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Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Για κάθε χρήση ή αναπαραγωγή 

φωτογραφιών ή άλλου υλικού που δεν υπόκειται στους κανόνες του EUAA για τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας, πρέπει να ζητείται απευθείας η άδεια των κατόχων των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας. 
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Εισαγωγή 

Στο παρόν σημείωμα καθοδήγησης συνοψίζονται τα συμπεράσματα 

της κοινής ανάλυσης σχετικά με τη Σομαλία και οι αναγνώστες θα 

πρέπει να το συμβουλεύονται σε συνδυασμό με την κοινή ανάλυση. Ο 

πλήρης «Οδηγός χώρας: Σομαλία» διατίθεται στη διεύθυνση 

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

 

Ο οδηγός χώρας εκπονήθηκε σύμφωνα με το άρθρο  11 του ιδρυτικού 

κανονισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 

Άσυλο [κανονισμός  (ΕΕ) αριθ. 2021/2303] ( 1). Αποτυπώνει την κοινή εκτίμηση 

των υψηλόβαθμων υπαλλήλων χάραξης πολιτικής των κρατών μελών της ΕΕ για 

την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα καταγωγής, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία της ΕΕ και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΔΕΕ). 

Το παρόν σημείωμα καθοδήγησης δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την 

υποχρέωση να εξετάζουν σε ατομική βάση, αντικειμενικά και αμερόληπτα κάθε 

αίτηση διεθνούς προστασίας.  Κάθε απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται βάσει 

των προσωπικών περιστάσεων του αιτούντος άσυλο και της κατάστασης στη 

Σομαλία κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης, σύμφωνα με συγκεκριμένες και 

επικαιροποιημένες πληροφορίες για τη χώρα οι οποίες προέρχονται από 

διάφορες σχετικές πηγές (άρθρο  10 της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου).  

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

εξαντλητικό χαρακτήρα.  

Για ποιον λόγο εκπονείται ο οδηγός χώρας; 

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

πολιτικής και λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου 

 

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

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-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
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj
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(ΚΕΣΑ). Στόχος του είναι να συνδράμει στην εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας που 

υποβάλλονται από αιτούντες άσυλο καταγόμενους από τη Σομαλία, και να συμβάλει στη 

σύγκλιση των πρακτικών λήψης αποφάσεων που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη. 

Στις 21 Απριλίου 2016, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησε για τη δημιουργία 

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

συντονισμό του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA), με καθήκον τη 

διενέργεια κοινής εκτίμησης και ερμηνείας της κατάστασης σε κύριες χώρες καταγωγής (2). 

Το δίκτυο υποστηρίζει την ανάπτυξη πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ βάσει κοινών πληροφοριών 

για τις χώρες καταγωγής (ΠΧΚ), ερμηνεύοντας με κοινό τρόπο τις πληροφορίες αυτές υπό 

το πρίσμα των σχετικών διατάξεων του κεκτημένου στον τομέα του ασύλου και 

λαμβάνοντας υπόψη το υλικό κατάρτισης και τους πρακτικούς οδηγούς του EUAA, ανάλογα 

με την περίπτωση. Η εκπόνηση κοινών αναλύσεων και σημειωμάτων καθοδήγησης κατέχει 

πλέον περίοπτη θέση στη νέα εντολή του EUAA και ρυθμίζεται επί του παρόντος από το 

άρθρο 11 του κανονισμού για τον EUAA. 

Τι περιλαμβάνεται στο σημείωμα καθοδήγησης; 

 

Το σημείωμα καθοδήγησης συνοψίζει τα 

συμπεράσματα της κοινής ανάλυσης σε 

απλοποιημένη, εύχρηστη μορφή, 

παρέχοντας πρακτική καθοδήγηση για την 

ανάλυση των ατομικών περιπτώσεων. 

Αποτελεί τη «συνοπτική παρουσίαση» του 

πλήρους εγγράφου «Οδηγός χώρας: 

Σομαλία». 

Στο πλήρες έγγραφο «Οδηγός χώρας: 

Σομαλία», θα βρείτε επίσης ένα δεύτερο, πιο 

αναλυτικό μέρος – την κοινή ανάλυση. Στην 

κοινή ανάλυση προσδιορίζονται τα 

σημαντικά στοιχεία της νομοθεσίας, η 

νομολογία και οριζόντιες οδηγίες, 

συνοψίζεται η σχετική πραγματολογική 

βάση σύμφωνα με τις διαθέσιμες ΠΧΚ, και 

ακολούθως αναλύεται η κατάσταση στην 

οικεία χώρα καταγωγής.  

 

(2) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αποτελέσματα της 3461ης συνόδου του Συμβουλίου, 21 Απριλίου 2016, 
8065/16, διατίθεται στη διεύθυνση http://www.consilium.europa.eu/media/22682/st08065en16.pdf. 

04 

03 

02 

01 

Συμπεράσματα και 

καθοδήγηση 

Ανάλυση 

Περίληψη των βασικών 

ΠΧΚ 

Νομοθεσία, νομολογία και 

οριζόντια καθοδήγηση 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R2303
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022
http://www.consilium.europa.eu/media/22682/st08065en16.pdf
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Η κοινή ανάλυση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://euaa.europa.eu/country-

guidance-somalia-2022. 

Στο παρόν σημείωμα καθοδήγησης παρέχονται σύνδεσμοι που 

παραπέμπουν στο αντίστοιχο τμήμα της κοινής ανάλυσης (στα 

αγγλικά). 

Είναι δεσμευτική η παρούσα καθοδήγηση; 

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

κανονισμού για τον EUAA, τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη τα 

σημειώματα καθοδήγησης και την κοινή ανάλυση κατά την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς 

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

αιτήσεων. 

Ποιοι συμμετείχαν στη σύνταξη του παρόντος οδηγού χώρας; 

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

τις χώρες καταγωγής, του οποίου το έργο υποστηρίχθηκε από τον EUAA και από εθνικούς 

εμπειρογνώμονες που ενεργούν ως αξιολογητές. Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στη διαδικασία 

αυτή υπήρξε πολύτιμη. 

Το σημείωμα καθοδήγησης, το οποίο συνοδεύεται από την κοινή ανάλυση, οριστικοποιήθηκε 

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

το διοικητικό συμβούλιο του EUAA τον Ιούνιο του 2022. 

Ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο; 

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

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

αναγνώρισης (ΟΑ) (4), καθώς και στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

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

(4) Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με 
τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική 
προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R2303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R2303
https://www.unhcr.org/3b66c2aa10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
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(ΔΕE). Κατά περίπτωση, ελήφθη επίσης υπόψη η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). 

Ποιος οδηγός λαμβάνεται υπόψη σχετικά με την αναγνώριση 

προσώπων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας; 

Το πλαίσιο οριζόντιας καθοδήγησης που εφαρμόζεται στην παρούσα ανάλυση βασίζεται 

κυρίως στην ακόλουθη γενική καθοδήγηση: 

Τα προαναφερόμενα, καθώς και άλλα συναφή πρακτικά εργαλεία του 
EUAA, είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση https://euaa.europa.eu/practical-
tools-and-guides. 

Λαμβάνονται επίσης υπόψη συναφείς κατευθυντήριες γραμμές της Ύπατης Αρμοστείας των 

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

 

 

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

 

Πρακτικός οδηγός 

του EUAA: 

Αναγνώριση 

προσώπων ως 

δικαιούχων 

διεθνούς 

προστασίας 

 

Κατευθυντήριες 

γραμμές του EUAA 

σχετικά με την 

ιδιότητα μέλους 

ιδιαίτερης 

κοινωνικής ομάδας 

 

Πρακτικός οδηγός 

του EUAA για την 

εφαρμογή της 

εναλλακτικής 

δυνατότητας 

εγχώριας 

προστασίας (ΕΝ) 

 

Πρακτικός οδηγός 

του EUAA: 

Αποκλεισμός 

https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
https://www.refworld.org/rsd.html
https://easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-guide-qualification-for-international-protection-2018.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Guidance-on%20MPSG-EN.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-guide-application-IPA.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO%20Practical%20Guide%20-%20Exclusion%20%28final%20for%20web%29.pdf
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Ποιες πληροφορίες σχετικά με τη χώρα καταγωγής 

χρησιμοποιήθηκαν; 

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

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

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

όπως αναφέρονται. Αντίθετα με τον οδηγό χώρας, τα εν λόγω έγγραφα συνιστούν πηγές 

ΠΧΚ και μπορούν να υπάρχουν αντίστοιχες παραπομπές σε αυτά. 

Η εκπόνηση του παρόντος εγγράφου βασίζεται στις ακόλουθες πρόσφατες ΠΧΚ: 

 

    

 EUAA COI Report: 

Somalia – Actors 

(July 2021) [Έκθεση 

ΠΧΚ του EUAA: 

Σομαλία – Φορείς 

(Ιούλιος 2021)] 

EUAA COI Report: 

Somalia – Security 

situation 

(September 2021) 

[Έκθεση ΠΧΚ του 

EUAA: Σομαλία – Η 

κατάσταση 

ασφάλειας 

(Σεπτέμβριος 2021)] 

EUAA COI Report: 

Somalia – Targeted 

profiles (September 

2021) [Έκθεση ΠΧΚ 

του EUAA: Σομαλία 

– Στοχοποιημένα 

προφίλ 

(Σεπτέμβριος 2021)] 

EUAA COI Report: 

Somalia – Key 

socio-economic 

indicators 

(September 2021) 

[Έκθεση ΠΧΚ του 

EUAA: Σομαλία – 

Βασικοί 

κοινωνικοοικονομικ

οί δείκτες 

(Σεπτέμβριος 2021)] 

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

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

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

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

παρέχεται στο παρόν σημείωμα καθοδήγησης. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για 

την επικαιροποίηση των εκθέσεων ΠΧΚ του EUAA και των οδηγών χωρών ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα προκειμένου να αντικατοπτρίζουν δεόντως τις εν λόγω ουσιώδεις 

μεταβολές. Οι ατομικές αιτήσεις διεθνούς προστασίας θα πρέπει πάντοτε να αξιολογούνται 

υπό το πρίσμα των πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένων διαθέσιμων ΠΧΚ. 

https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_07_EASO_COI_Report_Somalia_Actors.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_09_EASO_COI_Report_Somalia_Security_situation.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_09_EASO_COI_Report_Somalia_Targeted_profiles.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_09_EASO_COI_Report_Somalia_Key_socio_economic_indicators.pdf
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Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εκθέσεις ΠΧΚ του EUAA, 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://euaa.europa.eu/country-reports. 

Πώς βοηθούν οι οδηγοί χώρας στην ατομική αξιολόγηση των αιτήσεων 

διεθνούς προστασίας; 

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

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

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

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

που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. 

Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση σε άλλα διαθέσιμα 
έγγραφα οδηγού χώρας, βλ. https://euaa.europa.eu/asylum-
knowledge/country-guidance. 

  

https://euaa.europa.eu/country-reports
https://euaa.europa.eu/asylum-knowledge/country-guidance
https://euaa.europa.eu/asylum-knowledge/country-guidance


 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ: ΣΟΜΑΛΙΑ | ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 

 

 

11 

Γενικές παρατηρήσεις 

Η διάρθρωση της διακυβέρνησης στη Σομαλία 
Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Η Σομαλία είναι ομοσπονδιακό κράτος με δύο επίπεδα διακυβέρνησης: αυτό της 

ομοσπονδιακής κυβέρνησης και αυτό των ομόσπονδων κρατών μελών που περιλαμβάνουν 

πολιτειακές και τοπικές κυβερνήσεις. Τα ομόσπονδα κράτη μέλη διαθέτουν επίσης τους 

δικούς τους θεσμούς και τις δικές τους ένοπλες δυνάμεις. 

Η νότια και κεντρική Σομαλία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ομόσπονδα κράτη: Jubbaland, 

South-West, Benadir, Hirshabelle και Galmudug. Η περιοχή Mudug διαιρείται μεταξύ της 

Galmudug και της Puntland, η δε Galmudug ελέγχει το νότιο ήμισυ αυτής της περιοχής. Η 

Puntland αυτοανακηρύχθηκε αυτόνομη πολιτεία εντός του ομοσπονδιακού κράτους της 

Σομαλίας την 1η Αυγούστου 1998. 

Η Σομαλιλάνδη διακήρυξε την ανεξαρτησία της το 1991, ενώ η υπόλοιπη Σομαλία 

σπαρασσόταν από τον εμφύλιο πόλεμο. Η Σομαλιλάνδη δεν έχει τύχει διεθνούς 

αναγνώρισης από το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας. 

Όσον αφορά τον εδαφικό έλεγχο και την επιρροή, η Σομαλιλάνδη και η Puntland διεκδικούν 

περιοχές των περιφερειών Sool και Sanaag και την περιοχή Ayn (περιφέρεια Togdheer). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

Ο ρόλος των φατριών στη Σομαλία 
Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Συνυφασμένη με όλες τις πτυχές της ζωής, η φατρία αποτελεί ταυτόχρονα μέσο 

αναγνώρισης και τρόπο ζωής. Οι φατρίες καθορίζουν τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων και η 

ιδιότητα του μέλους μιας ισχυρής φατρίας έχει σημασία από την άποψη της πρόσβασης σε 

πόρους, της πολιτικής επιρροής, της δικαιοσύνης και της ασφάλειας. 

Σε γενικές γραμμές, οι Σομαλοί διαιρούνται σε πέντε μεγάλες φατρίες: τους Dir, τους Isaaq, 

τους Darood, τους Hawiye και τους Rahanweyn. Μεγάλα τμήματα του πληθυσμού της 

Σομαλίας θεωρείται ότι αποτελούν μειονότητες, σε τοπικό επίπεδο ή σε επίπεδο χώρας, ενώ 

ζουν ανάμεσα σε μεγαλύτερες φατρίες. Οι Σομαλοί παραδοσιακά συνδέονται με την περιοχή 

όπου υποτίθεται ότι ζουν πολυάριθμοι συγγενείς τους. Έως τις ημέρες μας, οι περισσότεροι 

Σομαλοί εξακολουθούν να βασίζονται στην υποστήριξη από τους συγγενείς της φατρίας από 

την πλευρά του πατέρα. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/general-remarks
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Οι φατρίες συχνά ανταγωνίζονται μεταξύ τους, καθώς και με άλλους φορείς. Οι 

πολιτοφυλακές των φατριών αποτελούν επίσης σημαντικούς φορείς της πολιτικής ζωής της 

Σομαλίας. Βάσει του συστήματος xeer, οι αρχηγοί των φατριών ενεργούν ως 

διαμεσολαβητές ή διαιτητές και διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην επίλυση των τοπικών 

διαφορών και των διαφορών μεταξύ των φατριών. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

  

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/general-remarks
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Φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται εν γένει ο πληθυσμός ή τμήμα του πληθυσμού μιας 

χώρας δεν συνιστούν συνήθως, αυτοί καθαυτοί, προσωπική απειλή που θα μπορούσε να 

χαρακτηρισθεί ως σοβαρή βλάβη (αιτιολογική σκέψη 35 της ΟΑ). Γενικότερα, η δίωξη ή η 

σοβαρή βλάβη πρέπει να απορρέει από τη συμπεριφορά κάποιου φορέα (άρθρο 6 της ΟΑ). 

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

συμπεριλαμβάνονται: 

Διάγραμμα 1. Φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης. 

