewnętrznemu lub zewnętrznemu i instytucjom państwa, akty 

terrorystyczne, uprowadzenie, gwałt, handel narkotykami prowadzący do śmierci, prostytucja, 

morderstwo „kwalifikowane”, handel ludźmi prowadzący do śmierci itp. 

Irak nadal wykonuje karę śmierci i należy do trzech głównych krajów na Bliskim Wschodzie, 

które nakładają i realizują egzekucje. Karę śmierci wykonuje się przez powieszenie. 

Na kontrolowanych przez siebie obszarach ISIL wymierzał kary, np. za odmowę przystąpienia 

do ISIL lub naruszanie kodeksów moralnych określonych przez ISIL i przez ścisłą interpretację 

prawa szariatu. Uwzględnia się w tym egzekucje, które wchodziłyby w zakres art. 15 lit. a) 

dyrektywy w sprawie kwalifikowania. 

Irackim wnioskodawcom objętym niektórymi profilami może grozić kara śmierci lub egzekucja. 

W takich przypadkach możliwy jest związek z podstawą określoną w Konwencji (zob. np. profil 

2.1 Osoby o (postrzeganych) związkach z ISIL). 

W przypadkach, w których brak jest związku z powodem prześladowania określonym 

w definicji uchodźcy (np. w niektórych przypadkach opisanych w pkt 2.20 Osoby oskarżone 

o przestępstwa pospolite), należy przeanalizować potrzebę ochrony uzupełniającej na 

podstawie art. 15 lit. a) dyrektywy w sprawie kwalifikowania. 

Należy pamiętać, że względy dotyczące wykluczenia mogą być istotne. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

 

  

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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Art. 15 lit. b) dyrektywy w sprawie kwalifikowania 
Tortury lub nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie  

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2019 r. 

Jak zauważono w rozdziale dotyczącym statusu uchodźcy, irackim wnioskodawcom objętym 

niektórymi profilami mogą grozić tortury bądź nieludzkie lub poniżające traktowanie lub 

karanie. W takich przypadkach często może istnieć związek z powodem prześladowania 

określonym w definicji uchodźcy, a takie osoby mogą kwalifikować się do uzyskania statusu 

uchodźcy. Jednakże w odniesieniu do przypadków, w których brak jest związku z podstawą 

określoną w Konwencji, należy przeanalizować potrzebę ochrony uzupełniającej na podstawie 

art. 15 lit. b) dyrektywy w sprawie kwalifikowania. 

Analizując potrzebę ochrony na podstawie art. 15 lit. b) dyrektywy w sprawie kwalifikowania, 

należy wziąć pod uwagę następujące względy: 

• Brak dostępu do opieki zdrowotnej i warunki społeczno-ekonomiczne: Należy 

zauważyć, że poważna krzywda musi przybrać formę zachowania danego podmiotu 

(art. 6 dyrektywy w sprawie kwalifikowania). Ogólny brak dostępu do opieki 

zdrowotnej, wykształcenie lub inne elementy społeczno-ekonomiczne (np. sytuacja 

osób wewnętrznie przesiedlonych, trudności w znalezieniu źródeł utrzymania, 

mieszkania) nie są same w sobie uważane za wchodzące w zakres nieludzkiego lub 

poniżającego traktowania określonego w art. 15 lit. b) dyrektywy w sprawie 

kwalifikowania, chyba że mamy do czynienia z umyślnym działaniem podmiotu, takim 

jak umyślne pozbawienie wnioskodawcy odpowiedniej opieki zdrowotnej. 

 

• Przemoc ze strony przestępców: Irackie siatki przestępcze wykorzystują dzieci do 

przemytu narkotyków i handlu narkotykami, a migrantów – do pracy przymusowej. 

Według doniesień PMF i plemiona również dopuszczają się przestępczości. Przemoc 

ze strony przestępców jest zazwyczaj motywowana korzyściami finansowymi i walką 

o władzę. W przypadku braku związku z powodem prześladowania określonym 

w definicji uchodźcy ryzyko przestępstw, takich jak zabójstwo, zbrojna napaść, 

uprowadzenie, niszczenie mienia, wymuszenie, praca przymusowa, rekrutacja dzieci, 

handel ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego itp., może mieścić się w zakresie 

art. 15 lit. b) dyrektywy w sprawie kwalifikowania.Persons living with disabilities and 

persons with severe medical issues 

 

• Arbitralne aresztowania, nielegalne przetrzymywanie i warunki panujące 

w więzieniach: Szczególną uwagę należy zwrócić na zjawisko arbitralnych aresztowań 

i nielegalnego przetrzymywania, a także na warunki panujące w więzieniach. 

Oceniając warunki zatrzymania, można wziąć pod uwagę np. następujące elementy 

(łącznie): liczbę zatrzymanych osób znajdujących się na ograniczonej przestrzeni, 

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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
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adekwatność obiektów sanitarnych, ogrzewanie, warunki do snu, pożywienie, 

rekreację lub kontakt ze światem zewnętrznym. 

 

W sprawozdaniach wskazano, że dochodzi do arbitralnych aresztowań, długiego 

przetrzymywania, m.in. w tajnych ośrodkach detencyjnych, oraz powszechnego 

stosowania tortur, zwłaszcza wobec osób podejrzanych o terroryzm. Misja wspierająca 

Organizacji Narodów Zjednoczonych w Iraku (UNAMI) opisała, że ośrodki detencyjne 

są poważnie przeludnione, mają słabą infrastrukturę, m.in. obiekty dla młodocianych; 

a dzieci nie zawsze są oddzielone od dorosłych osób zatrzymanych. Według relacji 

tortury pozostają powszechną praktyką w aresztach policyjnych, celach przesłuchań 

oraz więzieniach. Zatrzymane osoby podejrzane z ISIL byli poddawani m.in. porażeniu 

prądem elektrycznym, odosobnieniu i pobiciu przez prowadzących dochodzenia. 

Odnotowano przypadki śmierci w areszcie po torturach lub innych formach złego 

traktowania. Międzynarodowe grupy działające na rzecz praw człowieka 

udokumentowały wiele przypadków tortur i nadużyć w ośrodkach detencyjnych 

prowadzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz, w mniejszym stopniu, 

w ośrodkach Ministerstwa Obrony i w ośrodkach prowadzonych przez KRG. W KRI 

dostęp organizacji lokalnych i międzynarodowych do ośrodków detencyjnych jest 

także poważnie ograniczony, co sprawia, że monitorowanie sytuacji jest prawie 

niemożliwe. 

