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με την άρνηση παροχής πολιτικού ασύλου σε ιρανό κούρδο

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα αφηγείται την ιστορία του ιρανού συντρόφου της, η αίτηση του οποίου για 
χορήγηση πολιτικού ασύλου στη Σουηδία απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει τώρα 
να απελαθεί. Η ίδια εκφράζει φόβους για τη ζωή του σε περίπτωση που επιστρέψει στο Ιράν.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Σεπτεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου 2010.

Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχεται διεθνής προστασία σε υπηκόους τρίτων χωρών σε 
κράτη μέλη της ΕΕ έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο ΕΕ μέσω της οδηγίας 2004/83/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση 
και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως 
προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 10 της οδηγίας 2004/83/ΕΚ, η πολιτική δίωξη αναγνωρίζεται ως 
λόγος χορήγησης διεθνούς προστασίας. Προκειμένου να συνιστούν «δίωξη», κατά την έννοια 
του άρθρου 9 της οδηγίας, τα περιστατικά που όντως συνέβησαν ή για τα οποία υφίσταται 
φόβος ότι θα συμβούν πρέπει «να είναι αρκούντως σοβαρά λόγω της φύσης ή της 
επανάληψής τους ώστε να συνιστούν σοβαρή παραβίαση βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων» ή να αποτελούν σώρευση διαφόρων μέτρων τα οποία να είναι αρκούντως 
σοβαρά ούτως ώστε να θίγεται ένα άτομο κατά τρόπο αντίστοιχο. Το βάσιμο του φόβου 
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δίωξης κρίνεται ανάλογα με τις περιστάσεις κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης.

Επαφίεται στις αρμόδιες εθνικές αρχές κάθε κράτους μέλους να αποφασίζουν, σεβόμενες 
πλήρως την οδηγία 2004/83/ΕΚ, τη χορήγηση διεθνούς προστασίας στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος. Όταν λαμβάνουν αποφάσεις αυτού του είδους, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τη 
νομοθεσία της ΕΕ, κατά την έννοια του άρθρου 51, παράγραφος 1, του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, συνεπώς, δεσμεύονται από τα δικαιώματα που 
προβλέπονται σε αυτόν και, συγκεκριμένα, στα άρθρα 18 και 19.

Ωστόσο, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί εάν τα κράτη μέλη τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ γενικά, αποτελεί πρωτίστως 
αρμοδιότητα των εθνικών δικαστηρίων να ελέγχουν τη νομιμότητα των πράξεων των εθνικών 
αρχών σε μεμονωμένες υποθέσεις. Οι αιτούντες τη χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα που 
πιστεύουν ότι δεν τους παρέχονται τα δικαιώματα που δικαιούνται σύμφωνα με την οδηγία 
περί αναγνώρισης πρέπει, ως εκ τούτου, να προσφεύγουν ενώπιον των αρμόδιων εθνικών 
αρχών, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών δικαστηρίων.

Επιπλέον, κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι παραβιάστηκε ένα θεμελιώδες δικαίωμά του δύναται 
να καταθέσει προσωπικά καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(ΕΔΑΔ) στο Στρασβούργο (ΕΔΑΔ, Συμβούλιο της Ευρώπης, 67075 Στρασβούργο Cedex, 
Γαλλία). Ωστόσο, το Δικαστήριο μπορεί να εξετάσει μια υπόθεση μόνο εφόσον έχουν 
εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα σε εθνικό επίπεδο.

Συμπέρασμα

Δεδομένου του γεγονότος ότι αποτελεί πρωτίστως αρμοδιότητα των εθνικών δικαστηρίων να 
ελέγχουν τη νομιμότητα των πράξεων εθνικών αρχών σε μεμονωμένες υποθέσεις, η 
αναφέρουσα μπορεί, για παροχή περαιτέρω πληροφοριών και συνδρομής, να απευθυνθεί σε 
νομικό σύμβουλο ή/και σε μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται στον τομέα του 
ασύλου στη Σουηδία, όπως το Σουηδικό Συμβουλευτικό Κέντρο για Πρόσφυγες 
(Rådgivningsbyrån), η διεύθυνση του οποίου είναι η εξής: Gyllenstiernsgatan 14, 115 26 
Στοκχόλμη.