 

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει καθοδήγηση σχετικά με ορισμένους από τους κύριους 

φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης στη Σομαλία. Ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός. Οι 

αναφερόμενες περιοχές ελέγχου των εν λόγω φορέων, από την 30ή Ιουνίου 2021, 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

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

το κράτος ή σημαντικό μέρος της 
επικράτειας του κράτους·

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

αναφέρονται υπό τα στοιχεία α) και β), 
περιλαμβανομένων των διεθνών 

οργανισμών, δεν είναι σε θέση ή δεν 
επιθυμούν να παράσχουν προστασία 

κατά της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης, 
όπως ορίζεται με το άρθρο 7 της ΟΑ.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
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Διάγραμμα 2. Σομαλία - Κατά προσέγγιση εδαφικός έλεγχος, 30 Ιουνίου 2021, από την 

Political Geography Now (https://www.polgeonow.com/). 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

https://www.polgeonow.com/
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/preliminary-remarks-2
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•  Δυνάμεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Σομαλίας: Η ομοσπονδιακή 

κυβέρνηση της Σομαλίας εξεδίωξε την Al-Shabaab από πολλές αστικές περιοχές της 

νότιας και κεντρικής Σομαλίας. Οι δυνάμεις ασφαλείας της ομοσπονδιακής 

κυβέρνησης της Σομαλίας αποτελούνται από τέσσερις οντότητες: τον Somali 

National Army [Εθνικό Στρατό της Σομαλίας] (SNA), τις Ειδικές Δυνάμεις, την National 

Intelligence and Security Agency [Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφαλείας] 

(NISA) και τη Somali Police Force [Αστυνομική Δύναμη της Σομαλίας] (SPF). Οι 

δυνάμεις ασφαλείας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Σομαλίας έχουν διαπράξει 

ένα ευρύ φάσμα παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων 

εκτελέσεις χωρίς να έχει προηγηθεί δίκη, αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις, 

πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης (στο πλαίσιο συγκρούσεων) και βίαιες 

εξαφανίσεις. Έχουν επίσης αναφερθεί σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των 

παιδιών από τις δυνάμεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Σομαλίας, όπως είναι 

η στέρηση της ελευθερίας όσων φέρονται να συνδέονται με την Al-Shabaab ή το 

Ισλαμικό Κράτος στη Σομαλία (ISS), η στρατολόγηση παιδιών, η σεξουαλική 

κακοποίηση, οι δολοφονίες και οι ακρωτηριασμοί. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

•  Δυνάμεις του ομόσπονδου κράτους Jubbaland: από το 2012, ο πρόεδρος του 

ομόσπονδου κράτους, Ahmed Madobe, και η ομάδα των πολιτοφυλάκων του 

ελέγχουν την πόλη και το λιμάνι του Kismayo, καθώς και τα περίχωρά της. Ένα 

μεγάλο τμήμα εδάφους του ομόσπονδου κράτους ελέγχεται de facto από την Al-

Shabaab. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών (ΓΓΗΕ) επέρριψε στις 

δυνάμεις ασφαλείας του Jubbaland πολλές παραβιάσεις, μεταξύ των οποίων 

δολοφονίες, πράξεις σεξουαλικής βίας στο πλαίσιο συγκρούσεων, παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, στέρηση της 

ελευθερίας παιδιών, στρατολογήσεις παιδιών, δολοφονίες και ακρωτηριασμοί 

παιδιών, βιασμοί και σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, καθώς και στέρηση 

πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

•  Δυνάμεις του ομόσπονδου κράτους South-West: όσον αφορά τον εδαφικό έλεγχο, 

το ομόσπονδο κράτος South-West παραμένει μεταξύ των περιοχών που υφίστανται 

τις βαρύτερες επιπτώσεις της παρουσίας και των επιθέσεων της Al-Shabaab. Η 

ομάδα ελέγχει μεγάλες περιοχές και στις τρεις περιφέρειες του South-West. Ο ΓΓΗΕ 

επέρριψε στις δυνάμεις του South-West παραβιάσεις όπως πράξεις σεξουαλικής βίας 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/11-federal-government-somalia-fgs-forces
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/12-federal-member-states-fms-forces-and-somaliland-forces
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στο πλαίσιο συγκρούσεων, αυθαίρετες συλλήψεις δημοσιογράφων, στρατολογήσεις 

παιδιών, στέρηση της ελευθερίας παιδιών, δολοφονίες και ακρωτηριασμοί παιδιών, 

βιασμοί και σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, επιθέσεις σε σχολεία και νοσοκομεία, 

καθώς και απαγωγές παιδιών. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

•  Δυνάμεις του ομόσπονδου κράτους Benadir/Μογκαντίσου: η επικράτεια του 

ομόσπονδου κράτους Benadir ταυτίζεται με την περιοχή της πρωτεύουσας 

Μογκαντίσου και ελέγχεται επισήμως από τους θεσμούς ασφαλείας της 

ομοσπονδιακής κυβέρνησης και από την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη 

Σομαλία (AMISOM). Βλ. ενότητα 1.1 Δυνάμεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της 

Σομαλίας. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

•  Δυνάμεις του ομόσπονδου κράτους Hirshabelle: ένα σημαντικό τμήμα της 

επικράτειας του ομόσπονδου κράτους ελέγχεται από την Al-Shabaab. Υπάρχουν 

εκθέσεις που επιρρίπτουν στις δυνάμεις ασφαλείας του Hirshabelle παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

•  Δυνάμεις του ομόσπονδου κράτους Galmudug: Το ομόσπονδο κράτος Galmudug 

περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια Galgaduud και σχεδόν το 50 % της 

διοικητικής περιφέρειας Mudug. Για τον έλεγχο της εξουσίας ανταγωνίζονται 

διάφοροι φορείς, όπως η Ahlu Sunna Wal-Jama’ah (ASWJ), μια ένοπλη σουφιστική 

(του μυστικιστικού Ισλάμ) ομάδα που αποτελούσε τον ισχυρότερο στρατιωτικό 

φορέα στο ομόσπονδο κράτος και στη συνέχεια διαλύθηκε και τα στελέχη της 

ενσωματώθηκαν στις δυνάμεις του ομόσπονδου κράτους Galmudug και στον εθνικό 

στρατό. Η Al-Shabaab φέρεται να εξακολουθεί να ελέγχει τμήμα του ομόσπονδου 

κράτους Galmudug. Ο ΓΓΗΕ επέρριψε στις δυνάμεις ασφαλείας του Galmudug 

παραβιάσεις όπως στέρηση της ελευθερίας παιδιών, στρατολογήσεις παιδιών, 

δολοφονίες και ακρωτηριασμοί παιδιών, βιασμοί και σεξουαλική κακοποίηση 

παιδιών, επιθέσεις σε σχολεία και νοσοκομεία, απαγωγές παιδιών, καθώς και 

στέρηση πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια. 

 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/11-federal-government-somalia-fgs-forces
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/11-federal-government-somalia-fgs-forces
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/12-federal-member-states-fms-forces-and-somaliland-forces
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/12-federal-member-states-fms-forces-and-somaliland-forces
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/12-federal-member-states-fms-forces-and-somaliland-forces
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/12-federal-member-states-fms-forces-and-somaliland-forces
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Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

•  Δυνάμεις του ομόσπονδου κράτους Puntland: Η Puntland αναφέρεται ως «η πλέον 

σταθερή και αναπτυγμένη πολιτεία της ένωσης». Η Puntland περιλαμβάνει τις 

περιφέρειες Nugal και Bari. Η Puntland ελέγχει επίσης το βόρειο τμήμα της περιοχής 

Mudug και διεκδικεί, όπως άλλωστε και η Σομαλιλάνδη, τον έλεγχο περιοχών στις 

περιφέρειες Sool και Sanaag και της περιοχής Ayn (περιφέρεια Togdheer). Οι 

δυνάμεις ασφαλείας της Puntland περιλαμβάνουν τη συνοριακή αστυνομία, την 

πολιτειακή αστυνομία της Puntland (PSP), τις δυνάμεις της υπηρεσίας πληροφοριών 

και τις δυνάμεις επιβολής διορθωτικών μέτρων. Μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας, η 

Puntland Maritime Police Force (PMPF) [Ναυτική Αστυνομία της Puntland] 

χρηματοδοτείται από τη Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), η δε Puntland Security 

Force (PSF) [Δύναμη Ασφαλείας της Puntland] ιδρύθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής (ΗΠΑ) ως χωριστή ιδιωτική επικουρική ομάδα. Ο Γενικός Γραμματέας των 

Ηνωμένων Εθνών επέρριψε στην PSF παραβιάσεις όπως εκτελέσεις θανατικών 

ποινών, επιβολή θανατικών ποινών, πράξεις σεξουαλικής βίας στο πλαίσιο 

συγκρούσεων, αυθαίρετες συλλήψεις δημοσιογράφων, στέρηση της ελευθερίας 

παιδιών, στρατολογήσεις παιδιών, δολοφονίες και ακρωτηριασμοί παιδιών, βιασμοί 

και σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, καθώς και στέρηση πρόσβασης σε 

ανθρωπιστική βοήθεια με επιπτώσεις στην παράδοση βοήθειας σε παιδιά. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

•  Δυνάμεις της Σομαλιλάνδης: αναφέρεται ότι η κυβέρνηση της Σομαλιλάνδης ασκεί 

σταθερό έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος των εδαφών που διεκδικεί. Η Σομαλιλάνδη 

και η Puntland διεκδικούν περιοχές των περιφερειών Sool και Sanaag και την 

περιοχή Ayn (περιφέρεια Togdheer). Οι δυνάμεις ασφαλείας της Σομαλιλάνδης 

περιλαμβάνουν τη National Intelligence Service (NIS) [εθνική υπηρεσία πληροφοριών], 

τη Somaliland Police [αστυνομία της Σομαλιλάνδης], τις Somaliland National Armed 

Forces [εθνικές ένοπλες δυνάμεις της Σομαλιλάνδης] και την Somali Coast Guard 

[σομαλική ακτοφυλακή]. Οι δυνάμεις ασφαλείας της Σομαλιλάνδης θεωρούνται 

υπεύθυνες για διάφορες παραβιάσεις όπως εκτελέσεις θανατικών ποινών, 

βασανιστήρια, ξυλοδαρμοί και παρενοχλήσεις αμάχων, καθώς και στέρηση της 

ελευθερίας παιδιών. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

•  Al-Shabaab: Η Al-Shabaab είναι μια ισλαμιστική σουνιτική σαλαφιστική τζιχαδιστική 

ένοπλη ομάδα, η οποία έχει ως έδρα τη Σομαλία και επιδιώκει να εγκαταστήσει 

ισλαμικό χαλιφάτο στη χώρα. Η βασική ενοποιός της ιδέα είναι η «αντίθεση στην 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/12-federal-member-states-fms-forces-and-somaliland-forces
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/12-federal-member-states-fms-forces-and-somaliland-forces
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/12-federal-member-states-fms-forces-and-somaliland-forces
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υποστηριζόμενη από τη Δύση κυβέρνηση». Την ίδια στιγμή που η ομάδα ελέγχει 

μεγάλες αγροτικές περιοχές στην κεντρική και νότια Σομαλία, ο βαθμός διείσδυσης 

και η επιρροή της στη σομαλική κοινωνία παρουσιάζει σημαντική αύξηση. Η ομάδα 

διατήρησε τις επιχειρησιακές στρατιωτικές ικανότητές της στην Puntland και στη 

Σομαλιλάνδη, καθώς και την παρουσία της στο νότιο τμήμα της Puntland. 

Αναφέρεται ότι η Jabahaat, η στρατιωτική πτέρυγα της Al-Shabaab, διέθετε μια 

εκτιμώμενη δύναμη 5 000 – 7 000 ενεργών μαχητών το 2020. Η Amniyat είναι η 

υπηρεσία πληροφοριών και αντικατασκοπείας της Al-Shabaab, η οποία 

χρησιμοποιείται για την υπονόμευση της τοπικής κυβέρνησης και την επιβολή των 

κανόνων της Al-Shabaab στην εχθρική περιοχή. 

Η Al-Shabaab διέπραξε τις περισσότερες από τις σοβαρές παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την περίοδο αναφοράς στο πλαίσιο της σύγκρουσής 

της με τις δυνάμεις που την αντιμάχονται, μεταξύ δε των παραβιάσεων αυτών 

περιλαμβάνονται επιθέσεις σε αμάχους, στοχευμένες δολοφονίες, εξαφανίσεις, 

βιασμοί και πράξεις σεξουαλικής βίας στο πλαίσιο συγκρούσεων. Επίσης, η ομάδα 

απέκλεισε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας, επιστράτευσε παιδιά και επέβαλε 

περιορισμούς στην ελευθερία του λόγου, του Τύπου, του συνέρχεσθαι και των 

μετακινήσεων. 

Η φορολόγηση των διερχομένων από σημεία ελέγχου, η εκβίαση επιχειρήσεων, η 

επιβολή φόρων επί των εισαγομένων ειδών σε σημαντικά λιμάνια, καθώς και η 

φορολόγηση εταιριών εκμετάλλευσης ακινήτων αποτελούν πολλαπλές πηγές 

χρηματοδότησης της ομάδας. Η Al-Shabaab λειτουργεί επίσης τον δικό της 

μηχανισμό απονομής δικαιοσύνης στις περιοχές υπό τον έλεγχό της και πέραν 

αυτών, μέσω μετακινούμενων δικαστηρίων που επιβάλλουν αυστηρές ποινές. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

•  Φατρίες και πολιτοφυλακές των φατριών: Οι πολιτοφυλακές των φατριών 

αποτελούν επίσης σημαντικούς φορείς της πολιτικής ζωής της Σομαλίας. Σε γενικές 

γραμμές, η πολιτοφυλακή μιας φατρίας είναι μια ένοπλη ομάδα βασιζόμενη στους 

συγγενικούς δεσμούς των μελών της και στη σύγκλιση πολυάριθμων ατομικών 

συμφερόντων. Οι συγκρούσεις μεταξύ αλλά και εντός των πολιτοφυλακών των 

φατριών είναι πιθανές. Στις πολιτοφυλακές των φατριών έχουν αποδοθεί 

πολυάριθμες παραβιάσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δολοφονίες, 

βασανιστήρια, πράξεις σεξουαλικής βίας, στρατολογήσεις παιδιών, επιθέσεις σε 

σχολεία και νοσοκομεία, απαγωγές, καθώς και στέρηση πρόσβασης σε ανθρωπιστική 

βοήθεια. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/13-al-shabaab
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Μέλη των φατριών ενέχονται επίσης σε πράξεις αντεκδίκησης, δολοφονίες και 

βεντέτες που συνδέονται με τις φατρίες. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

•  Ισλαμικό Κράτος στη Σομαλία (ISS): το ISS, γνωστό και ως ISIS-Σομαλίας είναι μια 

τζιχαδιστική ισλαμιστική ομάδα που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2015. Η ομάδα 

εξασφάλισε μια βάση στην Puntland και επέκτεινε τις δραστηριότητές της σε άλλα 

τμήματα της Σομαλίας. Το 2020, η ομάδα πραγματοποίησε μικρής κλίμακας 

επιθέσεις με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και δολοφονίες στην Puntland, 

στο Μογκαντίσου και στην περιοχή Lower Shabelle. Η ομάδα συγκρούεται συχνά με 

την Al-Shabaab, ενώ αμφισβητεί την κυριαρχία της σε επιχειρησιακό και σε 

ιδεολογικό επίπεδο. 

Εκτιμάται ότι στα μέσα του 2018 η ομάδα διέθετε 200 μαχητές σε ολόκληρη τη 

χώρα, σχεδόν στο σύνολό τους στην Puntland. Το 2020, 30 μαχητές, 

συμπεριλαμβανομένων επτά αλλοδαπών, προσχώρησαν στην ομάδα στην περιοχή 

Bari. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

•  Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISOM): Η AMISOM είναι μια 

πολυδιάστατη και πολυεθνική επιχείρηση στήριξης της ειρήνης με σχεδόν 20 000 

στρατιώτες επί του πεδίου. Η αποστολή της AMISOM είναι να μειώσει την απειλή που 

αντιπροσωπεύουν η Al-Shabaab και άλλες ένοπλες ομάδες, να υποστηρίξει τη 

μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων ασφαλείας από την ίδια προς τις σομαλικές δυνάμεις 

ασφαλείας (SSF) και να συνδράμει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Σομαλίας, τα 

ομόσπονδα κράτη και τις σομαλικές δυνάμεις ασφαλείας στην εδραίωση συνθηκών 

ασφαλείας που θα διασφαλίζουν όλα τα επίπεδα των πολιτικών διαδικασιών. 

Σύμφωνα με τις εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών, η συνολική δράση της AMISOM έχει 

βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια με βάση τα πρότυπα του διεθνούς ανθρωπιστικού 

δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 2020, η AMISOM 

αναφέρθηκε μεταξύ των παραγόντων που πραγματοποίησαν εξωδικαστικές 

δολοφονίες πολιτών, ενώ οι δυνάμεις της ενεπλάκησαν σε βιασμούς και άλλες 

απροσδιόριστες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη 

διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Al-Shabaab. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/14-clans-and-clan-militias
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/15-islamic-state-somalia-iss
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/16-amisom
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•  United States Africa Command (AFRICOM): Η East Africa Counterterrorism 

Operation [αντιτρομοκρατική επιχείρηση στην ανατολική Αφρική] της AFRICOM 

επιδιώκει «να ανακόψει, να υποβαθμίσει και να αποτρέψει τη νίκη της Al-Shabaab και 

του ISS στη Σομαλία και τις γειτονικές χώρες». Τον Ιανουάριο του 2021, το 

μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη Σομαλία είχε 

αποσυρθεί από τη χώρα. Η AFRICOM ενεπλάκη ιδίως σε επιχειρήσεις που 

περιλάμβαναν αεροπορικές επιθέσεις και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη , 

προκαλώντας απώλειες. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

•  Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μεταξύ των άλλων μη κρατικών φορέων δίωξης ή 

σοβαρής βλάβης ενδέχεται να περιλαμβάνονται η οικογένεια ή μέλη της 

οικογένειας/φατρίας (π.χ. σε περίπτωση ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών 

οργάνων, ενδοοικογενειακής βίας, βίας κατά λεσβιών, ομοφυλόφιλων, 

αμφιφυλόφιλων, τρανς, κουίρ ή ίντερσεξ άτομα (ΛΟΑΤΚΙ)) ή εγκληματικές ομάδες. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

 

  

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/17-africom
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/18-other-non-state-actors
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Καθεστώς πρόσφυγα: κατευθυντήριες 

οδηγίες για συγκεκριμένα προφίλ 

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Για τον χαρακτηρισμό αιτούντος ως πρόσφυγα θα πρέπει να πληρούνται όλα τα στοιχεία 

του ορισμού του πρόσφυγα σύμφωνα με την ΟΑ: 

άρθρο 2 στοιχείο δ) της ΟΑ  

Ορισμοί 

«πρόσφυγας», ο υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος, συνεπεία βάσιμου φόβου 

δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, πολιτικών πεποιθήσεων ή ιδιότητας 

μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας, ευρίσκεται εκτός της χώρας της 

ιθαγένειάς του και δεν είναι σε θέση ή, λόγω του φόβου αυτού, δεν επιθυμεί να 

θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας ή ο ανιθαγενής ο οποίος, 

ευρισκόμενος εκτός της χώρας της προηγούμενης συνήθους διαμονής του για 

τους ίδιους προαναφερθέντες λόγους, δεν είναι σε θέση ή, λόγω του φόβου 

αυτού, δεν επιθυμεί να επιστρέψει σε αυτήν και στον οποίο δεν έχει εφαρμογή 

το άρθρο 12·  

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

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

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

κοινωνικής ομάδας). Προκειμένου ο αιτών να πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί 

πρόσφυγας, θα πρέπει να διαπιστώνεται η ύπαρξη συνδέσμου μεταξύ των λόγων αυτών και 

της δίωξης ή της απουσίας προστασίας. 