 

Ponadto można ocenić, że w przypadkach, w których ściganie lub karanie jest rażąco 

niesprawiedliwe lub nieproporcjonalne, lub w przypadku poddania danej osoby 

warunkom więziennym, które nie są zgodne z poszanowaniem godności ludzkiej, 

może dojść do poważnej krzywdy w rozumieniu art. 15 lit. b) dyrektywy w sprawie 

kwalifikowania. W przypadku braku związku z powodem prześladowania, takie 

traktowanie może się kwalifikować na podstawie art. 15 lit. b) dyrektywy w sprawie 

kwalifikowania. 

Należy pamiętać, że względy dotyczące wykluczenia mogą być istotne. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

 

  

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-2022/32-article-15b-qd
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/32-article-15b-qd
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Art. 15 lit. c) dyrektywy w sprawie kwalifikowania 
Poważne indywidualne zagrożenie życia lub fizycznej integralności osoby 

cywilnej wynikające z  masowej przemocy w sytuacjach międzynarodowych lub 

wewnętrznych konfliktów zbrojnych  

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2022 r. 

Elementami niezbędnymi w celu zastosowania art. 15 lit. c) dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania są: 

Wykres 2. Art. 15 lit. c) dyrektywy w sprawie kwalifikowania: elementy oceny 

 

W celu zastosowania art. 15 lit. c) dyrektywy w sprawie kwalifikowania powyższe elementy 
powinny być stwierdzone łącznie. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

Poniżej przedstawiono podsumowanie istotnych wniosków dotyczących sytuacji w Iraku: 

 
a. Konflikt zbrojny: W Iraku jest wiele nakładających się na siebie niemiędzynarodowych 

(wewnętrznych) konfliktów zbrojnych, przede wszystkim konflikt między irackim rządem 
a ISIL. Niektóre części Iraku są także dotknięte międzynarodowym konfliktem zbrojnym 
z udziałem Turcji, jako że turecki konflikt między Turcją a PKK rozszerzył się na północne 
terytorium Iraku. Poniższa część poświęcona masowej przemocy zawiera dalsze wytyczne 
w odniesieniu do geograficznego zakresu konfliktów zbrojnych toczących się na 
terytorium Iraku. 

2 3 

4 

5 6 

1 Konflikt zbrojny 

(międzynarodowy lub 

wewnętrzny) 

Poważne indywidualne 
zagrożenie 
Czynniki charakteryzujące 
sytuację osobistą 

Osoba cywilna 
W tym byli żołnierze, którzy 

rzeczywiście i nieodwołalnie 
zaprzestali działalności zbrojnej 

Masowa przemoc 
Całościowa ocena zestawu 
wskaźników – zazwyczaj na 
poziomie prowincji 

„Wynikające” 
W tym pośredni skutek 

masowej przemocy, o ile 

można wykazać powiązanie. 

Zagrożenie życia lub 
fizycznej integralności 
osoby 
Uogólnione ryzyko krzywdy 

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/preliminary-remarks-1
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/preliminary-remarks-1
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Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

b. Osoba cywilna: Art. 15 lit. c) dyrektywy w sprawie kwalifikowania ma zastosowanie do 
osoby, która nie jest członkiem żadnej ze stron konfliktu i nie bierze udziału w działaniach 
wojennych, w tym potencjalnie do byłych żołnierzy, którzy rzeczywiście i nieodwołalnie 
zaprzestali działalności zbrojnej. Należy uważnie przeanalizować wnioski złożone przez 
osoby objęte następującymi profilami. Na podstawie indywidualnej oceny można uznać, że 
tacy wnioskodawcy nie kwalifikują się jako osoby cywilne na podstawie art. 15 lit. c) 
dyrektywy w sprawie kwalifikowania. Na przykład: 

• ISIL i powiązane grupy 

• nowe odłamy zbrojne po ISIL: (np. „White flags”) 

• inne ugrupowania bojowe, np. Jamaat Ansar Al-Islam, bractwo Nakszbandijja, Jaysh 
Al-Mujahideen oraz Islamska Armia Iraku 

• ISF 

• PMF i inne ugrupowania bojowe 

• Siły KRG 

• PKK 

• plemiona. 

Należy zauważyć, że aktywne uczestnictwo w działaniach wojennych nie ogranicza się do 
otwartego noszenia broni, lecz może również obejmować istotne logistyczne lub 
administracyjne wspieranie żołnierzy. 

Należy podkreślić, że ocena potrzeb w zakresie ochrony jest perspektywiczna. W związku 
z tym główna dostępna kwestia dotyczy tego czy wnioskodawca będzie po powrocie 
osobą cywilną. Fakt, że osoba brała w przeszłości udział w działaniach wojennych nie 
musi koniecznie oznaczać, że przepisy art. 15 lit. c) dyrektywy w sprawie kwalifikowania nie 
będą miały do niej zastosowania. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

c. Masowa przemoc: Masowa przemoc ma miejsce w różnym stopniu w różnych częściach 
terytorium Iraku. Na poniższej mapie podsumowano i zilustrowano ocenę masowej 
przemocy w podziale na gubernatorstwa Iraku. Podstawą tej oceny jest całościowa 
analiza, w tym ilościowe i jakościowe informacje dotyczące okresu odniesienia (1 sierpnia 
2020 r. – 31 października 2021 r.). W indywidualnej ocenie należy zawsze wykorzystywać 
aktualne informacje o kraju pochodzenia. 

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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Wykres 3. Poziom masowej przemocy w Iraku (na podstawie informacji na dzień 
31 października 2021 r.). 

 

 

 Samą obecność można uznać za wystarczającą, żeby stwierdzić realne ryzyko poważnej krzywdy na podstawie art. 15 lit. c) 

dyrektywy w sprawie kwalifikowania. 

 
 

 Masowa przemoc osiąga wysoki poziom i konieczny jest niższy poziom elementów indywidualnych, żeby stwierdzić realne 

ryzyko poważnej krzywdy na podstawie art. 15 lit. c) dyrektywy w sprawie kwalifikowania. 

 
 

 Masowa przemoc ma miejsce, lecz nie na wysokim poziomie i konieczny jest wyższy poziom elementów 

indywidualnych, żeby stwierdzić realne ryzyko poważnej krzywdy na podstawie art. 15 lit. c) dyrektywy w sprawie 

kwalifikowania.  

