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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

9.12.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0511/2010 , внесена от Caroline Lindström, с шведско 
гражданство, относно отказ за даване на политическо убежище на 
ирански кюрд

1. Резюме на петицията

Вносителката разказва историята на своя ирански приятел, чиято молба за политическо 
убежище в Швеция е била отхвърлена, и той е изправен пред заплахата да бъде 
депортиран. Тя се страхува за живота му, ако бъде върнат в Иран.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 септември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 9 декември 2010 г.

Условията, при които граждани на трети страни получават международна защита в 
държавите-членки на ЕС са хармонизирани на равнище ЕС от Директива 2004/83/ЕО на 
Съвета от 29 април 2004 г. относно минималните стандарти за признаването и правното 
положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци 
или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и 
относно съдържанието на предоставената закрила.

Съгласно член 10 от Директива 2004/83/ЕО политическото преследване се счита за 
основание за предоставяне на международна защита. За да се считат за „преследване“ 
по смисъла на член 9 от Директивата, актовете, на които дадено лице е било подложено 
или е съществувала опасност да бъде подложено, „трябва да бъдат достатъчно сериозни 
по своето естество или по повторяемия си характер, за да представляват тежко 
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нарушение на основните права на човека“ или да представляват съвкупност от 
различни мерки, които да бъдат достатъчно тежки, за да засегнат индивида по подобен 
начин. Преценката дали това опасение е основателно следва да бъде направена в 
светлината на обстоятелствата на всеки случай. 

Компетентните национални органи на всяка държава-членка са тези, които следва да 
решат, при пълно спазване на Директива 2004/83/ЕО, дали да предоставят 
международна защита на дадено лице в тази държава-членка. При вземането на това 
решение държавите-членки прилагат законодателството на ЕС по смисъла на член 51, 
параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз и следователно са 
обвързани със задължението да зачитат правата, отстоявани в нея, и по-специално 
членове 18 и 19.

Въпреки това Европейската комисия следи спазването от държавите-членки на техните 
задължения съгласно законодателството на ЕС като цяло, като в същото време 
националните съдилища са тези, които могат да разглеждат законността на действията 
на националните органи в отделни случаи. Кандидатите за статут на бежанец, които 
считат, че не са получили правата, които им се полагат съгласно Директивата за 
признаването на правното положение, следва да потърсят удовлетворение чрез 
компетентните национални органи, включително националните съдилища. 

Освен това всяко лице, което счита, че неговите основни права са били нарушени, може 
лично да подаде жалба до Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург 
(ECHR, Council of Europe, 67075 Strasbourg Cedex, France). Този съд обаче може да 
разгледа определен въпрос едва след като са били изчерпани всички средства за правна 
защита на национално равнище.

Заключение

Като се има предвид, че главно националните съдилища са тези, които могат да 
разглеждат законността на действията на националните органи в отделни случаи, 
вносителката на петицията може да поиска да се консултира за допълнителна 
информация и съдействие с правен съветник и/или неправителствена организация, 
работеща в сферата на предоставянето на убежище в Швеция, например с Шведския 
център за консултиране на бежанци (Rådgivningsbyrån) на следния адрес: 
Gyllenstiernsgatan 14, 115 26 Stockholm.