Στη συνέχεια παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με συγκεκριμένα προφίλ αιτούντων, βάσει των 

προσωπικών χαρακτηριστικών τους ή των σχέσεών τους με ορισμένη ομάδα (π.χ. πολιτική, 

εθνοτική, θρησκευτική). 

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

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

καταγωγής. Οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση αυτή 

είναι ενδεικτικά οι εξής: 

• τόπος κατοικίας του αιτούντος, παρουσία του πιθανού φορέα δίωξης και ικανότητα 

αυτού να στοχοποιήσει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο· 

§ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
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• φύση των ενεργειών του αιτούντος (κατά πόσον εκλαμβάνονται αρνητικά και/ή κατά 

πόσον άτομα που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις θεωρούνται στόχος 

προτεραιότητας από τον φορέα δίωξης)· 

• η αναγνωρισιμότητα του αιτούντος (ήτοι πόσο πιθανόν είναι ο αιτών να είναι 

γνωστός στον πιθανό φορέα δίωξης ή να μπορεί να αναγνωριστεί από αυτόν)· 

επισημαίνεται, ωστόσο, ότι δεν είναι αναγκαίο να αναγνωριστεί ατομικά ο αιτών από 

τον φορέα δίωξης, εφόσον ο φόβος του αιτούντος ότι θα υποστεί δίωξη είναι 

βάσιμος· 

• οι πόροι τους οποίους έχει στη διάθεσή του ο αιτών ώστε να αποφύγει τη δίωξη (π.χ. 

διασυνδέσεις με ισχυρά πρόσωπα)· 

• κ.λπ. 

Το γεγονός ότι ο αιτών έχει ήδη υποστεί δίωξη ή άμεσες απειλές τέτοιας δίωξης αποτελεί 

σοβαρή ένδειξη ότι είναι βάσιμος ο φόβος του αιτούντος, εκτός εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι 

για να πιστεύει κανείς ότι η εν λόγω δίωξη δεν θα επαναληφθεί (άρθρο 4 παράγραφος 4 της 

ΟΑ). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

Προφίλ αιτούντων 

Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται ορισμένα από τα προφίλ Σομαλών αιτούντων, όπως 

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

Διατυπώνονται γενικά συμπεράσματα όσον αφορά τα προφίλ και παρέχεται καθοδήγηση 

σχετικά με τις πρόσθετες περιστάσεις οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 

εξατομικευμένη εκτίμηση. Ορισμένα προφίλ διακρίνονται περαιτέρω σε ειδικότερα προφίλ, 

με διαφορετικά συμπεράσματα όσον αφορά την ανάλυση κινδύνου ή/και τον σύνδεσμο με 

λόγο δίωξης. Για λόγους ευκολίας, παρέχονται πάντα ο αντίστοιχος αριθμός του προφίλ και 

ένας σύνδεσμος προς την αντίστοιχη ενότητα της κοινής ανάλυσης. 

Τα συμπεράσματα σχετικά με κάθε προφίλ θα πρέπει να εξετάζονται με την επιφύλαξη της 

αξιολόγησης της αξιοπιστίας των ισχυρισμών του αιτούντος. 

Κατά την ανάγνωση του παρακάτω πίνακα θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τα ακόλουθα:  

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

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-somalia-2022/preliminary-remarks-3
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Οι παράγραφοι σχετικά με την ανάλυση κινδύνου  εστιάζουν στο επίπεδο 
κινδύνου και σε ορισμένες από τις σχετικές περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο 
στον κίνδυνο. Περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τον χαρακτηρισμό των  
πράξεων ως πράξεων δίωξης διατίθεται στις αντίστοιχες ενότητες της κοινής 
ανάλυσης. 

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται τα συμπεράσματα όσον αφορά τα 
διάφορα προφίλ και τα ειδικότερα προφίλ με στόχο την παροχή ενός πρακτικού 
εργαλείου στους χειριστές υποθέσεων. Παρότι παρέχονται παραδείγματα σε 
σχέση με ειδικότερα προφίλ με διαφοροποιημένο κίνδυνο και σε 
διαφοροποιημένες περιστάσεις που ενδέχεται να αυξάνουν ή να μειώνουν τον 
κίνδυνο, τα παραδείγματα αυτά δεν είναι εξαντλητικά  και πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη υπό το πρίσμα όλων των περιστάσεων της ατομικής 
περίπτωσης.  

Πρόσωπα τα οποία ενέπιπταν σε ορισμένο προφίλ στο παρελθόν  ή μέλη της 
οικογένειας  ατόμου που εμπίπτει σε ορισμένο προφίλ ενδέχεται να έχουν 
ανάγκες προστασίας παρόμοιες με εκείνες που περιγράφονται για το αντίστοιχο 
προφίλ. Αυτό δεν αναφέρεται ρητώς στον παρακάτω πίνακα, αλλά θα πρέπει 
ωστόσο να λαμβάνεται υπόψη στην εξατομικευμένη αξιολόγηση.  

Οι παράγραφοι σχετικά με τον δυνητικό σύνδεσμο υποδεικνύουν μια πιθανή 
σύνδεση με τους λόγους δίωξης  όπως παρατίθενται στο άρθρο  10 της ΟΑ. Στις 
ενότητες της κοινής ανάλυσης παρέχεται περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με το 
εάν η ύπαρξη συνδέσμου με λόγο δίωξης είναι πολύ πιθανή ή δύναται να 
τεκμηριωθεί βάσει των προσωπικών περιστάσεων του αιτούντος.  

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

  

 

2.1.1 

Ομοσπονδιακοί 

και πολιτειακοί 

αξιωματούχοι 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου 

Υψηλόβαθμοι ομοσπονδιακοί και πολιτειακοί αξιωματούχοι στη 

νότια και κεντρική Σομαλία και την Puntland: τεκμηριώνεται εν γένει 

βάσιμος φόβος δίωξης. 

Χαμηλόβαθμοι ομοσπονδιακοί και πολιτειακοί αξιωματούχοι στη 

νότια και κεντρική Σομαλία και την Puntland: Δεν διατρέχουν όλα τα 

άτομα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου 

που απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Οι 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
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περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι 

ακόλουθες: 

• φύση των καθηκόντων 

• αναγνωρισιμότητα του προφίλ 

• τόπος καταγωγής και επιχειρησιακή ικανότητα της Al-

Shabaab 

• κ.λπ. 

Ομοσπονδιακοί και πολιτειακοί αξιωματούχοι στη Σομαλιλάνδη: θα 

μπορούσε να τεκμηριώνεται βάσιμος φόβος δίωξης σε μεμονωμένες 

περιπτώσεις. Θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη περιστάσεις 

που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο (π.χ. αναγνωρισιμότητα του 

προφίλ, φύση των καθηκόντων, τόπος καταγωγής και επιχειρησιακή 

ικανότητα της Al-Shabaab). 

Δυνητικός σύνδεσμος: θρησκεία και/ή (αποδιδόμενες) πολιτικές 

πεποιθήσεις. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 
 

2.1.2 Μέλη των 

ομοσπονδιακών 

και των 

πολιτειακών 

ενόπλων 

δυνάμεων 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου 

Στη νότια και κεντρική Σομαλία τεκμηριώνεται εν γένει βάσιμος 

φόβος δίωξης. 

Οι πληροφορίες σχετικά με τη στοχοποίηση του συγκεκριμένου 

προφίλ, ιδίως στην Puntland, είναι περιορισμένες. Οι περιστάσεις που 

έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• η φύση των καθηκόντων 

• η αναγνωρισιμότητα του προφίλ και εγγύτητα σε 

υψηλόβαθμους ομοσπονδιακούς ή πολιτειακούς 

αξιωματούχους ή μέλη των ενόπλων δυνάμεων 

• ο χρόνος θητείας 

• κ.λπ. 

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη με τη δέουσα προσοχή η 

αυξανόμενη επιχειρησιακή ικανότητα της Al-Shabaab στην Puntland 

σε σχέση με τον τόπο καταγωγής του αιτούντος. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/211-federal-and-state-officials
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Στη Σομαλιλάνδη θα μπορούσε να τεκμηριώνεται βάσιμος φόβος 

δίωξης σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα πρέπει να λαμβάνονται 

δεόντως υπόψη περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο (π.χ. 

αναγνωρισιμότητα του προφίλ, βαθμός, χρόνος θητείας, φύση των 

καθηκόντων, τόπος καταγωγής και επιχειρησιακή ικανότητα της Al-

Shabaab). 

Δυνητικός σύνδεσμος: θρησκεία και/ή (αποδιδόμενες) πολιτικές 

πεποιθήσεις. 

* Για το συγκεκριμένο προφίλ θα μπορούσαν να συντρέχουν κριτήρια 

αποκλεισμού. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 
 

2.1.3 Εκλογικοί 

αντιπρόσωποι 
 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: τεκμηριώνεται εν γένει βάσιμος φόβος δίωξης 

στη νότια και κεντρική Σομαλία και στην Puntland. 

Δυνητικός σύνδεσμος: θρησκεία και/ή (αποδιδόμενες) πολιτικές 

πεποιθήσεις. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 
 

2.1.4 Άμαχοι οι 

οποίοι 

εκλαμβάνονται ως 

«κατάσκοποι» 

από την Al-

Shabaab 

 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου 

Στη νότια και κεντρική Σομαλία και στην Puntland τεκμηριώνεται εν 

γένει βάσιμος φόβος δίωξης. 

Στη Σομαλιλάνδη θα μπορούσε να τεκμηριώνεται βάσιμος φόβος 

δίωξης σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα πρέπει να λαμβάνονται 

δεόντως υπόψη περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο (π.χ. 

αναγνωρισιμότητα του προφίλ, τόπος καταγωγής και παρουσία της 

Al-Shabaab). 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/212-members-federal-and-state-armed-forces
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/213-electoral-delegates
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Δυνητικός σύνδεσμος: οι (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις ή/και 

η θρησκεία. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 
 

2.2.1 Πρόσωπα 

που φοβούνται τη 

βίαιη 

στρατολόγησή 

τους από την Al-

Shabaab 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 

συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη 

διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• ηλικία (οι νεαροί άνδρες διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο) 

• αναγνωρισιμότητα του προφίλ 

• τόπος καταγωγής και έλεγχος ή επιρροή της Al-Shabaab 

• σχέση με φατρίες 

• κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: Μολονότι ο κίνδυνος βίαιης στρατολόγησης 

δεν αναγνωρίζεται, καθαυτός, ως σύνδεσμος με λόγο δίωξης, οι 

συνέπειες της άρνησης θα μπορούσαν, ανάλογα με τις προσωπικές 

περιστάσεις του αιτούντος, να στοιχειοθετούν τέτοιον δεσμό 

(αποδιδόμενες πολιτικές πεποιθήσεις και/ή η θρησκεία, μεταξύ άλλων 

λόγων). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 
 

2.2.2 

Στρατολόγηση 

παιδιών από την 

Al-Shabaab 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα τον βαθμό 

κινδύνου που απαιτείται για να στοιχειοθετηθεί βάσιμος φόβος 

δίωξης υπό τη μορφή της στρατολόγησης παιδιών. Οι περιστάσεις 

που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• το φύλο 

• η ηλικία 

• ο τόπος καταγωγής και ο έλεγχος ή η επιρροή της Al-Shabaab 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/214-civilians-perceived-spies-al-shabaab
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/221-persons-fearing-forced-recruitment-al-shabaab
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• η σχέση με φατρίες και η στάση της εκάστοτε φατρίας έναντι 

της Al-Shabaab 

• η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας 

• η οικογενειακή κατάσταση (π.χ. ορφανά) 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: Οι προσωπικές περιστάσεις του παιδιού 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να καθοριστεί αν μπορεί να 

τεκμηριωθεί σύνδεσμος με λόγο δίωξης. Για παράδειγμα, 

προκειμένου για παιδιά που αρνούνται να καταταχθούν στην Al-

Shabaab, η δίωξη μπορεί να οφείλεται σε λόγους (αποδιδόμενων) 

πολιτικών πεποιθήσεων ή/και θρησκείας. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 
 

2.2.3 Λιποτάκτες 

από την Al-

Shabaab 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Ο φόβος δίωξης από την Al-Shabaab θεωρείται 

εν γένει βάσιμος. Ο περαιτέρω κίνδυνος δίωξης από το κράτος θα 

πρέπει να αξιολογείται βάσει περιστάσεων που έχουν αντίκτυπο στον 

κίνδυνο, όπως είναι ο βαθμός/ρόλος στην Al-Shabaab (π.χ. κατά 

πόσον θεωρείται «υψηλού κινδύνου» από τις κρατικές αρχές), κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: θρησκεία και/ή (αποδιδόμενες) πολιτικές 

πεποιθήσεις. 

* Για το συγκεκριμένο προφίλ θα μπορούσαν να συντρέχουν κριτήρια 

αποκλεισμού. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 
 

2.3 Άτομα που 

αρνούνται να 

καταβάλουν 

«φόρους» στην Al-

Shabaab 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: τεκμηριώνεται εν γένει βάσιμος φόβος δίωξης 

των ατόμων που αρνούνται να καταβάλλουν φόρους σε περιοχές 

όπου η Al-Shabaab επιβάλλει φόρους. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/222-child-recruitment-al-shabaab
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/223-deserters-al-shabaab
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Δυνητικός σύνδεσμος: οι (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις ή/και 

η θρησκεία. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 
 

2.4 Εργαζόμενοι 

ανθρωπιστικών 

οργανώσεων και 

υπερασπιστές 

ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου 

Στη νότια και κεντρική Σομαλία και στην Puntland τεκμηριώνεται εν 

γένει βάσιμος φόβος δίωξης. 

Στη Σομαλιλάνδη δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 

συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη 

διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• αναγνωρισιμότητα του προφίλ 

• φύση των δραστηριοτήτων 

• τόπος καταγωγής και επιχειρησιακή ικανότητα της Al-

Shabaab 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: θρησκεία και/ή (αποδιδόμενες) πολιτικές 

πεποιθήσεις. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 
 

2.5 

Δημοσιογράφοι 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου 

Οι δημοσιογράφοι που τηρούν επικριτική στάση έναντι του φορέα 

που δραστηριοποιείται ή ελέγχει τη συγκεκριμένη περιοχή: στην εν 

λόγω περιοχή θεμελιώνεται εν γένει βάσιμος φόβος δίωξης. 

Άλλοι δημοσιογράφοι: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν 

στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/23-individuals-refusing-pay-taxes-al-shabaab
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/24-humanitarian-workers-and-human-rights-defenders
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διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• το φύλο (υψηλότερος κίνδυνος για τις γυναίκες) 

• το θέμα που καλύπτουν οι δημοσιογράφοι 

• η προβολή των δραστηριοτήτων και η δημόσια παρουσία 

• η εμβέλεια δράσης των φορέων στους οποίους αναφέρονται 

οι δημοσιογράφοι 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις. Σε 

περίπτωση στοχοποίησης από την Al-Shabaab, η δίωξη ενδέχεται 

επίσης να οφείλεται σε θρησκευτικούς λόγους. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 
 

2.6.1 Άτομα που 

(θεωρείται ότι) 

δεν τηρούν τον 

ισλαμικό νόμο 

στις περιοχές υπό 

τον έλεγχο της Al-

Shabaab 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Τεκμηριώνεται εν γένει βάσιμος φόβος δίωξης. 

Δυνητικός σύνδεσμος: θρησκεία. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 
 

2.6.2 Άτομα που 

(θεωρείται ότι) 

δεν τηρούν τις 

ισλαμικές και τις 

εθιμικές αρχές σε 

περιοχές μη 

ελεγχόμενες από 

την Al-Shabaab 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου 

Άτομα (που θεωρούνται) αποστάτες, προσήλυτοι, προσηλυτιστές ή 

βλάσφημοι: τεκμηριώνεται εν γένει βάσιμος φόβος δίωξης. 