 Zasadniczo nie ma realnego ryzyka, że osoby cywilne będę osobiście zagrożone w rozumieniu art. 15 lit. c) dyrektywy 

w sprawie kwalifikowania.  

 

 

Dahuk/Dohuk: wskazane 

dystrykty: 

1. Zakho 

2. Amedi 

1. 
2. 
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Na potrzeby niniejszych wytycznych dotyczących poszczególnych krajów gubernatorstwa 

Iraku klasyfikuje się w następujący sposób: 

 

 
Terytoria, na których „sama obecność” na danym obszarze nie jest wystarczająca do 

stwierdzenia realnego ryzyka poważnej krzywdy na podstawie art. 15 lit. c) dyrektywy 

w sprawie kwalifikowania, ale masowa przemoc osiąga wysoki poziom i w związku z tym 

konieczny jest niższy poziom elementów indywidualnych, żeby wykazać istotne 

podstawy stwierdzenia, że osoby cywilne po powrocie na dane terytorium mogą 

doświadczyć realnego ryzyka poważnej krzywdy w rozumieniu art. 15 lit. c) dyrektywy 

w sprawie kwalifikowania. 

Zalicza się tu gubernatorstwa Diyala oraz dystrykty Amedi i Zakho (gubernatorstwo 

Dohuk).  

 

 

 

 

Terytoria, na których masowa przemoc ma miejsce, ale nie na wysokim poziomie 

i w związku z tym konieczny jest wyższy poziom elementów indywidualnych, żeby 

wykazać istotne podstawy stwierdzenia, że osoby cywilne po powrocie na dane 

terytorium mogą doświadczyć realnego ryzyka poważnej krzywdy w rozumieniu art. 15 

lit. c) dyrektywy w sprawie kwalifikowania. 

Zalicza się tu gubernatorstwa Anbar, Bagdad, Erbil, Kirkuk, Ninewa, Salah al-Din.  

 

 
Terytoria, na których zasadniczo nie ma realnego ryzyka, że osoby cywilne będę 

osobiście zagrożone w rozumieniu art. 15 lit. c) dyrektywy w sprawie kwalifikowania. 

Zalicza się tu gubernatorstwa Babil/Babylon, Basra, Dahuk/Dohuk (z wyłączeniem 

dystryktów Amedi i Zakho), Kerbala, Missan, Muthanna, Najaf, Qadissiya, 

Sulaymaniyah, w tym Halabja, Thi-Qar/Dhi-Qar, Wassit. 

 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

d. Poważne indywidualne zagrożenie: 

W kontekście „skali ruchomej” każdy przypadek powinien być oceniany indywidualnie, 

z uwzględnieniem charakteru i natężenia przemocy na danym obszarze, wraz z sytuacją 

osobistą wnioskodawcy w danej sprawie. Pewnego rodzaju sytuacja osobista może przyczynić 

się do zwiększenia ryzyka masowej przemocy, w tym jej bezpośrednich i pośrednich skutków. 

Choć nie jest możliwe przedstawienie wyczerpujących wytycznych co do tego, czym jest 

istotna sytuacja osobista i jak należy ją oceniać, poniżej wymieniono przykłady sytuacji, które 

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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mogą mieć wpływ na zdolność danej osoby do oceny lub uniknięcia ryzyka związanego 

z masową przemocą w sytuacji konfliktu zbrojnego: 

• wiek 

• płeć 

• stan zdrowia i niepełnosprawność, w tym problemy ze zdrowiem psychicznym 

• sytuacja gospodarcza 

• znajomość obszaru 

• zawód wnioskodawcy lub miejsce zamieszkania 

• członkowie rodziny lub sieć wsparcia 

• itp. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

e. Zagrożenie życia lub integralności osoby: Ryzyko krzywdy określonej w art. 15 lit. c) 
dyrektywy w sprawie kwalifikowania sformułowano jako „zagrożenie życia lub 
integralności osoby cywilnej”, a nie jako (zagrożenie) związane z konkretnym aktem 
przemocy. Niektóre z powszechnie zgłaszanych rodzajów krzywd dotyczących życia lub 
integralności osób cywilnych w Iraku to: zabójstwa, zranienia, uprowadzenia, odwetowa 
przemoc ze strony sił zbrojnych, przymusowe przesiedlenia, przymusowa rekrutacja 
młodocianych, materiały wybuchowe pozostałe po wojnie itp. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

f. Związek: Związek „wynikający” odnosi się do związku przyczynowego między masową 
przemocą a krzywdą (poważne zagrożenie życia lub integralności osoby cywilnej) 
i obejmuje: 

• krzywdę, która jest bezpośrednio spowodowana masową przemocą lub aktami 
podmiotów biorących udział w konflikcie, oraz 

• krzywdę, która jest pośrednio spowodowana masową przemocą w sytuacji konfliktu 
zbrojnego. Skutki pośrednie uwzględnia się tylko w pewnym zakresie i o ile istnieje 
możliwy do wykazania związek z masową przemocą, na przykład: szerząca się 
przemoc ze strony przestępców w wyniku upadku instytucji państwowych 
w kontekście konfliktu z ISIL, zniszczenia środków niezbędnych do przetrwania, 
zniszczenia infrastruktury. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

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-2022/334-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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Podmioty udzielające ochrony 
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021 r. 

 
Art. 7 dyrektywy w sprawie kwalifikowania stanowi, że ochrona może być udzielana wyłącznie 
przez: 
 

 
 

 
 

Irackie państwo 

Irackie państwo wzmocniło się – pod względem obecności i sprawowanej kontroli – po 

pokonaniu ISIL. Można stwierdzić, że państwo, w zależności od indywidualnych okoliczności 

danej sprawy, może i chce udzielać ochrony spełniającej wymogi art. 7 dyrektywy w sprawie 

kwalifikowania w Bagdadzie i w południowym Iraku. W większości innych części północnego 

i środkowego Iraku, w tym na terytoriach spornych, zdolności państwa są ograniczone, 

a kryteria określone w art. 7 dyrektywy w sprawie kwalifikowania na ogół nie zostaną 

spełnione. 

Przy ocenie dostępności ochrony ze strony państwa należy uwzględnić okoliczności 

indywidualne, takie jak pochodzenie etniczne, region zamieszkania, płeć, status społeczny, 

zamożność, osobiste powiązania, podmiot dopuszczający się prześladowania oraz rodzaj 

naruszenia praw człowieka. 

