ORAC SP/03 (REV 1)

Anunţ important cu privire la depunerea cererilor de protecţie subsidiară
de către persoanele care solicită statutul de refugiat.

1.

Ca urmare a hotărârii pronunţate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cazul
H. N. v. Ministerul Justiţiei, Egalităţii şi Reformei Juridice, Irlanda şi Procurorul
general, Regulamentele Uniunii Europene din 2013 (Protecţia subsidiară) (Nr. S.I. 426 din
2013) au fost modificate.

2.

Regulamentele Uniunii Europene pe 2015 (Protecţia subsidiară) (Amendament)(Nr. S.I.
137 din 2015) conferă efect statutar următoarelor modificări care respectă
hotărârea Curţii:
➢ Persoanele care depun o cerere nouă pentru acordarea statutului de refugiat
pot depune şi o cerere de protecţie subsidiară la Oficiul Comisarului pentru
Cererile de Refugiat (ORAC).
➢ Persoanele care în prezent au în curs de soluţionare o cerere de acordare a
statutul de refugiat, pot depune la ORAC şi o cerere de protecţie subsidiară.

3.

Cererile de protecţie subsidiară vor fi evaluate de către ORAC în conformitate cu
prevederile Regulamentelor Uniunii Europene din 2013 (Protecţia subsidiară) (Nr. S.I.
426 din 2013)(cu modificările ulterioare) şi vor fi analizate în cazul în care cererea de
acordare a statutului de refugiat este respinsă de către Ministerul Justiţiei şi Egalităţii.

4.

Ce acoperă Regulamentele din 2015?
În cazul în care sunteţi solicitant nou de protecţie subsidiară:
Regulamentele pe 2015 prevăd că persoanele care depun o cerere nouă pentru acordarea
statutului de refugiat, pot depune şi cerere de protecţie subsidiară care va fi analizată şi
evaluată de către Comisar în cazul în care cererea de acordare a statutului de refugiat este
respinsă de către Ministerul Justiţiei şi Egalităţii. În această privinţă, Comisarul va întocmi,
în conformitate cu Regulamentele pe 2013 (cu modificările ulterioare) şi în urma
intervievării persoanei care solicită protecţie subsidiară, un raport scris cu privire la analiza
cererii. Comisarul va înainta o recomandare către Ministerul Justiţiei şi Egalităţii cu privire
la faptul dacă persoana solicitantă este eligibilă pentru protecţie subsidiară.

În cazul în care sunteţi deja solicitant de protecţie subsidiară:
Regulamentele pe 2015 prevăd că persoanele care în prezent au în curs de soluţionare o
cerere pentru acordarea statutului de refugiat, pot depune şi cerere de protecţie subsidiară
care va fi analizată şi evaluată de către Comisar în cazul în care cererea de acordare a
statutului de refugiat este respinsă de către Ministerul Justiţiei şi Egalităţii. În această
privinţă, Comisarul va întocmi, în conformitate cu Regulamentele pe 2013 (cu modificările
ulterioare) şi în urma intervievării persoanei care solicită protecţie subsidiară, un raport scris
cu privire la analiza cererii. Comisarul va înainta o recomandare către Ministerul Justiţiei şi
Egalităţii cu privire la faptul dacă persoana solicitantă este eligibilă pentru protecţie
subsidiară.

5.

În cazul categoriilor de persoane menţionate mai sus, cererea de protecţie subsidiară poate
fi făcută prin depunerea unui formular completat ORAC SP/04 [Cerere în baza
Regulamentului 3A(1) din Regulamentele Uniunii Europene (Protecţia subsidiară) pe
2013 (cu modificările ulterioare) pentru o declaraţie de protecţie subsidiară], fie
•

personal la Oficiul Comisarului pentru Cererile de Refugiat, Timberlay House,
79-83 Lower Mount Street, Dublin 2,
SAU

• prin poştă la Centrul de Servicii Clienţi ORAC, Timberlay House, 79-83 Lower
Mount Street, Dublin 2.

6.

După ce aţi depus cerere de protecţie subsidiară, puteţi furniza informaţii suplimentare
prin completarea formularului ORAC SP/05 (Informaţii suplimentare cu privire la cerere
în baza Regulamentului 3A(1) din Regulamentele Uniunii Europene (Protecţia subsidiară)
pe 2013 (cu modificările ulterioare) pentru o declaraţie de protecţie subsidiară) şi pe care
îl puteţi depune la adresa de mai sus. Informaţiile suplimentare pot fi furnizate
Comisarului în orice moment de la data depunerii cererii şi până la expirarea celor 15 zile
lucrătoare ulterioare datei la care Ministerul v-a transmis un aviz de respingere a declarării
statutului de refugiat.

7.

Regulamentele integrale pe 2013 şi 2015 pot fi accesate pe site-ul
Comisarului pentru Cererile de Refugiat http://www.ORAC.ie.
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