Άλλα άτομα (που θεωρείται) ότι δεν τηρούν τις ισλαμικές και 

εθιμικές αρχές σε περιοχές μη ελεγχόμενες από την Al-Shabaab: 

Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο 

προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση 

βάσιμου φόβου δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον 

κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• η φύση και η αναγνωρισιμότητα των δραστηριοτήτων του 

αιτούντος 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/25-journalists
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/261-individuals-perceived-contravening-islamic-laws-al-shabaab-controlled-areas
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• η ιδιότητα μέλους θρησκευτικής μειονότητας (π.χ. οι 

Χριστιανοί διατρέχουν υψηλό κίνδυνο) 

• ο τόπος καταγωγής σε σχέση με την παρουσία ή την 

επιχειρησιακή ικανότητα της Al-Shabaab 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: θρησκεία ή/και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

ιδιότητα μέλους συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας (π.χ. άτομα που 

θεωρείται ότι παραβιάζουν ηθικούς κανόνες). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 
 

2.7 Άτομα που 

εμπλέκονται σε 

βεντέτες/διαμάχες 

φατριών 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 

συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη 

διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• το φύλο (οι άνδρες διατρέχουν σημαντικά υψηλότερο 

κίνδυνο) 

• το συγκεκριμένο άτομο θεωρείται στόχος προτεραιότητας 

• η σχέση με φατρίες 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: Για να καθοριστεί αν μπορεί να τεκμηριωθεί 

σύνδεσμος με λόγο δίωξης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 

προσωπικές περιστάσεις του αιτούντος. Παραδείγματος χάρη, αν 

πρόκειται για συγγενείς/μέλη φατρίας που εμπλέκονται σε βεντέτα, η 

δίωξη μπορεί να είναι για λόγους συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική 

ομάδα. Επιπλέον, αν πρόκειται για διαμάχες μεταξύ φατριών, η δίωξη 

μπορεί να είναι λόγω φυλής. 

* Για το συγκεκριμένο προφίλ θα μπορούσαν να συντρέχουν κριτήρια 

αποκλεισμού. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/262-individuals-perceived-contravening-islamic-and-customary-tenets-outside-al-shabaab-controlled-areas
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/27-individuals-involved-blood-feudsclan-disputes
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2.8 Άτομα 

κατηγορούμενα 

για εγκλήματα στη 

Σομαλία 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Η εξατομικευμένη εκτίμηση του κατά πόσον 

υφίσταται εύλογη πιθανότητα δίωξης του αιτούντος θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη τις προσωπικές περιστάσεις όπως: 

• το νομικό πλαίσιο και το ισχύον δικαιικό σύστημα 

• τη φύση του εγκλήματος για το οποίο ενδέχεται να 

κατηγορηθεί ο αιτών και την προβλεπόμενη ποινή 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: Στην περίπτωση ατόμων που κατηγορούνται 

για κοινά εγκλήματα, δεν υφίσταται εν γένει σύνδεσμος. Ωστόσο, 

όταν διαπιστώνεται βάσιμος φόβος δίωξης που συνδέεται με την 

προβλεπόμενη ποινή βάσει του ισλαμικού νόμου (Σαρία), η δίωξη 

μπορεί να οφείλεται σε θρησκευτικούς λόγους. Όσον αφορά την 

προδοσία, την κατασκοπεία ή εγκλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τη 

δημόσια ασφάλεια, η δίωξη μπορεί να οφείλεται σε λόγους 

(αποδιδόμενων) πολιτικών πεποιθήσεων. 

* Για το συγκεκριμένο προφίλ θα μπορούσαν να συντρέχουν κριτήρια 

αποκλεισμού. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

2.9.1 

Επαγγελματικές 

μειονότητες 

χαμηλού επιπέδου 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 

συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη 

διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• το φύλο 

• ο τόπος καταγωγής και η τοπική δυναμική των φατριών 

• η οικονομική κατάσταση 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: η φυλή ή/και η ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης 

κοινωνικής ομάδας. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/291-low-status-occupational-minorities
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/28-individuals-accused-crimes-somalia
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2.9.2 Εθνοτικές 

μειονότητες 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 

συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη 

διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• η συγκεκριμένη μειονοτική ομάδα στην οποία ανήκει ο αιτών 

• το φύλο 

• ο τόπος καταγωγής και η τοπική δυναμική των φατριών 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: η φυλή. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 
 

2.9.3 Ομάδες που 

ειδικεύονται σε 

θρησκευτικές 

υπηρεσίες 

 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 

συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη 

διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• ο τόπος καταγωγής του αιτούντος σε σχέση με τη 

συγκεκριμένη μειονοτική ομάδα στην οποία ανήκει και την 

τοπική δυναμική των φατριών 

• το φύλο 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: η φυλή ή/και η ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης 

κοινωνικής ομάδας. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 
 

2.9.4 Φατρίες που 

μπορούν να 

θεωρηθούν 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 

συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/292-ethnic-minorities
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/293-groups-specialised-religious-services
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μειονοτικές 

ομάδες στο 

εκάστοτε τοπικό 

πλαίσιο 

διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• ο τόπος καταγωγής του αιτούντος σε σχέση με τη 

συγκεκριμένη μειονοτική ομάδα στην οποία ανήκει και την 

τοπική δυναμική των φατριών 

• η κοινωνική του θέση ως «ευγενούς» ή «πληβείου» 

• το φύλο 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: φυλή ή/και ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης 

κοινωνικής ομάδας. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 
 

2.9.5 Άτομα που 

συμμετέχουν σε 

μικτούς γάμους 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 

συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη 

διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• το φύλο 

• η φατρία στην οποία ανήκουν οι σύζυγοι (ιδίως εάν ένας από 

τους συζύγους ανήκει σε φατρία με μειονοτικά 

χαρακτηριστικά) 

• η συγκεκριμένη μειονοτική ομάδα στην οποία ανήκει ο αιτών 

• ο τόπος καταγωγής 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: φυλή ή/και ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης 

κοινωνικής ομάδας. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 
 

2.10 Πρόσωπα 

ΛΟΑΤΚΙ 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Τεκμηριώνεται εν γένει βάσιμος φόβος δίωξης. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/294-clans-which-can-be-considered-minority-groups-local-contexts
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/295-individuals-mixed-marriages
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Δυνητικός σύνδεσμος: ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής 

ομάδας. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 
 

2.11 Γυναίκες και 

κορίτσια 

2.11.1. Βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών: επισκόπηση 
Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλες οι γυναίκες και όλα τα 

κορίτσια το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση 

βάσιμου φόβου δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον 

κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• η ηλικία 

• ο τόπος καταγωγής και ο φορέας που ελέγχει την περιοχή 

• η σχέση με φατρία 

• η ιδιότητα μέλους εκτοπισμένης ή νομαδικής κοινότητας 

• η αναπηρία 

• το επίπεδο συνδρομής από δίκτυο υποστήριξης/φατρία 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: διάφοροι λόγοι όπως προβλέπονται στο 

άρθρο 10 της ΟΑ, εξαρτώμενοι από τις ειδικές περιστάσεις του 

αιτούντος, για παράδειγμα, η ιδιότητα μέλους σε ιδιαίτερη κοινωνική 

ομάδα. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

2.11.2 Πράξεις βίας από την Al-Shabaab 
Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: δεν διατρέχουν όλες οι γυναίκες και όλα τα 

κορίτσια το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση 

βάσιμου φόβου δίωξης όσον αφορά τις πράξεις βίας από την Al-

Shabaab. Οι περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι 

ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• η ηλικία 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/210-lgbtiq-persons
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/2111-violence-against-women-and-girls-overview
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• ο τόπος καταγωγής και παρουσία/έλεγχος από την Al-

Shabaab 

• η σχέση με φατρίες 

• η αντίληψη της οικογένειας/κοινότητας 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: φυλή (π.χ. στην περίπτωση των γυναικών της 

φυλής Bantu), θρησκεία, ή/και ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής 

ομάδας (π.χ. γυναίκες που έχουν εγκαταλείψει συζύγους οι οποίοι 

είναι μέλη της Al-Shabaab). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

2.11.3  Γάμοι ανηλίκων και εξαναγκασμός σε γάμο 
Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλες οι γυναίκες και όλα τα 

κορίτσια το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση 

βάσιμου φόβου δίωξης σε σχέση με εξαναγκασμό σε γάμο ή γάμο 

ανηλίκων. Οι περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι 

ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• η επικράτηση της πρακτικής στην περιοχή καταγωγής 

• η ηλικία 

• η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας 

• οι παραδόσεις της φατρίας και οι οικογενειακές παραδόσεις 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: θρησκεία ή/και συμμετοχή σε ιδιαίτερη 

κοινωνική ομάδα (π.χ. σε σχέση με την άρνηση του αιτούντος να 

παντρευτεί). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

2.11.4 Ακρωτηριασμός/κοπή των γυναικείων γεννητικών 

οργάνων (ΑΓΓΟ) 
Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/2112-violence-al-shabaab
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/2113-child-marriage-and-forced-marriage


 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ 

 

 

36 

Ανάλυση κινδύνου: κορίτσια τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε 

ΑΓΓΟ: τεκμηριώνεται εν γένει βάσιμος φόβος δίωξης. 

Γυναίκες οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί σε ΑΓΓΟ: δεν διατρέχουν 

όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο 

κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. 

Οι περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι 

ακόλουθες: 

• η ηλικία 

• η οικογενειακή κατάσταση 

• οι απόψεις της οικογένειας της αιτούσας σχετικά με την εν 

λόγω πρακτική 

• κ.λπ. 

Πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι περιστάσεις υπό τις 

οποίες η αιτούσα κατάφερε να αποφύγει να υποβληθεί σε ΑΓΓΟ. 

Γυναίκες και κορίτσια που έχουν υποβληθεί σε ΑΓΓΟ: δεν 

διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ 

το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου 

φόβου δίωξης. Οι περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο 

είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• η ηλικία 

• η οικογενειακή κατάσταση 

• ο τύπος ΑΓΓΟ που υπέστη η αιτούσα 

• οι οικογενειακές αντιλήψεις και οι παραδόσεις σε σχέση με 

την πρακτική 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής 

ομάδας (π.χ. γυναίκες και κορίτσια που δεν έχουν υποβληθεί σε 

ΑΓΓΟ) ή/και θρησκεία. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

2.11.5 Γυναίκες και κορίτσια στο πλαίσιο φατριαστικών 

συγκρούσεων 
Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/2114-female-genital-mutilation-or-cutting-fgmc
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Ανάλυση κινδύνου: δεν διατρέχουν όλες οι γυναίκες και τα κορίτσια 

που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που 

απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης σε σχέση με τις 

φατριαστικές συγκρούσεις. Οι περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον 

κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• η ιδιότητα μέλους φατρίας με μειονοτικά χαρακτηριστικά 

• οι οικογενειακές/φατριαστικές παραδόσεις 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: θρησκεία ή/και συμμετοχή σε ιδιαίτερη 

κοινωνική ομάδα (π.χ. σε σχέση με ορισμένες μειονοτικές ομάδες). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

2.11.6 Μόνες γυναίκες και γυναίκες επικεφαλής νοικοκυριών 
Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλες οι γυναίκες και όλα τα 

κορίτσια που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο 

κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. 

Οι περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι 

ακόλουθες: 

• η περίπτωση ότι πρόκειται για γυναίκες ή κορίτσια που 

εμπίπτουν στην κατάσταση των εσωτερικά εκτοπισμένων 

ατόμων 

• η οικογενειακή κατάσταση (π.χ. μόνη μητέρα) 

• οι οικογενειακές/κοινωνικές αντιλήψεις 

• το επίπεδο συνδρομής από δίκτυο υποστήριξης/φατρία 

• κ.λπ. 

Γυναίκες χωρίς δίκτυο υποστήριξης/υποστήριξη από φατρία: 

τεκμηριώνεται εν γένει βάσιμος φόβος δίωξης. 

Δυνητικός σύνδεσμος: ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής 

ομάδας (π.χ. γυναίκες με παιδιά που γεννήθηκαν εκτός γάμου). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/2115-women-and-girls-clan-conflicts
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/2116-single-women-and-female-heads-households
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2.12 Παιδιά Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: δεν διατρέχουν όλα τα παιδιά το επίπεδο 

κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. 

Οι περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι 

ακόλουθες: 

• ο τόπος καταγωγής 

• η οικογενειακή κατάσταση 

• το επίπεδο συνδρομής από δίκτυο υποστήριξης/φατρία 

• κ.λπ. 

Παιδιά χωρίς δίκτυο υποστήριξης/υποστήριξη από φατρία: 

τεκμηριώνεται εν γένει βάσιμος φόβος δίωξης. 

Δυνητικός σύνδεσμος: Κατά την αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη οι ατομικές περιστάσεις του παιδιού. Για παράδειγμα, τα 

παιδιά που γεννήθηκαν εκτός γάμου ενδέχεται να υποστούν δίωξη 

λόγω ιδιότητας μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 
 

2.13 Άτομα με 

αναπηρίες ή 

σοβαρά ιατρικά 

προβλήματα 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Ανάλυση κινδύνου: η έλλειψη προσωπικού και κατάλληλης υποδομής 

για την προσήκουσα αντιμετώπιση των αναγκών ατόμων με (σοβαρά) 

ιατρικά προβλήματα δεν ικανοποιεί την απαίτηση του άρθρου 6 της 

ΟΑ σχετικά με την ύπαρξη φορέα δίωξης ή σοβαρής βλάβης, εκτός 

εάν το συγκεκριμένο άτομο στερείται εκουσίως την 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

Στην περίπτωση των ατόμων με αναπηρίες, δεν διατρέχουν όλα τα 

άτομα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου 

που απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Οι 

περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο είναι ενδεικτικά οι 

ακόλουθες: 

• η φύση και ο εμφανής χαρακτήρας της νοητικής ή σωματικής 

αναπηρίας 

• η αρνητική αντίληψη από την οικογένεια/κοινότητα 

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-somalia-2022/212-children
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• η ύπαρξη δικτύου υποστήριξης 

• κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής 

ομάδας (π.χ. άτομα με εμφανή νοητική ή σωματική αναπηρία). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

 

  

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/213-persons-disabilities-and-severe-medical-issues
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Επικουρική προστασία 

Άρθρο 15 στοιχείο α) της ΟΑ 
Θανατική ποινή ή εκτέλεση 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Σομαλίας δεν κατάργησε τη θανατική ποινή ούτε κήρυξε 

μορατόριουμ για τις εκτελέσεις. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Σομαλίας και άλλοι φορείς 

που δραστηριοποιούνται εντός της δικαιοδοσίας της Σομαλίας συνεχίζουν να επιβάλλουν 

και να εκτελούν θανατικές ποινές για εγκλήματα πέραν της ανθρωποκτονίας εκ προμελέτης, 

συμπεριλαμβανομένων εγκλημάτων που τελούνται από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Η 

θανατική ποινή μπορεί να επιβληθεί για εγκλήματα όπως η προδοσία και η κατασκοπεία, 

καθώς και εγκλήματα διακινδύνευσης της δημόσιας ασφάλειας. 

Η θανατική ποινή μπορεί επίσης να επιβληθεί από ισλαμικά δικαστήρια για την τέλεση 

εγκλημάτων hadd, π.χ. για παράνομες σεξουαλικές σχέσεις (zina), συμπεριλαμβανομένων 

των ομοφυλοφιλικών σχέσεων. 

Τα δικαστήρια της Al-Shabaab εφαρμόζουν επίσης με αυστηρότητα και βιαιότητα τη Σαρία 

και μπορούν να επιβάλουν αυστηρές ποινές, π.χ. εκτελέσεις, για τα προαναφερθέντα 

εγκλήματα hadd, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η μη ισλαμική συμπεριφορά και η 

κατασκοπεία υπέρ της κυβέρνησης ή άλλων ξένων δυνάμεων. 

Ορισμένα προφίλ αιτούντων από τη Σομαλία ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο θανατικής 

ποινής ή εκτέλεσης (π.χ. 2.6 Άτομα (που θεωρείται) ότι δεν τηρούν τους θρησκευτικούς, 

κοινωνικούς ή θρησκευτικούς νόμους/αρχές, 2.10 Πρόσωπα ΛΟΑΤΚΙ, 2.2.3 Λιποτάκτες 

από την Al-Shabaab) και, επομένως, πληρούν τις προϋποθέσεις για να τους αποδοθεί το 

καθεστώς του πρόσφυγα. Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει σύνδεσμος με λόγο 

προβλεπόμενο στη Σύμβαση, θα πρέπει να εξετάζεται η ανάγκη επικουρικής προστασίας 

βάσει του άρθρου 15 στοιχείο β) της ΟΑ. 