Zasadniczo uznaje się, że irackie państwo może i chce udzielać ochrony spełniającej wymogi 

art. 7 dyrektywy w sprawie kwalifikowania w odniesieniu do szyickich Arabów w Bagdadzie 

i południowym Iraku. Pozostaje to bez uszczerbku dla oceny w przypadkach, gdy uznaje się, 

że ochrona ze strony państwa nie jest dostępna ze względu na indywidualne okoliczności. 

Jeśli chodzi o sunnickich Arabów, ochronę ze strony państwa uznaje się za ograniczoną, lecz 

w poszczególnych przypadkach może być ona dostępna. 

Zasadniczo uznaje się, że ochrona ze strony państwa nie jest dostępna dla członków 

mniejszości religijnych i etnicznych, Palestyńczyków, osób LGBTIQ, ofiar przemocy 

a. państwo;
b. partie lub organizacje kontrolujące 

państwo lub znaczną część jego terytorium;

o ile chcą i mogą oferować ochronę, która musi być: 

skuteczna i trwała. 

Taka ochrona zasadniczo udzielana jest, gdy wskazane podmioty podejmują racjonalne 

działania mające zapobiec prześladowaniu lub wyrządzaniu poważnej krzywdy, stosując 

między innymi skuteczny system prawny do wykrywania i ścigania aktów stanowiących 

prześladowanie lub powodujących poważną krzywdę oraz do karania za nie, 

oraz gdy wnioskodawca ma dostęp do takiej ochrony. 

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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domowej lub przemocy w imię honoru oraz ofiar przemocy ze względu na płeć, w tym 

szkodliwe zwyczaje, takie jak przymusowe i dziecięce małżeństwa oraz okaleczanie żeńskich 

narządów płciowych. 

Należy podkreślić, że jeżeli prześladowania dopuszczają się PMF, a daną grupę uznaje się za 

podmiot państwowy, zakłada się, że skuteczna ochrona nie jest dostępna zgodnie z motywem 

27 dyrektywy w sprawie kwalifikowania. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

 
Regionalny rząd Kurdystanu 

Zasadniczo uznaje się, że KRG jest podmiotem udzielającym ochrony spełniającym wymogi 

określone w art. 7 dyrektywy w sprawie kwalifikowania. Jednak w pewnych indywidualnych 

okolicznościach, np. w przypadku osób o postrzeganych związkach z ISIL, przeciwników 

politycznych, osób LGBTIQ, w odniesieniu do szkodliwych zwyczajów, przemocy w imię 

honoru i przemocy domowej, KRG może nie chcieć udzielać ochrony w rozumieniu art. 7 

dyrektywy w sprawie kwalifikowania. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

 
Strony lub organizacje, w tym organizacje międzynarodowe, kontrolujące państwo lub 
znaczną część jego terytorium 

W Iraku nie stwierdza się obecności takich podmiotów. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

W przypadku stwierdzenia, że na obszarze zamieszkania istnieją potrzeby w zakresie ochrony 
i że nie ma podmiotu mogącego udzielić ochrony w rozumieniu art. 7 dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania, można dodatkowo zbadać możliwość stosowania alternatywnej ochrony 
wewnętrznej. 

 

 

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://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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Alternatywna ochrona wewnętrzna 
Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2022 r. 

Elementami niezbędnymi w celu zastosowania art. 8 dyrektywy w sprawie kwalifikowania są: 

Wykres 4. Alternatywna ochrona wewnętrzna: elementy oceny. 

Dana część państwa jest 
bezpieczna dla wnioskodawcy.

Wnioskodawca ma dostęp do 
tej części państwa.

Można w sposób słuszny 
oczekiwać, że wnioskodawca 
osiedli się na tym obszarze.

 

W odniesieniu do powyższych elementów, przy ocenie możliwości stosowania alternatywnej 

ochrony wewnętrznej urzędnik prowadzący sprawę powinien uwzględnić ogólną sytuację 

w danej części Iraku, a także indywidualną sytuację wnioskodawcy. Ciężar dowodu spoczywa 

na organie rozstrzygającym, natomiast wnioskodawca ma obowiązek z nim współpracować. 

Wnioskodawca ma także prawo przedstawić elementy wskazujące, że nie należy do niego 

stosować alternatywnej ochrony wewnętrznej. Elementy te muszą zostać ocenione przez 

organ rozstrzygający. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

Część państwa 

Wytyczne dotyczące alternatywnej ochrony wewnętrznej skupiają się na trzech następujących 

miastach: Bagdad, Basra i As-Sulajmanijja. Wybór tych trzech miast do wspólnej oceny nie 

powoduje, że urzędnicy prowadzący sprawy nie mogą rozważyć stosowania alternatywnej 

ochrony wewnętrznej do innych obszarów Iraku, pod warunkiem że spełnione są wszystkie 

kryteria. 

Należy uwzględniać etniczno-religijne pochodzenie danej osoby oraz region, z której ta osoba 

pochodzi. Zasadniczo: 

•  W przypadku osób kurdyjskiego pochodzenia etnicznego alternatywną ochronę 
wewnętrzną można rozważyć w KRI. 

•  W przypadku wnioskujących Arabów alternatywną ochronę wewnętrzną można 
ocenić w odniesieniu do innych części Iraku. 

•  W przypadku mniejszości etniczno-religijnych alternatywną ochronę wewnętrzną 
można ocenić przede wszystkim w odniesieniu do regionu, gdzie skupiają się te 
społeczności. 

Przy wyborze określonej części Iraku, która ma być zbadana pod kątem stosowania 

alternatywnej ochrony wewnętrznej, w odpowiednich przypadkach można wziąć pod uwagę 

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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istniejące powiązania z danym miejscem, takie jak wcześniejsze doświadczenia lub 

dostępność sieci wsparcia. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

Bezpieczeństwo 

Kryterium bezpieczeństwa zostanie spełnione, w przypadku gdy nie istnieje uzasadniona 

obawa przed prześladowaniem lub realne ryzyko poważnej krzywdy lub w przypadku gdy 

dostępna jest ochrona. 

▪  Brak prześladowania lub poważnej krzywdy 

Ocena powinna uwzględniać następujące kwestie: 

 
►  ogólna sytuacja w zakresie bezpieczeństwa 

Ogólną sytuację w zakresie bezpieczeństwa zwłaszcza w miastach Bagdad, Basra 

i As-Sulajmanijja należy oceniać zgodnie z analizą ujętą w sekcji dotyczącej art. 15 

lit. c) dyrektywy w sprawie kwalifikowania. 

 
►  podmiot dopuszczający się prześladowania lub wyrządzający poważną krzywdę 

oraz jego zasięg 

W przypadku gdy osoba obawia się prześladowania lub poważnej krzywdy ze strony 

podmiotów państwowych, zakłada się, że alternatywna ochrona wewnętrzna nie 

będzie dostępna (np. osoby z postrzeganymi związkami z ISIL). W szczególnych 

przypadkach, gdy zasięg określonego podmiotu państwowego jest wyraźnie 

ograniczony do konkretnego obszaru geograficznego (np. PMF, KRG, peszmergowie), 

kryterium bezpieczeństwa może być spełnione w odniesieniu do innych części Iraku. 

Jeśli chodzi o prześladowanie lub poważną krzywdę ze strony ISIL, należy podkreślić, 

że zdolność operacyjna tego ugrupowania zbrojnego zmniejszyła się, ale nadal działa 

ono w niektórych regionach. 

W niektórych przypadkach, gdy wnioskodawca doświadcza prześladowania lub 

poważnej krzywdy z powodów związanych z normami plemiennymi i społecznymi 

panującymi w Iraku, a podmiotem dopuszczającym się prześladowania lub 

wyrządzającym poważną krzywdę jest ogół irackiego społeczeństwa (np. 

w przypadku osób LGBTIQ, niektórych mniejszości etniczno-religijnych), alternatywna 

ochrona wewnętrzna zasadniczo nie będzie uznawana za bezpieczną. 

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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W przypadku niektórych szczególnie narażonych osób, np. kobiet i dzieci, jeśli 

podmiotem dopuszczającym się prześladowania lub wyrządzającym poważną krzywdę 

są członkowie (dalszej) rodziny, plemienia lub społeczności (np. małżeństwa fasliya, 

okaleczanie żeńskich narządów płciowych), przy uwzględnieniu zasięgu tych 

podmiotów i braku ochrony ze strony państwa, alternatywna ochrona wewnętrzna 

zasadniczo nie będzie spełniała kryterium bezpieczeństwa. 

Należy podkreślić, że nie można racjonalnie oczekiwać, iż wnioskodawca powstrzyma 

się od praktyk mających zasadnicze znaczenie dla swojej tożsamości, np. praktyk 

związanych z religią lub orientacją seksualną, aby uniknąć ryzyka prześladowania lub 

poważnej krzywdy. 

Zob. rozdział 1. Podmioty dopuszczające się prześladowania lub wyrządzające 
poważną krzywdę. 

 
►  czy profil wnioskodawcy jest uznawany za cel priorytetowy lub zagrożenie dla 

podmiotu dopuszczającego się prześladowania lub wyrządzającego poważną 
krzywdę 

Profil wnioskodawcy może spowodować, że ta osoba jest celem priorytetowym dla 

państwa lub grup rebeliantów, a to może zwiększyć prawdopodobieństwo, że podmiot 

dopuszczający się prześladowania lub wyrządzający poważną krzywdę będzie 

próbował namierzyć tego wnioskodawcę w potencjalnym miejscu alternatywnej 

ochrony wewnętrznej. 

 
►  osobista wrogość 

Niektóre prywatne spory, w tym honorowe i krwawe konflikty, mogą zwiększyć 

determinację podmiotu dopuszczającego się prześladowania lub wyrządzającego 

poważną krzywdę w celu namierzenia wnioskodawcy. 

 
►  inne okoliczności zwiększające ryzyko 

Do przeprowadzenia tej oceny należy wykorzystać informacji z sekcji Profile osobowe. 

 
Więcej informacji na ten temat można 

znaleźć we wspólnej analizie. 

▪  Dostępność ochrony przed prześladowaniem lub poważną krzywdą 

Alternatywnie urzędnik prowadzący sprawę może ustalić, że wymóg bezpieczeństwa jest 

spełniony, jeśli wnioskodawca ma dostęp do ochrony przed prześladowaniem i poważną 

krzywdą zgodnie z art. 7 dyrektywy w sprawie kwalifikowania na obszarze, na którym rozważa 

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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się alternatywną ochronę wewnętrzną. W przypadku prześladowania przez państwo zakłada 

się, że ochrona ze strony państwa nie jest dostępna. 

Wymóg bezpieczeństwa  może być spełniony w  miastach Bagdad, 

Basra i As-Sulajmanijja, w zależności od profilu i  indywidualnej sytuacji 

wnioskodawcy. 

 
Więcej informacji na ten temat można 

znaleźć we wspólnej analizie. 

Podróż i dopuszczenie 

W następnym kroku urzędnik prowadzący sprawę powinien ustalić, czy wnioskodawca może: 

Wykres 5. Podróż i dopuszczenie jako wymogi dotyczące alternatywnej ochrony wewnętrznej 

 

 

 Bezpieczna podróż: Wymóg bezpiecznej podróży w miastach Bagdad, Basra i As-
Sulajmanijja można zasadniczo uznać za spełniony. W przypadku niektórych profili, 
zwłaszcza osób o postrzeganych związkach z ISIL, wymóg ten należy dokładnie ocenić 
indywidualnie. 
 

 Legalna podróż: Co do zasady Irakijczycy nie mają żadnych ograniczeń prawnych 
dotyczących podróżowania w Iraku, w tym w miastach Bagdad, Basra i As-Sulajmanijja. 

 

 Dopuszczenie: Do osób z obszarów wcześniej kontrolowanych przez ISIL lub 
dotkniętych konfliktami stosują się pewne ograniczenia administracyjne lub wymogi 
w zakresie dopuszczenia do części kraju, w tym miast Bagdad, Basra i As-Sulajmanijja. 
Dotyczy to głównie wymogów w zakresie miejsca pobytu, w przypadku miast Bagdad, 
Basra i As-Sulajmanijja. Takie wymogi odnoszą się zwłaszcza do sunnickich Arabów 
oraz, w niektórych przypadkach, turkmeńskich mężczyzn. Ocena, czy wymóg 
dopuszczenia może zostać spełniony, powinna uwzględniać indywidualną sytuację 
wnioskodawcy (pochodzenie etniczno-religijne, miejsce pochodzenia, dokumenty 
tożsamości, poświadczenie bezpieczeństwa, status rodzinny, istniejące więzi społeczne 

podróżować 
bezpiecznie

podróżować 
legalnie

zostać 
przyjęty

do 
bezpiecznej 

części

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/safety-0
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/safety-0
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i posiadanie potencjalnego sponsora itp.). Poszczególne przypadki należy oceniać na 
podstawie najnowszych dostępnych informacji o kraju pochodzenia. 