Για το συγκεκριμένο προφίλ θα μπορούσαν να συντρέχουν κριτήρια αποκλεισμού. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/31-article-15a-qd
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Άρθρο 15 στοιχείο β) της ΟΑ 
Βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Στις περιπτώσεις αιτούντων στις οποίες τα βασανιστήρια ή η απάνθρωπη ή εξευτελιστική 

μεταχείριση ή τιμωρία μπορεί να συνιστά πραγματικό κίνδυνο, θα υπάρχει συχνά σύνδεσμος 

με λόγο δίωξης βάσει του ορισμού του πρόσφυγα και, ως εκ τούτου, τα άτομα αυτά θα 

πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν πρόσφυγες. Ωστόσο, σε σχέση με 

περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει σύνδεσμος με λόγο προβλεπόμενο στη Σύμβαση και, 

επομένως, ο αιτών δεν θα πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί πρόσφυγας, θα 

πρέπει να εξετάζεται η ανάγκη επικουρικής προστασίας βάσει του άρθρου 15 στοιχείο β) της 

ΟΑ. 

Όταν εξετάζεται η ανάγκη προστασίας βάσει του άρθρου 15 στοιχείο β) της ΟΑ, θα πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: 

• Αυθαίρετες συλλήψεις, παράνομη κράτηση και συνθήκες φυλακών: ιδιαίτερη 

προσοχή θα πρέπει να δίνεται στα φαινόμενα αυθαίρετων συλλήψεων και 

παράνομης κράτησης, καθώς και στις συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές. 

Οι φυλακές αστικού τύπου στη Σομαλία, ιδίως κατόπιν σημαντικών συμβάντων 

ασφαλείας, είναι κατά καιρούς υπερπλήρεις, οι δε αρχές συχνά δεν διαχωρίζουν τους 

προσωρινά κρατούμενους από τους καταδίκους, ιδίως στις νότιες και κεντρικές 

περιοχές. Στις περιοχές αυτές, συμπεριλαμβανομένων όσων τελούν υπό τον έλεγχο 

της Al-Shabaab, οι συνθήκες κράτησης υποστηρίζεται ότι είναι σκληρές και ενίοτε ότι 

συνιστούν απειλή για τη ζωή λόγω της ανεπαρκούς υγιεινής, της έλλειψης τροφίμων 

και νερού, καθώς και της έλλειψης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Έχουν 

αναφερθεί εκδηλώσεις νόσων και μακρές περίοδοι προσωρινής κράτησης. 

Αναφέρεται επίσης ότι η φυλακή Garowe στην Puntland και η φυλακή Hargeisa στη 

Σομαλιλάνδη πληρούν τα διεθνή πρότυπα και διοικούνται με βάση τις αρχές της 

χρηστής διοίκησης. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, ορισμένοι αιτούντες 

ενδέχεται να πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 15 στοιχείο β) της ΟΑ. 

• Σωματικές τιμωρίες: σωματικές τιμωρίες για τα λεγόμενα εγκλήματα hadd ενδέχεται 

να επιβληθούν από τα δικαστήρια που εφαρμόζουν τη Σαρία ή από τα δικαστήρια 

της Al-Shabaab. Όταν δεν υφίσταται σύνδεσμος με λόγο δίωξης, ο αιτών σε βάρος 

του οποίου έχει επιβληθεί τέτοια τιμωρία ενδέχεται να πληροί τις προϋποθέσεις 

σύμφωνα με το άρθρο 15 στοιχείο β) της ΟΑ. 

• Εγκληματική βία: η εγκληματικότητα είναι ευρέως διαδεδομένη στη Σομαλία. 

Αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα εγκλήματα: δολοφονίες, σεξουαλική βία, 

απαγωγές, οργανωμένη διακεκριμένη ληστεία, κλοπές, ληστείες, εκβίαση, πειρατεία, 

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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εμπορία (παιδιών), παράνομη διακίνηση μεταναστών ή/και όπλων. Όταν δεν 

υφίσταται σύνδεσμος με λόγο δίωξης, ο αιτών σε βάρος του οποίου έχουν τελεσθεί 

τέτοιες αξιόποινες πράξεις ενδέχεται να πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με 

το άρθρο 15 στοιχείο β) της ΟΑ. 

• Μη διαθεσιμότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης: επισημαίνεται ότι η δίωξη ή 

σοβαρή βλάβη πρέπει να προσλαμβάνει τη μορφή της συμπεριφοράς κάποιου φορέα 

δίωξης ή σοβαρής βλάβης (άρθρο 6 της ΟΑ). Αφ’ εαυτής, η γενική μη διαθεσιμότητα 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εκπαίδευσης ή άλλων κοινωνικοοικονομικών 

στοιχείων (για παράδειγμα, η κατάσταση εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων, οι 

δυσχέρειες στην εξεύρεση ευκαιριών διαβίωσης, στέγης κ.λπ.) δεν εμπίπτουν στο 

πεδίο της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης βάσει του άρθρου 15 

στοιχείο β) της ΟΑ, εκτός εάν υπάρχει εκ προθέσεως συμπεριφορά ενός φορέα, για 

παράδειγμα, η εκ προθέσεως στέρηση από τον αιτούντα κατάλληλης 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

• Κοινωνικοοικονομικές συνθήκες: Ο λαός της Σομαλίας αντιμετωπίζει διαρκείς 

κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις λόγω της ακραίας ένδειας και των επισφαλών 

συνθηκών απασχόλησης, στέγασης και προμήθειας τροφίμων και νερού. Εκτός από 

τις βίαιες συγκρούσεις, οι ακραίες κλιματικές διαταραχές, όπως ξηρασίες και 

πλημμύρες, προκάλεσαν εκτοπισμούς και συνέβαλαν στην ευαλωτότητα τμημάτων 

του πληθυσμού. Περαιτέρω, οι (επανειλημμένες) αναγκαστικές εξώσεις από δημόσια 

κτίρια και από ιδιοκτήτες γης στη Σομαλία αποτελούν διαρκή κίνδυνο για τις 

ευάλωτες κοινότητες, μεταξύ των οποίων τα εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα που 

ζουν σε καταυλισμούς και άλλα πληττόμενα από την ένδεια άτομα που ζουν σε 

πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές. 

Επιπλέον, αναφέρεται ότι η Al-Shabaab συνέχισε να εμποδίζει τις εμπορικές 

δραστηριότητες στις περιοχές υπό τον έλεγχό της και να διακόπτει την παράδοση 

της ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Όπως προαναφέρθηκε, η δίωξη ή η σοβαρή βλάβη πρέπει να απορρέει από τη 

συμπεριφορά κάποιου φορέα (άρθρο 6 της ΟΑ). Οι εν γένει κακές 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες αυτές καθαυτές θεωρείται ότι δεν εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης σύμφωνα με 

το άρθρο 15 στοιχείο β) της ΟΑ, εκτός εάν υπάρχει υπαίτια συμπεριφορά του φορέα. 

Ωστόσο, όταν αυτές οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες είναι αποτέλεσμα υπαίτιας 

συμπεριφοράς κάποιου φορέα (π.χ. διακοπή των παραδόσεων ανθρωπιστικής 

βοήθειας από την Al-Shabaab, αναγκαστικές εξώσεις), οι εν λόγω συνθήκες 

ενδέχεται να πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το  άρθρο 15 στοιχείο β) της 

ΟΑ, κατόπιν εξατομικευμένης αξιολόγησης. 

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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Άλλες περιπτώσεις οι οποίες ενδέχεται να ενέχουν πραγματικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης 

σύμφωνα με το άρθρο 15 στοιχείο β) της ΟΑ είναι, ενδεικτικά, ορισμένες από τις 

περιπτώσεις που εμπίπτουν στο προφίλ 2.7 Άτομα που εμπλέκονται σε βεντέτες/διαμάχες 

φατριών, όπου δεν διαπιστώνεται σύνδεσμος με λόγο δίωξης. 

Για το συγκεκριμένο προφίλ θα μπορούσαν να συντρέχουν κριτήρια αποκλεισμού. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

  

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/32-article-15b-qd
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Άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ 

Σοβαρή και προσωπική απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας 

αμάχου λόγω αδιάκριτης ασκήσεως βίας σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής 

ένοπλης σύρραξης. 
Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

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

Διάγραμμα 3. Άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ: στοιχεία της αξιολόγησης. 

 

 

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

τα προαναφερόμενα στοιχεία. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

Ακολουθεί περίληψη των σχετικών συμπερασμάτων σχετικά με την κατάσταση στη Σομαλία: 

a. Ένοπλη σύρραξη: 

Στο έδαφος της Σομαλίας παρατηρούνται πολλές συγκρούσεις/διαμάχες: 

• Ένοπλη σύρραξη μεταξύ της Al-Shabaab και των δυνάμεων που δρουν εναντίον 

της Al-Shabaab: στη Σομαλία διεξάγεται μη διεθνής ένοπλη σύρραξη με την Al-

2 3 

4 

5 6 

1 Ένοπλη σύρραξη 

(διεθνής ή εσωτερική) 

Σοβαρή και προσωπική 
απειλή 
Παράγοντες που 
αναφέρονται στις 
προσωπικές περιστάσεις 
του αιτούντος 

Άμαχος 
περιλαμβάνονται πρώην μαχητές οι 

οποίοι έχουν απαρνηθεί πραγματικά και 
μόνιμα την ένοπλη δραστηριότητα 

Αδιάκριτη άσκηση βίας 
Ολιστική αξιολόγηση ενός 
συνόλου δεικτών – συνήθως σε 
επίπεδο επαρχίας 

Λόγω 
Περιλαμβάνονται τα έμμεσα 

αποτελέσματα της 
αδιάκριτης βίας, εφόσον 

μπορεί να αποδειχθεί η 
ύπαρξη συνδέσμου. 

Απειλή κατά της ζωής ή 
της σωματικής 
ακεραιότητας 
Γενικότερος κίνδυνος ή 
βλάβη 

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-somalia-2022/preliminary-remarks-1
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Shabaab, ενώ η συγκεκριμένη ομάδα ελέγχει τμήματα της χώρας. Η ομοσπονδιακή 

κυβέρνηση της Σομαλίας, τα ομόσπονδα κράτη μέλη, καθώς και διεθνείς 

παράγοντες, όπως η Αιθιοπία, η Κένυα, οι ΗΠΑ και η AMISOM εμπλέκονται, σε 

διαφορετικό βαθμό και με διάφορους τρόπους, στη μακροχρόνια σύγκρουση με την 

Al-Shabaab. 

• Διαμάχες μεταξύ φατριών και στο εσωτερικό των φατριών: οι φατρίες συχνά 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους, καθώς και με άλλους παράγοντες, όπως η 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Σομαλίας και τα ομόσπονδα κράτη μέλη. Σε ολόκληρη 

τη Σομαλία, συμπεριλαμβανομένων της Puntland και της Σομαλιλάνδης, αναφέρεται 

η ύπαρξη πολιτοφυλακών των φατριών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι διαμάχες 

μεταξύ φατριών έχουν κλιμακωθεί σε ένοπλες αντιπαραθέσεις, λαμβάνοντας τη 

μορφή ένοπλης σύρραξης κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

• Ένοπλη σύρραξη κατά του ISS: διάφορες ένοπλες δυνάμεις, μεταξύ των οποίων η 

AFRICOM, οι ομοσπονδιακές δυνάμεις ασφαλείας και οι ένοπλες ομάδες της 

Puntland, εμπλέκονται, σε διαφορετικό βαθμό, στην ένοπλη σύρραξη κατά του ISS. 

Μολονότι το ISS δρα κυρίως στην Puntland, εξαπολύει επίσης επιθέσεις στο 

Μογκαντίσου και αλλού. Επιπλέον, η Al-Shabaab και το ISS συχνά μάχονται μεταξύ 

τους. 

• Puntland κατά Σομαλιλάνδης: Η Puntland και η Σομαλιλάνδη διεκδικούν τον έλεγχο 

περιοχών των περιφερειών Sool και Sanaag, καθώς και της περιοχής Ayn, η οποία 

αποτελεί τμήμα της περιφέρειας Togdheer. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε η 

διεξαγωγή εχθροπραξιών στις αρχές του 2020. 

• Άλλες διαμάχες: Στη Σομαλία παρατηρούνται και άλλοι τύποι αντιπαραθέσεων, οι 

οποίες δεν εξελίσσονται κατ’ ανάγκη σε ένοπλες αντιπαραθέσεις. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι εξής: οι αντιπαραθέσεις μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της 

Σομαλίας και των ομόσπονδων κρατών μελών, οι συγκρουσιακές δυναμικές που 

αναπτύσσονται στο εσωτερικό των ομόσπονδων κρατών μελών σχετικά με την 

άσκηση ελέγχου και τη διακυβέρνηση, η αντιπαράθεση μεταξύ της ομοσπονδιακής 

κυβέρνησης της Σομαλίας και της Σομαλιλάνδης. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν 

αναφερθεί ένοπλες αντιπαραθέσεις. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

b. Άμαχος: Το άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ εφαρμόζεται σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι 

μέλη καμίας εκ των αντιμαχόμενων πλευρών και δεν λαμβάνουν μέρος στις 

εχθροπραξίες, στα οποία μπορούν δυνητικά να συγκαταλέγονται πρώην μαχητές που 

εγκατέλειψαν πραγματικά και μόνιμα την ένοπλη δράση. Οι αιτήσεις προσώπων που 

εμπίπτουν στα ακόλουθα προφίλ θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά. Βάσει 

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-somalia-2022/331-armed-conflict-international-or-internal
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εξατομικευμένης εκτίμησης, ενδέχεται να διαπιστωθεί ότι οι αιτούντες αυτοί δεν 

πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν άμαχοι βάσει του άρθρου 15 

στοιχείο γ) της ΟΑ. Για παράδειγμα: 

• Μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Σομαλίας, 

συμπεριλαμβανομένου του SNA, των Ειδικών Δυνάμεων, της NISA και των SPF 

• Μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ομόσπονδων κρατών μελών 

• Μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Σομαλιλάνδης 

• Μέλη της Al-Shabaab 

• Μέλη των πολιτοφυλακών των φατριών 

• Μέλη του ISS. 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ενεργητική συμμετοχή σε εχθροπραξίες δεν αφορά μόνο 

τη δημόσια οπλοφορία, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει και την παροχή ουσιαστικής 

υλικοτεχνικής και/ή διοικητικής στήριξης σε μαχητές. 

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η εκτίμηση των αναγκών προστασίας πρέπει να 

εξετάζεται σε βάθος χρόνου. Επομένως, το κύριο ζήτημα που εξετάζεται είναι αν ο 

αιτών θα είναι άμαχος ή όχι κατά την επιστροφή του. Το γεγονός ότι ο αιτών έλαβε 

μέρος σε εχθροπραξίες στο παρελθόν δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι δεν εφαρμόζεται στο 

πρόσωπο αυτό το άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

c. Αδιάκριτη άσκηση βίας: αδιάκριτη άσκηση βίας παρατηρείται σε διαφορετικό βαθμό στα 

διάφορα τμήματα της επικράτειας της Σομαλίας. Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζονται 

συνοπτικά και απεικονίζονται τα εκτιμώμενα επίπεδα της αδιακρίτως ασκούμενης βίας 

σε κάθε περιοχή της Σομαλίας σύμφωνα με εκτιμήσεις. Η εκτίμηση αυτή αποτελεί προϊόν 

ολιστικής ανάλυσης και βασίζεται μεταξύ άλλων σε ποσοτικές και ποιοτικές 

πληροφορίες για την περίοδο αναφοράς (1 Ιανουαρίου 2020 – 30 Ιουνίου 2021). Η 

εξατομικευμένη αξιολόγηση θα πρέπει πάντα να βασίζεται σε επικαιροποιημένες 

πληροφορίες σχετικά με τη χώρα καταγωγής. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/332-qualification-person-civilian
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Διάγραμμα 2. Επίπεδα αδιακρίτως ασκούμενης βίας στη Σομαλία (βάσει στοιχείων 

της 30ής Ιουνίου 2021). 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν υπάρχουν περιοχές στη Σομαλία όπου ο βαθμός της 

αδιακρίτως ασκούμενης βίας φθάνει σε τόσο υψηλό επίπεδο, ώστε να υπάρχουν ουσιαστικοί 

λόγοι για να πιστεύεται ότι ο άμαχος ο οποίος θα επιστρέψει στην οικεία χώρα ή, 

ενδεχομένως, στην περιοχή, θα αντιμετωπίσει, λόγω της παρουσίας του και μόνον στο 

έδαφος αυτής της χώρας ή της περιοχής, πραγματικό κίνδυνο να εκτεθεί σε σοβαρή απειλή 

κατά το άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

Για τους σκοπούς του σημειώματος καθοδήγησης, τα εδάφη στη Σομαλία 

κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

 

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

στοιχειοθετηθεί πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης βάσει του άρθρου 15 

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

και, για τον λόγο αυτό απαιτούνται λιγότερα ατομικά στοιχεία για να καταδειχθεί ότι 

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

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

άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

Περιλαμβάνονται οι περιοχές Bay, Benadir/Μογκαντίσου, Hiraan, Middle Shabelle, 

Lower Juba και Lower Shabelle. 