 
Więcej informacji na ten temat można 

znaleźć we wspólnej analizie. 

Zasadność osiedlenia się 

Zgodnie z art. 8 dyrektywy w sprawie kwalifikowania alternatywną ochronę wewnętrzną 

można stosować jedynie, jeśli można racjonalnie oczekiwać, że wnioskodawca może się 

osiedlić w proponowanym obszarze ochrony wewnętrznej. 

Sytuacja ogólna 

Należy zbadać następujące elementy na podstawie dostępnych informacji o kraju 
pochodzenia: 

• sytuacja w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego; 

• dostępność podstawowych usług i infrastruktury, takich jak: 

▪ schronienie i mieszkania; 

▪ podstawowa opieka zdrowotna; 

▪ higiena, w tym woda i urządzenia sanitarne; 

• dostępność podstawowych środków utrzymania zapewniających dostęp do żywności, 
higieny i schronienia, np. poprzez zatrudnienie, istniejące środki finansowe, wsparcie 
otoczenia lub pomoc humanitarną. 

Ogólną sytuację w omawianym obszarze należy zbadać w świetle opisanych powyżej 
kryteriów, a nie w porównaniu z normami obowiązującymi w Europie lub na innych obszarach 
w kraju pochodzenia. 

Na podstawie dostępnych informacji o kraju pochodzenia stwierdzono, że ogólna sytuacja 

w miastach Bagdad, Basra i As-Sulajmanijja, oceniona w odniesieniu do powyższych 

czynników, nie wyklucza zasadności osiedlenia się w tych miastach; należy jednak 

przeprowadzić staranną analizę, zwłaszcza przy ocenie dostępności alternatywnej ochrony 

wewnętrznej w mieście Basra. Ocena powinna uwzględniać indywidualną sytuację 

wnioskodawcy. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

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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Indywidualne okoliczności 

Oprócz ogólnej sytuacji na obszarze potencjalnej alternatywnej ochrony wewnętrznej ocena 

tego, czy zasadne jest osiedlenie się przez wnioskodawcę w tej części kraju, powinna 

uwzględniać indywidualne okoliczności wnioskodawcy, takie jak: 

•  pochodzenie etniczno-religijne i językowe 

•  dokumenty cywilne 

•  sieć wsparcia 

•  status rodzinny 

•  wiek 

•  płeć 

•  stan zdrowia 

•  doświadczenie zawodowe, wykształcenie oraz środki finansowe 

•  itp. 

Względy indywidualne mogą odnosić się do niektórych podatności wnioskodawcy na 

zagrożenia oraz dostępnych mechanizmów radzenia sobie, które mogą mieć wpływ na 

ustalenie, w jakim stopniu zasadne będzie osiedlenie się wnioskodawcy na danym obszarze. 

Należy podkreślić, że te czynniki nie mają charakteru bezwzględnego i często mogą nakładać 

się na siebie w przypadku określonego wnioskodawcy, prowadząc do różnych wniosków 

dotyczących zasadności alternatywnej ochrony wewnętrznej. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

Wnioski dotyczące zasadności 

Ogólne wnioski dotyczące zasadności alternatywnej ochrony wewnętrznej w przypadku 

poszczególnych profili wnioskodawców opierają się na ocenie ogólnej sytuacji w miastach 

Bagdad, Basra i As-Sulajmanijja oraz indywidualnych okolicznościach tych wnioskodawców. 

Biorąc pod uwagę etniczno -religijne pochodzenie wnioskodawcy, 

można wykazać zasadność alternatywnej ochrony wewnętrznej 

w miastach Bagdad, Basra i As-Sulajmanijja w przypadku 

niezamężnych silnych mężczyzn  oraz bezdzietnych małżeństw , którzy mają 

dokumenty tożsamości i  nie mają dodatkowych podatności na zagrożenia, w  tym 

w sytuacji gdy nie mają sieci wsparcia. W  przypadku rodzin z dziećmi 

alternatywna ochrona wewnętrzna może być zasadna, również pod nieobecność 

sieci wsparcia, gdy odpowiednio oceniony będzie nadrzędny interes dziecka.  

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/individual-circumstances
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/individual-circumstances
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Choć sytuacja związana z  osiedlaniem się w  powyższych trzech miastach wiąże 

się z pewnymi trudnościami, nadal można stwierdzić, że tacy wnioskodawcy 

będą w stanie zapewnić sobie podstawowe środki utrzymania, zakwaterowanie, 

schronienie i  środki higieny oraz dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej.  

Aby zapewnić sobie podstawowe potrzeby, wnioskodawcy ujęci w  innych 

profilach na ogół będą potrzebować sieci wsparcia na obszarze potencjalnej 

alternatywnej ochrony wewnętrznej. Jednakże przy ocenie zasadności 

alternatywnej ochrony wewnętrznej istotne mogą być dodatkowe okoliczności 

indywidualne. 

Należy podkreślić, że te wnioski pozostają bez uszczerbku dla kryteriów bezpieczeństwa, 

podróży i dopuszczenia oraz że w poszczególnych sprawach należy w pełni analizować 

indywidualne okoliczności. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

  

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/conclusions-reasonableness
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/conclusions-reasonableness
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Wykluczenie 
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021 r. 

*Dodano drobne aktualizacje: czerwiec 2022 r. 

Biorąc pod uwagę poważne konsekwencje, jakie wykluczenie może 

mieć dla danej osoby, podstawy wykluczenia należy interpretować 

w sposób zawężający i stosować z ostrożnością. 

Przykłady przedstawione w  tym rozdziale nie mają charakteru wyczerpującego 

i rozstrzygającego. Każdy przypadek należy rozpatrywać w  oparciu o jego 

specyfikę. 

Stosowanie klauzul wyłączających jest obowiązkowe, jeżeli istnieją poważne powody, aby 

uznać, że wnioskodawca dopuścił się któregokolwiek z odnośnych czynów. 

Wykluczenie należy stosować w następujących przypadkach: 

Podstawy wykluczenia 

 

Status 

uchodźcy 

• zbrodnia przeciwko 
pokojowi, zbrodnia 
wojenna lub zbrodnia 
przeciwko ludzkości 

Ochrona 

uzupełniająca 

• zbrodnia przeciwko 
pokojowi, zbrodnia 
wojenna lub zbrodnia 
przeciwko ludzkości 

 

• poważne przestępstwo 
o charakterze innym niż 
polityczne poza państwem 
uchodźstwa przed 
przyjęciem danej osoby 
jako uchodźcy 

• poważne przestępstwo 

 

• czyny sprzeczne 
z zasadami i celami 
Organizacji Narodów 
Zjednoczonych 

• czyny sprzeczne 
z zasadami i celami 
Organizacji Narodów 
Zjednoczonych 

  

• stanowienie zagrożenia 
dla społeczności lub 
bezpieczeństwa państwa 
członkowskiego, 
w którym wnioskodawca 
przebywa 

  
• pozostałe przestępstwa 

(w określonych 
okolicznościach) 
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Należy podkreślić, że na organie rozstrzygającym spoczywa ciężar dowodu w celu ustalenia 

elementów odpowiednich podstaw wykluczenia oraz indywidualnej odpowiedzialności 

wnioskodawcy, natomiast wnioskodawca pozostaje zobowiązany do współpracy przy 

ustalaniu wszystkich faktów i okoliczności istotnych dla jego wniosku. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

W kontekście Iraku może pojawić się konieczność przeanalizowania ewentualnych kwestii 

wykluczenia, na przykład w przypadku wnioskodawców mieszczących się w poniższych 

profilach. Wykaz ten nie jest wyczerpujący: 

• Członkowie partii Baas, np. członkowie tej partii o określonej randze lub określonym 

szczeblu, służby wywiadowcze, członkowie instytucji wojskowych, sądowych 

i administracyjnych 

• Grupy rebeliantów lub ekstremistów (np. ISIL, Al-Kaida) 

• Członkowie ISF i peszmergowie, służby wywiadowcze (np. Asayish) i inne podmioty 

odpowiedzialne za bezpieczeństwo 

• Członkowie PMF 

• Członkowie PKK 

• Członkowie ruchu Sahwa, lokalnego ruchu antyrebelianckiego, który współpracuje 

z USA w celu usunięcia Al-Kaida z Iraku 

• Osoby uczestniczące w konfliktach plemiennych. 

Przestępstwa popełnione przez irackich wnioskodawców poza Irakiem (np. udział 

w działalności międzynarodowej ISIL, udział w działaniach irackich bojówek w konflikcie 

w Syrii) mogą również prowadzić do wykluczenia. 

W dyrektywie w sprawie kwalifikowania nie określono terminu zastosowania podstaw 

wykluczenia. Wnioskodawcy mogą zostać wykluczeni w związku z wydarzeniami, które miały 

miejsce w niedawnej i bardziej odległej przeszłości, np. w czasie reżimu pod rządami 

Saddama Husajna (1968–2003). 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

Poniższe podsekcje zawierają wytyczne dotyczące potencjalnego stosowania podstaw 

wykluczenia w kontekście Iraku. 

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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Zbrodnia przeciwko pokojowi, zbrodnia wojenna, 

zbrodnia przeciwko ludzkości 

Art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy w sprawie kwalifikowania i art. 17 ust. 1 lit. a) dyrektywy w sprawie 

kwalifikowania odnoszą się do określonych poważnych naruszeń prawa międzynarodowego, 

określonych w odpowiednich instrumentach międzynarodowych (7). 

Można zauważyć, że podstawa „zbrodni przeciwko pokojowi” rzadko występuje w sprawach 

azylowych. Może jednak mieć istotne znaczenie w odniesieniu do urzędników wysokiego 

szczebla odpowiedzialnych za inwazję na Kuwejt. 

Naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego przez różne strony w obecnych 

i dawnych konfliktach w Iraku może polegać na zbrodniach wojennych, np. użyciu zakazanej 

broni i celowych masowych atakach na ludność cywilną itp. 

Zgłaszane przestępstwa, np. zabójstwa, tortury i gwałty, popełnione przez różne podmioty 

mogą być zbrodniami przeciwko ludzkości, jeśli są popełniane w ramach powszechnego 

i systematycznego ataku na ludność cywilną. Przestępstwa w kontekście przeszłych 

wydarzeń, np. kampanii wojskowej Al-Anfal, mogą także wiązać się z wykluczeniem w związku 

ze „zbrodniami przeciwko ludzkości”. 

Niektóre czyny w obecnych konfliktach, np. zabójstwa pozasądowe, tortury, wymuszone 

zaginięcia, mogą być zarówno zbrodniami wojennymi, jak i zbrodniami przeciwko ludzkości. 

Według informacji o kraju pochodzenia szczególnie (byli) członkowie grup rebelianckich (np. 

ISIL), podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo (np. ISF, PMF), a także członkowie partii 

Baas mogą być uwikłani w czyny mogące kwalifikować się jako zbrodnie wojenne lub 

zbrodnie przeciwko ludzkości. Do istotnych sytuacji, które można uwzględnić w związku 

z podstawą wykluczenia, należą np.: 

•  wojna między Irakiem a Iranem (1980–1988): międzynarodowy konflikt zbrojny; 

•  kampania wojskowa Al-Anfal (1987–1988); 

•  inwazja na Kuwejt (1990–1991): międzynarodowy konflikt zbrojny; i późniejsze 
powstanie; 

•  kurdyjska wojna domowa (1995–1998): konflikt zbrojny niemający charakteru 
międzynarodowego; 

•  inwazja na Irak (2003 r.): międzynarodowy konflikt zbrojny; 

 

(7) Szczególnie istotnym instrumentem w tym względzie jest Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego. 
Zob. także przepisy o „poważnych naruszeniach” konwencji genewskich z 1949 r. i protokołu dodatkowego I, 
art. 3 wspólny i właściwe przepisy protokołu dodatkowego II, Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego dla 
Byłej Jugosławii (MTKJ) oraz Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy (MTKR). 

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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•  konflikt zbrojny między ISF a grupami rebelianckimi od 2004 r.: konflikt zbrojny 
niemający charakteru międzynarodowego; 

•  konflikt światopoglądowy / wojna domowa (po 2003 r.): konflikt zbrojny niemający 
charakteru międzynarodowego; 

•  konflikt ISIL (od 2014 r. do teraz): konflikt zbrojny niemający charakteru 
międzynarodowego; 

•  konflikt między Turcją a Irakiem (od 2019 r. do teraz): międzynarodowy konflikt zbrojny. 