 Η παρουσία απλώς και μόνο θα επαρκούσε προκειμένου να 

διαπιστωθεί πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης κατά την 

έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

 

 

 Η αδιάκριτη άσκηση βίας αγγίζει υψηλά επίπεδα και απαιτούνται 

λιγότερα ατομικά στοιχεία για να διαπιστωθεί πραγματικός 

κίνδυνος σοβαρής βλάβης κατά την έννοια του άρθρου 15 

στοιχείο γ) της ΟΑ. 

 

 

 Παρατηρούνται περιστατικά αδιάκριτης άσκησης βίας, ωστόσο όχι 

σε υψηλά επίπεδα, και απαιτούνται περισσότερα ατομικά στοιχεία 

για να διαπιστωθεί πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης κατά την 

έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

 

 

 Εν γένει, δεν υφίσταται πραγματικός κίνδυνος να θιγεί 

προσωπικά άμαχος κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της 

ΟΑ.  

 

 

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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Περιοχές στις οποίες παρατηρείται το φαινόμενο της αδιακρίτως ασκούμενης βίας, 

αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό και απαιτούνται περισσότερα ατομικά στοιχεία για να 

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

επιστρέψουν σε αυτές τις περιοχές θα διατρέξουν πραγματικό κίνδυνο σοβαρής 

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

Περιλαμβάνονται οι περιοχές Bakool, Bari, Galgaduud, Gedo, Middle Juba και Mudug. 

 

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

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

Περιλαμβάνονται οι περιοχές Awdal, Nugal, Sanaag, Sool, Togdheer και Wogoyi 

Galbeed.  

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

d. Σοβαρή και προσωπική απειλή: στο πλαίσιο της «αναπροσαρμοζόμενης κλίμακας», κάθε 

περίπτωση πρέπει να αξιολογείται εξατομικευμένα, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και την 

ένταση της βίας στην περιοχή, σε συνδυασμό με τις προσωπικές περιστάσεις που 

ισχύουν στην περίπτωση του αιτούντος. Ορισμένες προσωπικές περιστάσεις θα 

μπορούσαν να εγκυμονούν αυξημένο κίνδυνο αδιάκριτης άσκησης βίας, 

συμπεριλαμβανομένων των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων αυτής. Μολονότι δεν είναι 

εφικτό να παρέχεται εξαντλητική καθοδήγηση σχετικά με τις σχετικές προσωπικές 

περιστάσεις και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει αυτές να αξιολογούνται, ακολουθούν 

ορισμένα παραδείγματα πιθανών περιστάσεων που θα επηρέαζαν ενδεχομένως την 

ικανότητα ενός ατόμου να αξιολογήσει ή/και να αποφύγει κινδύνους συνδεόμενους με 

την αδιάκριτη άσκηση βίας υπό συνθήκες ένοπλης σύρραξης: 

• η ηλικία 

• η κατάσταση υγείας και τυχόν αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων 

ψυχικής υγείας 

• η οικονομική κατάσταση 

• η γνώση της περιοχής 

• το επάγγελμα ή/και ο τόπος διαμονής 

• Τα μέλη της οικογένειας ή το δίκτυο υποστήριξης/η υποστήριξη από φατρία 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/333-indiscriminate-violence
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/334-serious-and-individual-threat
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e. Απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας: ο κίνδυνος βλάβης κατά το 

άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ διατυπώνεται ως «απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής 

ακεραιότητας αμάχου» και όχι ως συγκεκριμένη πράξη βίας (ή απειλή συγκεκριμένης 

πράξης βίας). Μερικά από τα συνήθως αναφερόμενα είδη βλάβης όσον αφορά τη ζωή ή 

τη σωματική ακεραιότητα αμάχων στη Σομαλία είναι δολοφονίες, τραυματισμοί, 

απαγωγές, αναγκαστικοί εκτοπισμοί, λιμός λόγω επισιτιστικής ανασφάλειας κ.λπ. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

f. Σύνδεσμος: ο σύνδεσμος («λόγω») αναφέρεται στην αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της 

αδιάκριτης άσκησης βίας και της βλάβης (σοβαρή απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής 

ακεραιότητας αμάχου) και περιλαμβάνει: 

• βλάβη η οποία προκαλείται άμεσα από την αδιάκριτη άσκηση βίας ή από πράξεις που 

απορρέουν από τους φορείς που εμπλέκονται στη σύρραξη, και 

• βλάβη η οποία προκαλείται έμμεσα από την αδιάκριτη άσκηση βίας σε κατάσταση 

ένοπλης σύρραξης. Οι έμμεσες συνέπειες λαμβάνονται υπόψη μόνο σε ορισμένο 

βαθμό και εφόσον υπάρχει αποδείξιμος σύνδεσμος με την αδιάκριτη άσκηση βίας, για 

παράδειγμα: ευρέως διαδεδομένη εγκληματική βία ως αποτέλεσμα της ανομίας, της 

καταστροφής των αναγκαίων μέσων επιβίωσης, της καταστροφής των υποδομών, 

της στέρησης πρόσβασης ή της περιορισμένης πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια. 

Ένοπλες συγκρούσεις ή/και αποκλεισμοί δρόμων μπορούν επίσης να δημιουργήσουν 

προβλήματα εφοδιασμού σε τρόφιμα, που μπορούν να προκαλέσουν λιμό ή 

περιορισμό ή πλήρη αδυναμία πρόσβασης σε εγκαταστάσεις ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης σε ορισμένες περιοχές στη Σομαλία. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/335-qualification-harm-threat-civilians-life-or-person
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/336-nexusby-reason
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Φορείς προστασίας 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

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

 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

Το σομαλικό κράτος 

Ο Πρόεδρος είναι ο επικεφαλής του κράτους, το σύμβολο της εθνικής ενότητας και ο 

θεματοφύλακας του Συντάγματος. 

Σε επίπεδο ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Σομαλίας, η νομοθετική εξουσία ασκείται από το 

ομοσπονδιακό κοινοβούλιο. Το όργανο που ασκεί την εκτελεστική εξουσία είναι το 

Υπουργικό Συμβούλιο. Τα τοπικά κοινοβούλια έχουν την έδρα τους στα ομόσπονδα κράτη 

μέλη της Σομαλίας. Η Puntland ανέπτυξε σημαντικούς μηχανισμούς θεσμικής ανάπτυξης και 

διακυβέρνησης. Ωστόσο, ακόμη ταλανίζεται από διάφορα προβλήματα. 

Το δικαστικό σύστημα αποτελείται από το Συνταγματικό Δικαστήριο, τα δικαστήρια σε 

επίπεδο ομοσπονδιακής κυβέρνησης και τα δικαστήρια σε επίπεδο ομόσπονδων κρατών 

μελών. Σύμφωνα με το προσωρινό Σύνταγμα, η δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη από τα 

όργανα που ασκούν τη νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία. Η Puntland διαθέτει μακράν 

το πιο προηγμένο (επίσημο) δικαστικό σύστημα μεταξύ των ομόσπονδων κρατών μελών. Το 

α. το κράτος·
β. ομάδες ή οργανώσεις που ελέγχουν το κράτος 
ή σημαντικό μέρος της επικράτειας του κράτους·

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

προστασία αυτή πρέπει να είναι: 

αποτελεσματική και μη προσωρινή. 

Η εν λόγω προστασία παρέχεται κατά κανόνα όταν οι προαναφερόμενοι φορείς 

λαμβάνουν εύλογα μέτρα για να αποτρέψουν τη δίωξη ή την πρόκληση σοβαρής βλάβης, 

μεταξύ άλλων με τη λειτουργία αποτελεσματικού νομικού συστήματος για τον 

εντοπισμό, την ποινική δίωξη και τον κολασμό πράξεων που συνιστούν δίωξη ή σοβαρή 

βλάβη, 

και όταν ο αιτών έχει πρόσβαση στην εν λόγω προστασία. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/4-actors-protection
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Ισλάμ είναι η κρατική θρησκεία και η Σαρία αποτελεί τη βάση του θετού και του εθιμικού 

δικαίου. 

Το επίσημο δικαιικό σύστημα αποτελεί μέρος μόνο του σύνθετου δικαιικού συστήματος που 

λειτουργεί στη Σομαλία και περιλαμβάνει επίσης δικαστήρια απονομής εθιμικού δικαίου και 

δικαστήρια που εφαρμόζουν τη Σαρία. Η κυβέρνηση δεν σέβεται πάντοτε τις αρχές της 

ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας του δικαστικού συστήματος. Επιπλέον, τα τοπικά 

δικαστήρια συχνά εξαρτώνται από τοπικές φατρίες και επηρεάζονται από την πολιτική των 

φατριών. Το δικαίωμα σε δίκαιη και δημόσια δίκη συχνά παραβιάζεται, ενώ οι αρχές δεν 

σέβονται τα περισσότερα δικονομικά δικαιώματα. 

Οι γυναίκες, τα παιδιά και τα μέλη μειονοτικών ομάδων συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα 

όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. 

Η αρχιτεκτονική της ασφάλειας του κράτους παραμένει κατακερματισμένη με επιπτώσεις σε 

όλους τους άλλους τομείς. Ως εκ τούτου, οι εξουσίες των ομόσπονδων κρατών μελών στους 

τομείς της ασφάλειας, της πολιτικής και της δημόσιας διοίκησης συχνά είναι ατελέσφορες. 

Πολυάριθμα ζητήματα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα αποτελεσματικής 

διεξαγωγής στρατιωτικών επιχειρήσεων από τον SNA κατά της Al-Shabaab, η οποία έχει 

διεισδύσει και αυτή στη NISA. Η PSP φέρεται να είναι η μόνη λειτουργική κρατική 

αστυνομική υπηρεσία μεταξύ των αστυνομικών υπηρεσιών των ομόσπονδων κρατών μελών. 

Εξάλλου, η PMPF σφετερίστηκε διάφορες επίσημες πολιτικές λειτουργίες στο Bosasso και 

έχει αναμειχθεί στην πολιτική ζωή της Puntland, στις διαμάχες των φατριών και σε 

γεωπολιτικές συγκρούσεις, ενώ χρησιμοποιείται και για την πάταξη των δυνάμεων της Al-

Shabaab και του ISS. Εξακολουθεί να ενεργεί ως πραιτωριανή φρουρά των νυν διοικούντων 

την Puntland. Η PMP συγκρούστηκε επίσης με την PMPF σχετικά με την πρόσβαση και τον 

έλεγχο του Bosasso. Τόσο η PMPF όσο και η PSF δρουν εκτός της συνταγματικής 

αρχιτεκτονικής και της αρχιτεκτονικής ασφαλείας, ενώ η δεύτερη δρα ως ιδιωτική ομάδα 

υποστήριξης. 

Το σομαλικό πολυδιάστατο δικαιικό σύστημα εξακολουθεί να 

ταλανίζεται από σημαντικές αδυναμίες και δεν είναι σε θέση να 

εντοπίζει, να διώκει και να τιμωρεί πράξεις που συνιστούν δίωξη ή 

σοβαρή βλάβη. Επιπλέον, η επιβολή του νόμου βρίσκεται συνεχώς αντιμέτωπη 

με τις διάφορες συγκρούσεις που εξελίσσονται στη Σομαλία, μεταξύ των 

οποίων η σύγκρουση με την Al -Shabaab. 

Κατά συνέπεια, προκύπτει το συμπέρασμα ότι, σε γενικές γραμμές, το σομαλικό 

κράτος δεν θεωρείται «φορέας προστασίας» που πληροί τα κριτήρια του 

άρθρου  7 της ΟΑ . 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/somali-state
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Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

Οι αρχές της Σομαλιλάνδης 

Οι αρχές της Σομαλιλάνδης διαθέτουν δικά τους νομοθετικά, εκτελεστικά και δικαστικά 

όργανα. 

Μολονότι οι ένοπλες δυνάμεις της Σομαλιλάνδης αντιμετωπίζουν ορισμένα προβλήματα, 

έχουν αποτρέψει την απόκτηση εδαφικού ερείσματος στην περιοχή από την Al-Shabaab. 

Το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης στη Σομαλιλάνδη λειτουργεί όπως και στην υπόλοιπη 

Σομαλία, συνδυάζοντας τη λειτουργία τακτικών δικαστηρίων και δικαστηρίων που 

λειτουργούν στο πλαίσιο του συστήματος xeer ή εφαρμόζουν τη Σαρία. Και τα τρία δικαιικά 

συστήματα αναγνωρίζονται από το Σύνταγμα της Σομαλιλάνδης. 

Η Σομαλιλάνδη διπλασίασε τον αριθμό των (τακτικών) δικαστών σε λιγότερο από μια 

δεκαετία και εισήγαγε τον θεσμό των μετακινούμενων δικαστηρίων προκειμένου να 

αντιμετωπίσει το πρόβλημα της πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε δυσπρόσιτες αγροτικές 

περιοχές. Ωστόσο, η (τακτική) δικαιοσύνη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αρκετά 

προβλήματα, όπως είναι το υψηλό κόστος των δικαστικών εξόδων και οι εκτεταμένες 

καταγγελίες για διαφθορά. Στη Σομαλιλάνδη οι κατηγορούμενοι εν γένει απολάμβαναν το 

τεκμήριο της αθωότητας και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. 

Οι γυναίκες, τα παιδιά και τα μέλη μειονοτικών ομάδων συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα 

όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. 

Κατά συνέπεια, προκύπτει το συμπέρασμα ότι, στα εδάφη υπό τον 

έλεγχό τους και ανάλογα με τις προσωπικές περιστάσεις του 

αιτούντος, οι αρχές της Σομαλιλάνδης μπορούν να θεωρηθούν 

πρόθυμες και ικανές να παράσχουν προστασία που πληροί τ ις απαιτήσεις 

του άρθρου  7 της ΟΑ. Στις διαφιλονικούμενες περιοχές μεταξύ Σομαλιλάνδης 

και Puntland, τα κριτήρια του άρθρου 7 της ΟΑ εν γένει δεν πληρούνται.  

Κατά την εκτίμηση της διαθεσιμότητας της προστασίας από τις αρχές της 

Σομαλιλάνδης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικές περιστάσεις, 

π.χ. η περιοχή καταγωγής, η ηλικία, το  φύλο, η φατρία, η κοινωνική και 

οικονομική κατάσταση, ο φορέας δίωξης και το είδος της παραβίασης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η προστασία από τις αρχές της Σομαλιλάνδης 

θεωρείται εν γένει ως μη διαθέσιμη για τα μέλη τα μειονοτικών ομάδων, τα 

πρόσωπα ΛΟΑΤΚΙ και τις γυναίκες, ιδίως σε περιπτώσεις σεξουαλικής βίας και 

βίας λόγω φύλου.  

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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Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

Al-Shabaab 

Στις περιοχές υπό τον έλεγχο της Al-Shabaab δεν λειτουργεί επίσημο δικαστικό σύστημα. Η 

Al-Shabaab έχει ιδρύσει δικαστήρια στην περιοχή υπό τον έλεγχό της και πέραν αυτής, μέσω 

του θεσμού των μετακινούμενων δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου του Μογκαντίσου. Τα 

δικαστήρια αυτά εφαρμόζουν τη Σαρία στην αυστηρότερή της μορφή, διατάσσοντας 

εκτελέσεις και σωματικές τιμωρίες. 

Η Al-Shabaab έχει προβεί σε αυθαίρετες συλλήψεις βάσει αμφισβητούμενων ή ψευδών 

κατηγοριών. Τα δικαστήριά της δεν επιτρέπουν τη νομική εκπροσώπηση ή την άσκηση 

εφέσεως. Η απονομή δικαιοσύνης από την εν λόγω ομάδα δεν λαμβάνει υπόψη τις 

μαρτυρίες των θυμάτων ούτε τις ευρύτερες περιστάσεις του αδικήματος. 

Η έλλειψη νομιμότητας των διαδικασιών και η φύση των ποινών 

εμποδίζουν τον χαρακτηρισμό του παράλληλου μηχανισμού απονομής 

δικαιοσύνης που έχει θέσει σε λειτουργία η Al -Shabaab ως θεμιτής 

μορφής προστασίας. Λαμβανομένων επίσης υπόψη των πεπραγμένων της 

συγκεκριμένης ομάδας όσον αφορά τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η Al -Shabaab δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις προκειμένου να χαρακτηρισθεί ως φορέας προστασίας ικα νός να 

παρέχει αποτελεσματική, μη προσωρινή και προσβάσιμη προστασία.  

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

Προβληματισμοί σχετικά με την υποστήριξη από τις φατρίες 

Οι περισσότεροι Σομαλοί εξακολουθούν να βασίζονται στην υποστήριξη από τους συγγενείς 

της φατρίας από την πλευρά του πατέρα. Οι φατρίες μπορούν να παρέχουν διαφορετικές 

μορφές προστασίας στα μέλη τους. 

Βάσει του συστήματος xeer, οι αρχηγοί των φατριών ενεργούν ως διαμεσολαβητές ή 

διαιτητές και διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην επίλυση των τοπικών διαφορών και των 

διαφορών μεταξύ των φατριών. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/authorities-somaliland
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/al-shabaab
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 Η υποστήριξη που παρέχεται από τις φατρίες στη Σομαλία δεν μπορεί 

να θεωρηθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 7 της ΟΑ (6). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

  

 

(6) ΔΕΕ, Secretary of State for the Home Department κατά OA C-255/19, δεύτερο τμήμα, απόφαση της 20ής 
Φεβρουαρίου 2021 (ΟΑ). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/43-considerations-clan-support
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Εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας 

προστασίας 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

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

Διάγραμμα 5. Εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας (ΕΔΕΠ): στοιχεία της 

αξιολόγησης. 