Poważne przestępstwa (o charakterze niepolitycznym) 

W kontekście Iraku powszechna przestępczość sprawia, że podstawa wykluczenia „poważne 

przestępstwa (o charakterze niepolitycznym)” nabiera szczególnego znaczenia. Wiąże się to 

z przestępczą działalnością zorganizowanych grup i gangów oraz działalnością ISIL 

i niektórych bojówek, ale ta podstawa odnosi się także do poważnych przestępstw 

popełnionych przez osoby niezwiązane z tymi grupami. 

Do szczególnie istotnych przykładów poważnych przestępstw (o charakterze niepolitycznym) 

należą uprowadzenie, wymuszenie, handel ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego itp. 

Przykładowo przestępcze gangi w mieście Basra wykorzystały niedociągnięcia w zakresie 

bezpieczeństwa i wzrósł poziom rozbojów, uprowadzeń, morderstw i handlu narkotykami. 

Przemoc wobec kobiet i dzieci (np. w związku z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych, 

przemocą domową, przemocą w imię honoru, przymusowymi i dziecięcymi małżeństwami) 

może także zaliczać się do poważnych przestępstw (o charakterze niepolitycznym). 

 

Niektóre poważne przestępstwa (o charakterze niepolitycznym) mogą być związane 

z konfliktem zbrojnym (np. jeżeli zostały popełnione w celu finansowania działalności 

ugrupowań zbrojnych) lub mogą stanowić zasadniczo nieludzkie czyny popełnione w ramach 

systemowego lub szeroko zakrojonego ataku na ludność cywilną, w którym to przypadku 

powinny być rozpatrywane na podstawie art. 12 ust. 2 lit. a) / art. 17 ust. 1 lit. a) dyrektywy 

w sprawie kwalifikowania. 

Czyny sprzeczne z celami i zasadami Organizacji 

Narodów Zjednoczonych 

(Była) przynależność do ugrupowań terrorystycznych, takich jak ISIL i Al-Kaida , może wiązać 

się ze stosownymi względami i wymagać przeanalizowania działań wnioskodawców na 

podstawie art. 12 ust. 2 lit. c) dyrektywy w sprawie kwalifikowania / art. 17 ust. 1 lit. c) dyrektywy 

w sprawie kwalifikowania, oprócz względów wynikających z art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 

w sprawie kwalifikowania / art. 17 ust. 1 lit. a) dyrektywy w sprawie kwalifikowania, 

wymienionych w sekcjach powyżej. 

Zastosowanie wykluczenia powinno opierać się na indywidualnej ocenie konkretnych faktów 

w kontekście działalności wnioskodawcy w danej organizacji. Stanowisko wnioskodawcy 

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://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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w organizacji stanowiłoby istotny czynnik, a stanowisko wyższego szczebla mogłoby 

uzasadniać (wzruszalne) domniemanie odpowiedzialności indywidualnej. Niemniej jednak 

przed podjęciem decyzji o wykluczeniu nadal konieczne jest zbadanie wszystkich istotnych 

okoliczności. 

Jeżeli dostępne informacje wskazują na ewentualny udział w zbrodniach przeciwko pokojowi, 

zbrodniach wojennych lub zbrodniach przeciwko ludzkości, oceny należałoby dokonać 

w świetle podstaw wykluczenia określonych w art. 12 ust. 2 lit. a) / art. 17 ust. 1 lit. a) dyrektywy 

w sprawie kwalifikowania. 

Zagrożenie dla społeczności lub bezpieczeństwa 

państwa członkowskiego 

Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej podstawa wykluczenia 

określona w art. 17 ust. 1 lit. d) dyrektywy w sprawie kwalifikowania ma zastosowanie 

wyłącznie do osób, które w przeciwnym razie kwalifikowałyby się do udzielenia im ochrony 

uzupełniającej. 

W przeciwieństwie do pozostałych podstaw wykluczenia, zastosowanie tego przepisu opiera 

się na perspektywicznej ocenie ryzyka. Niemniej jednak przy analizie bierze się pod uwagę 

przeszłą lub obecną działalność wnioskodawcy, taką jak stowarzyszenie z niektórymi grupami 

uważanymi za stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa państw członkowskich lub 

działalność przestępczą wnioskodawcy. 

 

 

  
 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

we wspólnej analizie. 

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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Skróty 
 

COI informacje o kraju pochodzenia 

EUAA Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu 

FGM/C okaleczanie żeńskich narządów płciowych 

IDP osoba wewnętrznie przesiedlona 

IPA alternatywna ochrona wewnętrzna 

ISF Irackie Siły Bezpieczeństwa 

ISIL Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie, znane także pod nazwami Islamskie 

Państwo w Iraku i Syrii (ISIS), Państwo Islamskie lub Daisz 

KRG Regionalny rząd Kurdystanu 

KRI Region Kurdystanu w Iraku – odnosi się do gubernatorstw Dohuk, Erbil, 

Sulaymaniyah 

NGO organizacja pozarządowa 

ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych 

Osoby LGBTIQ Osoby: 

▪ które czują pociąg do osób tej samej płci (lesbijki, geje) lub każdej płci 

(osoby biseksualne); 

▪ których tożsamość lub ekspresja płciowa nie odpowiada płci przypisanej 

przy narodzinach (osoby transpłciowe i niebinarne); 

▪ które urodziły się z cechami płciowymi, które nie pasują do typowej definicji 

mężczyzny lub kobiety (osoby interseksualne); 

▪ których tożsamość nie mieści się w binarnej klasyfikacji seksualności lub płci 

(osoby queer).  

PKK Partia Pracujących Kurdystanu 

PMF Siły Mobilizacji Ludowej 

QD 

(dyrektywa 

w sprawie 

kwalifikowania) 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. 

w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego 

statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony 

uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony 

TSUE Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

UE Unia Europejska 

UNAMI misja wspierająca Organizacji Narodów Zjednoczonych w Iraku 

UNHCR Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców 

USA Stany Zjednoczone Ameryki 



 

 

 

 

 

Kompleksowa wspólna analiza, która stanowi podstawę niniejszych 

wytycznych dotyczących poszczególnych krajów, jest dostępna 

w formacie e-book i pdf w języku angielskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Można je znaleźć na stronie internetowej: 

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

 

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