Το συγκεκριμένο τμήμα της 
χώρας να είναι ασφαλές για 

τον αιτούντα.

Ο αιτών να έχει πρόσβαση στο 
συγκεκριμένο τμήμα της 

χώρας.

Ο αιτών μπορεί εύλογα να 
αναμένεται ότι θα 
εγκατασταθεί εκεί.

 

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

εναλλακτικής εγχώριας προστασίας (ΕΔΕΠ), οι υπηρεσίες θα πρέπει να εξετάζουν τη γενική 

κατάσταση στο αντίστοιχο τμήμα της Σομαλίας, καθώς και τις προσωπικές περιστάσεις του 

αιτούντος. Το βάρος της απόδειξης φέρει η αποφαινόμενη αρχή, ενώ ο αιτών εξακολουθεί 

να υπέχει υποχρέωση συνεργασίας. Ο αιτών έχει επίσης το δικαίωμα να υποβάλει στοιχεία 

και να αναφέρει συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί 

στην περίπτωσή του η ΕΔΕΠ. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αξιολογούνται από την 

αποφαινόμενη αρχή. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

Τμήμα της χώρας 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Στο πλαίσιο της εξέτασης της ΕΔΕΠ, οι υπηρεσίες προσδιορίζουν καταρχάς το τμήμα της 

χώρας σε σχέση με το οποίο θα εξεταστούν τα κριτήρια του άρθρου 8 της ΟΑ σε κάθε 

υπόθεση. 

Τα παραδείγματα του Μογκαντίσου, του Garowe και της Hargeisa έχουν επιλεγεί ως τα 

κύρια αστικά κέντρα της Σομαλίας, συμπεριλαμβανομένων της Puntland και της 

Σομαλιλάνδης. 

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-somalia-2022/preliminary-remarks
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Ένα σημαντικό στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση της 
δυνατότητας παροχής ΕΔΕΠ στο αντίστοιχο τμήμα της χώρας είναι η 
σχέση του αιτούντος με φατρίες. Για παράδειγμα, για αιτούντες από 
τη φατρία Darood/Harti, το Garowe ενδέχεται να κριθεί κατά τη 

σχετική εκτίμηση ως ιδιαίτερα συναφές. Αντίστοιχα, η Hargeisa ενδέχεται να 
κριθεί ως ιδιαίτερα συναφής κατά την εκτίμηση περιπτώσεων αιτούντων που 
κατάγονται από τη Σομαλιλάνδη ή/και ανήκουν στη φατρία Isaaq. Όσον αφορά 
αιτούντες από άλλες φατρίες, το Μογκαντίσου ενδέχεται να κριθεί πιο συναφές 
λόγω της παρουσίας περισσότερων φατριών  στην πόλη. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

Ασφάλεια 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

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

πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης ή όταν παρέχεται προστασία. 

Διάγραμμα 6. ΕΔΕΠ: Αξιολόγηση του κριτηρίου της ασφάλειας. 

Απουσία αρχικής δίωξης 
ή σοβαρής βλάβης

Απουσία νέων δυνητικών 
μορφών δίωξης ή 
σοβαρής βλάβης

Διαθεσιμότητα 
προστασίας

και
  ή

 

Απουσία δίωξης ή σοβαρής βλάβης 

Κατά την αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: 

►  οι γενικές συνθήκες ασφάλειας σε σχέση με την αδιακρίτως ασκούμενη βία 

Η γενική κατάσταση ασφαλείας στο συγκεκριμένο τμήμα της χώρας που εξετάζεται ως 

εναλλακτική εγχώρια προστασία σε σχέση με τον εκάστοτε αιτούντα θα πρέπει να 

αξιολογείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

Τα συμπεράσματα σε σχέση με τις τρεις πόλεις του Μογκαντίσου, του Garowe και της 

Hargeisa έχουν ως εξής: 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/51-part-country
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Στο Μογκαντίσου: το επίπεδο της αδιακρίτως ασκούμενης βίας είναι ιδιαίτερα υψηλό και, 

κατά συνέπεια, απαιτούνται λιγότερα προσωπικά στοιχεία για να καταδειχθεί ότι υπάρχουν 

βάσιμοι λόγοι για να πιστεύεται ότι οι άμαχοι που θα επιστρέψουν σε αυτή την περιοχή θα 

διατρέξουν πραγματικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) 

της ΟΑ. 

Στο Garowe: εν γένει, δεν υφίσταται πραγματικός κίνδυνος να θιγεί προσωπικά άμαχος 

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

Στη Hargeisa: εν γένει, δεν υφίσταται πραγματικός κίνδυνος να θιγεί προσωπικά άμαχος 

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

►  ο φορέας δίωξης ή σοβαρής βλάβης και η εμβέλεια δράσης του 

Σε περιπτώσεις στις οποίες το πρόσωπο εκφράζει τον φόβο ότι θα υποστεί δίωξη ή σοβαρή 

βλάβη από κρατικούς φορείς (π.χ. δημοσιογράφοι), τεκμαίρεται ότι δεν θα μπορούσε να 

είναι διαθέσιμη η εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας (αιτιολογική σκέψη 27 της 

ΟΑ). 

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, στις οποίες η εμβέλεια ορισμένου κρατικού φορέα 

περιορίζεται σαφώς σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (π.χ. αρχές των ομόσπονδων 

κρατών μελών, αρχές της Σομαλιλάνδης), το κριτήριο της ασφάλειας ενδέχεται να πληρούται 

σε σχέση με άλλα τμήματα της Σομαλίας. 

Σε περίπτωση δίωξης από την Al-Shabaab, το κριτήριο της ασφάλειας, εν γένει, δεν 

πληρούται στη νότια και κεντρική Σομαλία. Όσον αφορά την Puntland και τη Σομαλιλάνδη, η 

ΕΔΕΠ μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής ανάλογα με τις προσωπικές περιστάσεις. Μεταξύ άλλων 

συναφών παραγόντων, θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη η ικανότητα της Al-

Shabaab να εντοπίζει και να στοχεύει άτομα σε περιοχές εκτός του ελέγχου της, ο τρόπος 

με τον οποίο γίνεται αντιληπτός ο αιτών από την Al-Shabaab και το κατά πόσον συντρέχει 

περίπτωση προσωπικής εχθρότητας. 

Όσον αφορά τους λοιπούς φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης, π.χ. το ISS και τις φατρίες, η 

παρουσία τους είναι εν γένει γεωγραφικά περιορισμένη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το 

κριτήριο της ασφάλειας όσον αφορά την ΕΔΕΠ ενδέχεται να πληρούται ανάλογα με τις 

προσωπικές περιστάσεις. 

Όταν ο αιτών αντιμετωπίζει δίωξη ή σοβαρή βλάβη για λόγους που σχετίζονται με τα 

επικρατούντα κοινωνικά πρότυπα στη Σομαλία και ο φορέας δίωξης ή σοβαρής βλάβης είναι 

η σομαλική κοινωνία στο σύνολό της (π.χ. αν πρόκειται για πρόσωπα ΛΟΑΤΚΙ), η ΕΔΕΠ 

φαίνεται ότι δεν αποτελεί εν γένει ασφαλή επιλογή. 

Όσον αφορά ορισμένες πολύ ευάλωτες πληθυσμιακές κατηγορίες, όπως π.χ. οι γυναίκες και 

τα παιδιά, αν ο φορέας δίωξης ή σοβαρής βλάβης είναι η (ευρύτερη) οικογένεια ή η φατρία 

(π.χ. ΑΓΓΟ, καταναγκαστικός γάμος), και λαμβανομένης υπόψη της εμβέλειας αυτών των 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095


 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ 

 

 

58 

παραγόντων, η ΕΔΕΠ θεωρείται εν γένει ότι δεν πληροί την απαίτηση της ασφάλειας, αν 

ληφθούν υπόψη η εμβέλεια αυτών των φορέων, η ελλιπής κρατική προστασία και η 

ευαλωτότητα αυτών των κατηγοριών πληθυσμού σε πιθανές άλλες μορφές δίωξης ή 

σοβαρής βλάβης. 

Βλ. κεφάλαιο Φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης. 

►  κατά πόσον το προφίλ του αιτούντος θεωρείται στόχος προτεραιότητας από τον 

φορέα δίωξης ή σοβαρής βλάβης 

Λόγω των χαρακτηριστικών του ο αιτών μπορεί να θεωρηθεί «στόχος υψηλής 

προτεραιότητας». Είναι έτσι πολύ πιθανό ο φορέας δίωξης ή σοβαρής βλάβης να 

προσπαθήσει να τον εντοπίσει στην πιθανή τοποθεσία ΕΔΕΠ. 

►  η συμπεριφορά του αιτούντος 

δεν μπορεί να είναι ευλόγως αναμενόμενο ότι ο αιτών θα απέχει από πρακτικές 

θεμελιώδους αξίας για την ταυτότητά του, όπως είναι οι πρακτικές που συνδέονται με τη 

θρησκεία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό του και την ταυτότητα φύλου, προκειμένου να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος δίωξης ή σοβαρής βλάβης. 

►  άλλες περιστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο 

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Καθεστώς πρόσφυγα θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση. 

 

Διαθεσιμότητα προστασίας από δίωξη ή σοβαρή βλάβη 

Εναλλακτικά, οι υπηρεσίες μπορεί να αποφανθούν ότι εκπληρώνεται η προϋπόθεση της 

ασφάλειας, εφόσον ο αιτών έχει πρόσβαση σε μηχανισμούς προστασίας από διώξεις ή 

σοβαρές βλάβες, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της ΟΑ, στην περιοχή στην οποία εξετάζεται 

το ενδεχόμενο εφαρμογής της ΕΔΕΠ. Σε περίπτωση δίωξης από το κράτος, ισχύει τεκμήριο 

μη διαθεσιμότητας προστασίας από το κράτος. 

Όσον αφορά το Μογκαντίσου , η απαίτηση της ασφάλειας ενδέχεται να 

πληρούται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις . Πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη οι προσωπικές περιστάσεις.  

Όσον αφορά το Garowe και τη Hargeisa , η απαίτηση της ασφάλειας ενδέχεται 

να πληρούται ανάλογα με το προφίλ και τις προσωπικές περιστάσεις του 

αιτούντος. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
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Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

Μετακίνηση και άδειες εισόδου 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Αν το κριτήριο της «ασφάλειας» εκπληρώνεται, οι υπηρεσίες πρέπει στη συνέχεια να 

εξακριβώνουν αν ο αιτών μπορεί: 

Διάγραμμα 3. Μετακίνηση και άδειες εισόδου ως προϋποθέσεις για την παροχή ΕΔΕΠ. 

 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της Σομαλίας οι τρεις απαιτήσεις θα πρέπει να ερμηνεύονται 

συνδυαστικά. 

Οι προσωπικές περιστάσεις του αιτούντος θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη όταν 

εκτιμάται αν μπορεί να ταξιδέψει με ασφάλεια και νόμιμα και να γίνει δεκτός σε τμήμα της 

χώρας. 

Για τους αιτούντες που εκπληρώνουν το κριτήριο της «ασφάλειας», οι 

υπηρεσίες που αξιολογούν τη διαθεσιμότητα ΕΔΕΠ θα πρέπει να 

αξιολογούν αν ο αιτών μπορεί να μετακινηθεί με ασφάλεια, να 

μετακινηθεί νόμιμα και να λάβει άδεια εισόδου.  

Βάσει των διαθέσιμων ΠΧΚ, προκύπτει το συμπέρασμα ότι συντρέχουν 

ορισμένες ανησυχίες σε σχέση με την ασφάλεια της μετακίνησης προς το 

Μογκαντίσου. Όσον αφορά το Garowe και τη Hargeisa, προκύπτει το 

συμπέρασμα ότι, σε γενικές γραμμές, η πρόσβαση σε αυτές τις πόλεις δεν 

ενέχει σοβαρούς κινδύνους.  

Ενδέχεται να απαιτηθεί η κατοχή εγγράφων αναγνώρισης κατά τη διέλευση απ ό 

τα σημεία ελέγχου καθ’ οδόν προς το Μογκαντίσου, το Garowe και τη Hargeisa.  

Για τη μετάβαση στη Hargeisa απαιτούνται έγγραφα ταυτότητας εκδοθέντα από 

τις αρχές της Σομαλιλάνδης ή ταξιδιωτικό έγγραφο όπως η θεώρηση. Η κατοχή 

να 
ταξιδέψει 

με 
ασφάλεια

να 
ταξιδέψει 

νόμιμα

να γίνει 
δεκτός

στο 
ασφαλές 

τμήμα

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/52-safety
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θεώρησης 30 ημερών δεν αρκεί γ ια να θεωρηθεί ότι ο αιτών μπορεί να 

εγκατασταθεί στην πόλη. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το προφίλ και οι 

προσωπικές περιστάσεις του αιτούντος.  

Οι σχέση με φατρίες δεν αποτελεί νομική απαίτηση για τις μετακινήσεις και την 

άδεια εισόδου στο Μογκαντίσου, το Garowe και τη Hargeisa. Ωστόσο, αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εξέταση 

των απαιτήσεων που αφορούν τον εύλογο χαρακτήρα της εγκατάστασης σε 

κάποια από αυτές τις πόλεις.  

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

Εύλογος χαρακτήρας της εγκατάστασης 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

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

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

Κατά την εφαρμογή του κριτηρίου του εύλογου χαρακτήρα της εναλλακτικής δυνατότητας 

εγχώριας προστασίας, θα πρέπει να διαπιστώνεται ότι θα διασφαλίζονται οι βασικές 

ανάγκες του αιτούντος, όπως τροφή, κατάλυμα και υγιεινή. Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνεται 

δεόντως υπόψη η δυνατότητα του προσώπου να εξασφαλίσει τη συντήρηση του ιδίου και 

της οικογένειάς του, καθώς και η διαθεσιμότητα βασικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Η αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται στη γενική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και 

στις προσωπικές περιστάσεις του αιτούντος. 

Διάγραμμα 4. ΕΔΕΠ: αξιολόγηση της απαίτησης του εύλογου χαρακτήρα της. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/53-travel-and-admittance
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Γενική κατάσταση Προσωπικές περιστάσεις

Επισιτιστική ασφάλεια

Διαθεσιμότητα βασικών υποδομών και υπηρεσιών:
• κατάλυμα και στέγη
• βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
• υγιεινή, συμπεριλαμβανομένων ύδρευσης και 

αποχέτευσης

Διαθεσιμότητα βασικών μέσων διαβίωσης, όπως μέσω απασχόλησης, 
υφιστάμενων οικονομικών πόρων, υποστήριξης από δίκτυο κ.λπ.

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

Γενική κατάσταση 

Η γενική κατάσταση που επικρατεί στην προτεινόμενη περιοχή θα πρέπει να εξετάζεται υπό 

το πρίσμα των κριτηρίων που περιγράφονται ανωτέρω, και όχι σε σύγκριση με πρότυπα που 

ισχύουν στην Ευρώπη ή σε άλλες περιοχές της χώρας καταγωγής. 

Η αξιολόγηση των γενικών περιστάσεων που επικρατούν στο 

Μογκαντίσου, το Garowe και την Hargeisa, κατά την οποία ελήφθησαν 

υπόψη οι ανωτέρω παράγοντες, κατέδειξε ότι οι συνθήκες είναι 

εξαιρετικά δυσμενείς. Ωστόσο, αυτό από μόνο του δεν σημαίνει ότι η 

εγκατάσταση των αιτούντων στις εν λόγω πόλεις δεν πρέπει να θεωρείται 

εύλογη. Ειδικότερα, η εξέταση του εύλογου χαρακτήρα της ΕΔΕΠ στο 

Μογκαντίσου θα πρέπει να διεξαχθεί με τη δέουσα προσοχή.  

Η ικανότητα του προσώπου να αντεπεξέλθει στις ανωτέρω συνθήκες στις τρεις 

πόλεις εξαρτάται κατά βάση από την πρόσβασή του στην υποστήριξη κάποιας 

φατρίας και σε οικονομικούς πόρους, σε μεμονωμένες δε περιπτώσεις το 

κριτήριο της εύλογης εγκατάστασης είναι δυνατό να πληρούται. Θ α πρέπει 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/54-reasonableness-settle
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επίσης να λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID -19 στην 

οικονομική κατάσταση και στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

Προσωπικές περιστάσεις 
Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

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

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

αυτό το τμήμα της χώρας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικές περιστάσεις του 

αιτούντος, όπως π.χ.: 

•  η σχέση με φατρίες και το δίκτυο υποστήριξης 

•  η ηλικία 

•  το φύλο 

•  η κατάσταση υγείας 

•  η θρησκεία 

•  η γνώση της τοπικής κατάστασης 

•  το κοινωνικό, εκπαιδευτικό και οικονομικό υπόβαθρο 

•  τα έγγραφα προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης 

•  κ.λπ. 

Οι προσωπικοί παράγοντες μπορεί να συνδέονται με συγκεκριμένες ευαλωτότητες του 

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

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

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

αυτοί δεν είναι απόλυτοι και θα συνυπάρχουν συχνά στην περίπτωση του μεμονωμένου 

αιτούντος, οδηγώντας σε διαφορετικά συμπεράσματα όσον αφορά τον εύλογο χαρακτήρα 

της ΕΔΕΠ. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

Συμπεράσματα για το εύλογο της ΕΔΕΠ 
Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Τα γενικά συμπεράσματα για το εύλογο της ΕΔΕΠ σε συγκεκριμένες κατηγορίες αιτούντων 

βασίζονται στην αξιολόγηση της γενικής κατάστασης στο Μογκαντίσου, το Garowe και τη 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/541-general-situation
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/542-individual-circumstances
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Hargeisa και στις προσωπικές περιστάσεις των εκάστοτε αιτούντων, όπως επισημαίνεται 

στις ενότητες ανωτέρω. 

 

 

Μογκαντίσου  

Με βάση τη γενική κατάσταση που επικρατεί στο Μογκαντίσου και ανάλογα με 

τις εκάστοτε προσωπικές περιστάσεις, η ΕΔΕΠ στο Μογκαντίσου έχει εύλογο 

χαρακτήρα σε εξαιρετικές μόνο περιστάσεις. Μεταξύ των εν λόγω εξαιρετικών 

περιπτώσεων περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, ορισμένοι αρτιμελείς άνδρες και 

ορισμένα παντρεμένα άτεκνα ζευγάρια  χωρίς πρόσθετες ευαλωτότητες, 

εφόσον τα πρόσωπα αυτά ανήκουν σε πλειοψηφούσες σε τοπικό επίπεδο 

φατρίες και το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους υπόβαθρο διευκολύνει την 

πρόσβασή τους στην απασχόληση, ή εφόσον διαθέτουν κάποιο δίκτυο 

υποστήριξης που μπορεί να τα συνδράμει προκειμένου να αποκτήσουν 

πρόσβαση στα βασικά μέσα διαβίωσης, ή εφόσον διαθέτουν άλλα επαρκή 

οικονομικά μέσα για τη συντήρησή τους. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να 

διασφαλίζονται τα βασικά μέσα διαβίωσης αμφοτέρων των συζύγων στην 

τοποθεσία ΕΔΕΠ.  

Garowe και Hargeisa  

Στην περίπτωση μόνων αρτιμελών ανδρών και παντρεμένων ζευγαριών χωρίς 

παιδιά , η ΕΔΕΠ ενδέχεται να αποτελεί εύλογη επιλογή  για τα πρόσωπα που 

ανήκουν στην πλειοψηφούσα φατρία σε τοπικό επίπεδο και μπορούν να 

βασιστούν στην υποστήριξή της και δεν έχουν πρόσθετες ευαλωτότητες.  

Στην περίπτωση οικογενειών με παιδιά και ασυνόδευτων ανηλίκων , η 

εναλλακτική εγχώρια προστασία δεν έχει εν γένει εύλογο χαρακτήρα . Θα 

πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι προσωπικές περιστάσεις και το 

βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.  

Στην περίπτωση αιτούντων από μειονοτικές ομάδες , συμπεριλαμβανομένων 

φατριών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν μειονότητες σε τοπικό επίπεδο όσον 

αφορά την προταθείσα τοποθεσία ΕΔΕΠ, η εναλλακτική εγχώρια προστασία δεν 

έχει εν γένει εύλογο χαρακτήρα . 
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Στην περίπτωση άλλων προφίλ , κατά την εκτίμηση του εύλογου χαρακτήρα της 

εγκατάστασης στις εν λόγω πόλεις θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη 

οι προσωπικές περιστάσεις του αιτούντος, ειδικότερα όσον αφορά τη σχέση με 

φατρίες, το φύλο, την ηλικία, την ύπαρξη δικτύου υποστήριξης/υποστήριξης 

από φατρία, κ.λπ.  

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

  

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/543-conclusions-reasonableness
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Αποκλεισμός 

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2022 

Λαμβανομένων υπόψη των σοβαρών συνεπειών που μπορεί να έχει ο 

αποκλεισμός για τον αιτούντα, οι λόγοι αποκλεισμού θα πρέπει να 

ερμηνεύονται συσταλτικά και να εφαρμόζονται με προσοχή.  

Τα παραδείγματα που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο δεν είνα ι εξαντλητικά 

ούτε οδηγούν σε οριστικά συμπεράσματα. Κάθε υπόθεση θα πρέπει να 

εξετάζεται μεμονωμένα επί της ουσίας.  

Η εφαρμογή των ρητρών αποκλεισμού, όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να θεωρείται ότι ο 

αιτών τέλεσε οποιαδήποτε από τις σχετικές πράξεις, είναι υποχρεωτική. 

Ο αποκλεισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Λόγοι αποκλεισμού 

Καθεστώς 

πρόσφυγα 
• έγκλημα κατά της 

ειρήνης, έγκλημα 

πολέμου ή έγκλημα κατά 

της ανθρωπότητας 

Επικουρική 

προστασία 
• έγκλημα κατά της 

ειρήνης, έγκλημα 

πολέμου ή έγκλημα κατά 

της ανθρωπότητας 

 

• σοβαρό μη πολιτικό 

έγκλημα εκτός της χώρας 

ασύλου προτού ο αιτών 

γίνει δεκτός ως 

πρόσφυγας 

• σοβαρό έγκλημα 

 

• πράξεις που αντιβαίνουν 

προς τις αρχές και τους 

σκοπούς των Ηνωμένων 

Εθνών 

• πράξεις που αντιβαίνουν 

προς τις αρχές και τους 

σκοπούς των Ηνωμένων 

Εθνών 

  

• κίνδυνος για την 

κοινωνία ή για την 

ασφάλεια του κράτους 

μέλους στο οποίο 

βρίσκεται ο αιτών 

  • άλλα εγκλήματα (υπό 

συγκεκριμένες 

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

αντίστοιχου λόγου αποκλεισμού και της ατομικής ευθύνης του αιτούντος ενώ ο αιτών 

εξακολουθεί να υπέχει υποχρέωση συνεργασίας για την εξακρίβωση όλων των πραγματικών 

περιστατικών και των περιστάσεων που σχετίζονται με την αίτησή του. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

Στη Σομαλία, πολλές περιστάσεις και διάφορα προφίλ ενδέχεται να απαιτούν εξέταση της 

ενδεχόμενης εφαρμογής των λόγων αποκλεισμού. Η ΟΑ δεν προβλέπει χρονικό περιορισμό 

για την εφαρμογή των λόγων αποκλεισμού. Οι αιτούντες ενδέχεται να αποκλειστούν για 

γεγονότα που συνέβησαν στο πρόσφατο και στο απώτερο παρελθόν (π.χ. πράξεις που 

τελέστηκαν από την Ισλαμική Ένωση Δικαστηρίων, πράξεις που τελέστηκαν κατά τον 

εμφύλιο πόλεμο στο διάστημα 1988-1991). 

Σύμφωνα με τις ΠΧΚ, πράξεις που συνεπάγονται αποκλεισμό διαπράττονται από πολλούς 

φορείς τόσο σε σχέση με τις ένοπλες συρράξεις όσο και στο πλαίσιο της γενικής 

εγκληματικότητας και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

Στις υποενότητες που ακολουθούν παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με τη δυνητική 

εφαρμογή των λόγων αποκλεισμού στην περίπτωση της Σομαλίας. 

Έγκλημα κατά της ειρήνης, έγκλημα πολέμου, έγκλημα 

κατά της ανθρωπότητας 

Ο λόγος «έγκλημα κατά της ειρήνης» δεν θεωρείται συναφής για τις υποθέσεις αιτούντων 

από τη Σομαλία. 

Οι παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τα διάφορα αντιμαχόμενα μέρη 

στις συγκρούσεις που μαίνονται ή μαίνονταν στη Σομαλία θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με 

εγκλήματα πολέμου, όπως π.χ. οι εσκεμμένες και συστηματικές επιθέσεις κατά νοσοκομείων, 

οι εσκεμμένες επιθέσεις αδιάκριτης βίας κατά αμάχων κ.λπ. 

Μεταξύ των συναφών καταστάσεων περιλαμβάνονται ο εμφύλιος πόλεμος (1988-1991) και η 

μη διεθνής ένοπλη σύρραξη μεταξύ της σομαλικής κυβέρνησης και της Al-Shabaab. 

Επιπλέον, οι εχθροπραξίες μεταξύ του ISS και της Al-Shabaab ισοδυναμούν με μη διεθνή 

ένοπλη σύρραξη. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/preliminary-remarks-0
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/61-relevant-circumstances
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Τα εγκλήματα που έχουν αναφερθεί, όπως π.χ. δολοφονίες, βασανιστήρια και βιασμοί από 

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

ανθρωπότητας εφόσον τελέστηκαν στο πλαίσιο εκτεταμένων και συστηματικών επιθέσεων 

κατά αμάχων. 

Ορισμένες πράξεις που διαπράττονται στις συγκρούσεις που μαίνονται ή μαίνονταν στη 

χώρα, όπως π.χ. οι εκτελέσεις χωρίς να έχει προηγηθεί δίκη, τα βασανιστήρια και οι βίαιες 

εξαφανίσεις, θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου και με εγκλήματα κατά 

της ανθρωπότητας. 

Ιδίως (πρώην) μέλη του SNA, των SPF, της NISA, των δυνάμεων ασφαλείας των ομόσπονδων 

κρατών μελών και των αντικυβερνητικών ενόπλων ομάδων, ειδικότερα της Al-Shabaab και 

του ISS, ενδέχεται να εμπλέκονται σε πράξεις που αποτελούν εγκλήματα πολέμου ή/και 

εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. 

Επίσης, τα εγκλήματα που τελούνται στο πλαίσιο των συγκρούσεων μεταξύ πολιτοφυλακών 

των φατριών, ιδίως κατά τον εμφύλιο πόλεμο στο παρελθόν, ενδέχεται να γεννούν υποψίες 

ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχείο α) της 

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

Σοβαρό (μη πολιτικό) έγκλημα 

Στην περίπτωση της Σομαλίας, η εγκληματικότητα και η κατάρρευση της δημόσιας τάξης σε 

ορισμένα τμήματα της χώρας καθιστούν ιδιαίτερα συναφή τον λόγο του «σοβαρού (μη 

πολιτικού) εγκλήματος». Εκτός από τις πράξεις βίας και τις ανθρωποκτονίες που συνδέονται 

με οικογενειακές διαφορές και διαφορές στο πλαίσιο της φατρίας, παραδείγματα ιδιαίτερα 

συναφών σοβαρών εγκλημάτων θα μπορούσαν να είναι, ενδεικτικά, η εμπορία ανθρώπων, η 

εκβίαση/παράνομη φορολόγηση, η πειρατεία, κ.λπ. 

Η βία κατά των γυναικών και των παιδιών (για παράδειγμα, στο πλαίσιο της 

ενδοοικογενειακής βίας ή του εξαναγκασμού σε γάμο και του γάμου ανηλίκων) θα μπορούσε 

να ισοδυναμεί με σοβαρό (μη πολιτικό) έγκλημα. 

Η διάπραξη ΑΓΓΟ συνιστά σοβαρό (μη πολιτικό) έγκλημα. Όλες οι συναφείς περιστάσεις, 

μεταξύ των οποίων και όσες συνδέονται με την ατομική ευθύνη, θα πρέπει να εξετάζονται 

με τη δέουσα προσοχή. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα υπό εξέταση εγκλήματα ενδέχεται να συνδέονται με ένοπλη 

σύρραξη ή να έχουν τελεστεί στο πλαίσιο ευρείας ή συστηματικής επίθεσης κατά αμάχων 

(π.χ. απαγωγές με σκοπό τη στρατολόγηση, επιβολή φόρων για τη χρηματοδότηση 

δραστηριοτήτων μη κρατικών ενόπλων ομάδων). Ως εκ τούτου, η εξέτασή τους θα πρέπει 

να γίνεται βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχείο α) της ΟΑ/άρθρου 17 παράγραφος 1 

στοιχείο α) της ΟΑ. 

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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Πράξεις που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς και τις 

αρχές των Ηνωμένων Εθνών 

Αν ο αιτών είναι (πρώην) μέλος ενόπλων ομάδων όπως π.χ. η Al-Shabaab και το ISS, 

δημιουργούνται υποψίες και καθίσταται ενδεχομένως αναγκαία η εξέταση των 

δραστηριοτήτων του αιτούντος βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχείο γ)/άρθρου 17 

παράγραφος 1 στοιχείο γ) της ΟΑ, πέραν των παραμέτρων που εξετάζονται βάσει του 

άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχείο β)/άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας ΟΑ. 

Η εφαρμογή του αποκλεισμού πρέπει να βασίζεται στην εξατομικευμένη αξιολόγηση των 

συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του αιτούντος 

εντός της οργάνωσης αυτής. Η θέση του αιτούντος στην οργάνωση συνιστά σημαντική 

παράμετρο, η δε υψηλόβαθμη θέση θα μπορούσε να δικαιολογεί (μαχητό) τεκμήριο ατομικής 

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

περιστάσεις προτού ληφθεί η απόφαση για τον αποκλεισμό του αιτούντος. 

Όταν από τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ενδεχόμενη συμμετοχή σε εγκλήματα κατά 

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

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

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

Κίνδυνος για την κοινωνία ή για την ασφάλεια του 

κράτους μέλους 

Κατά την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας, ο προβλεπόμενος στο άρθρο 17 

παράγραφος 1 στοιχείο δ) της ΟΑ λόγος αποκλεισμού εφαρμόζεται μόνο σε πρόσωπα τα 

οποία είναι κατά τα άλλα επιλέξιμα για επικουρική προστασία. 

Εν αντιθέσει προς τους υπόλοιπους λόγους αποκλεισμού, η εφαρμογή της διάταξης αυτής 

βασίζεται σε προοπτική αξιολόγηση του κινδύνου. Παρ’ όλα αυτά, κατά την εξέταση 

λαμβάνονται υπόψη οι παλαιότερες ή/και οι τρέχουσες δραστηριότητες του αιτούντος, όπως 

η συμμετοχή σε ορισμένες ομάδες που θεωρείται ότι συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια 

των κρατών μελών ή τυχόν εγκληματικές δραστηριότητες του αιτούντος. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση. 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2022/62-guidance-regard-somalia
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Συντομογραφίες 

 

AFRICOM United States Africa Command 

AMISOM Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία 

ASWJ Ahlu Sunna Wal-Jama’ah 

EUAA Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο 

FGS Federal Government of Somalia - Ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Σομαλίας 

FMS Federal Member States - Ομόσπονδα κράτη μέλη 

IDP Internally displaced person - Εκτοπισμένος στο εσωτερικό της χώρας 

ISS Islamic State in Somalia - Ισλαμικό Κράτος στη Σομαλία 

NIS National Intelligence Service -Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών 

NISA National Intelligence and Security Agency -Εθνική Υπηρεσία 

Πληροφοριών και Ασφαλείας 

PMPF Puntland Maritime Police Force -Ναυτική Αστυνομία της Puntland 

PSF Puntland Security Force -Δύναμη Ασφαλείας της Puntland 

SNA Somali National Army - Εθνικός Στρατός της Σομαλίας 

SPF Somali Police Force -Αστυνομική Δύναμη της Σομαλίας  

UNHCR Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 

ΑΓΓΟ ακρωτηριασμός/κοπή των γυναικείων γεννητικών οργάνων 

ΑΕΜ Αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός 

ΓΓΗΕ Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών 

ΔΕΕ Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΕΔΕΠ Εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΗΠΑ Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

ΚΕΣΑ Κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου 
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ΛΟΑΤΚΙ Άτομα: 

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

ομοφυλόφιλοι) ή οποιουδήποτε φύλου (αμφιφυλόφιλοι)· 

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

στο φύλο που τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση (τρανς, μη 

δυαδικά άτομα)· 

▪ τα οποία γεννήθηκαν με χαρακτηριστικά φύλου που δεν 

ανταποκρίνονται στον τυπικό ορισμό του άνδρα ή της γυναίκας 

(ίντερσεξ)· και 

▪ των οποίων η ταυτότητα δεν εντάσσεται στη δυαδική κατάταξη 

της σεξουαλικότητας και/ή του φύλου (κουίρ) 

ΜΚΟ Μη κυβερνητική οργάνωση 

ΟΑ 

Οδηγία για 

την 

αναγνώριση 

Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση 

των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα 

που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της 

παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση). 

ΟΗΕ ή ΗΕ Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 

ΠΧΚ Πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής 
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Η πλήρης κοινή ανάλυση, η οποία αποτελεί τη βάση του παρόντος 

σημειώματος καθοδήγησης, διατίθεται ως ηλεκτρονικό βιβλίο και υπό 

μορφή pdf στην αγγλική γλώσσα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορείτε να τη βρείτε στη διεύθυνση 

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

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