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Tárgy: Caroline Lindström, svéd állampolgár által benyújtott 0511/2010. számú 
petíció egy iráni kurd férfi politikai menedékjog iránti kérelmének 
elutasításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója röviden ismerteti iráni barátjának történetét, akinek Svédországban 
elutasították politikai menedékjog iránti kérelmét, és akit kitoloncolás fenyeget. Attól fél, ha 
visszaküldik Iránba, veszélybe kerül az élete.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. szeptember 13. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. december 9.

Azokat a feltételeket, amelyek alapján a harmadik országok állampolgárai nemzetközi 
védelmet kapnak az EU tagállamaiban, a harmadik országok állampolgárainak, illetve a 
hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként 
való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról 
szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelv harmonizálta európai uniós szinten. 

Ahogyan azt a 2004/83/EK irányelv 10. cikke megállapítja, a politikai okokból való 
üldöztetés a nemzetközi védelem biztosítása alapjának minősül. Az elszenvedett vagy 
rettegett cselekmények akkor minősíthetők az irányelv 9. cikke szerinti „üldöztetésnek”, ha 
„jellegüknél, illetve ismétlődésüknél fogva elegendően súlyosak ahhoz, hogy az alapvető 
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emberi jogokat súlyosan megsértsék”, vagy olyan különböző intézkedések együtteséből állnak 
össze, amelyek elég súlyosak ahhoz, hogy az érintett személyre hasonló módon hassanak. Az 
üldözéstől való félelem megalapozottságát minden esetben az adott körülmények értékelése 
alapján kell eldönteni. 

A nemzetközi védelemnek az adott tagállamban való biztosításáról szóló döntést az egyes 
tagállamok illetékes nemzeti hatóságainak kell meghozniuk, teljes mértékben betartva a 
2004/83/EK irányelvet. Az ilyen döntések meghozatalakor a tagállamok az Európai Unió 
Alapjogi Chartája 51. cikkének (1) bekezdése értelmében az európai uniós jogot hajtják végre, 
ennélfogva kötik őket az abban, és különösen a 18. és a 19. cikkben meghatározott jogok.  

Általánosságban ugyan az Európai Bizottság ellenőrzi, hogy a tagállamok betartják-e az 
európai uniós jog szerinti kötelezettségeiket, elsősorban a nemzeti bíróságok feladata, hogy az 
egyes esetekben felülvizsgálják a nemzeti hatóságok tevékenységeinek jogszerűségét. A 
menekültjogállás olyan kérelmezőinek, akik úgy vélik, nem kapják meg az elismerési irányelv 
szerint őket megillető jogokat, ezért az illetékes nemzeti hatóságokhoz, így a nemzeti 
bíróságokhoz kell jogorvoslatért folyamodniuk.

Emellett valamennyi olyan személy, aki úgy véli, hogy valamelyik alapvető jogát 
megsértették, személyes panaszt nyújthat be a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához 
(EJEB) (ECHR, Council of Europe, 67075 Strasbourg Cedex, France). A Bíróság azonban 
csak azt követően foglalkozik az egyes ügyekkel, ha már valamennyi hazai jogorvoslati 
lehetőséget kimerítették.

Következtetés

Tekintve, hogy elsősorban a nemzeti bíróságok feladata, hogy felülvizsgálják a nemzeti 
hatóságok tevékenységeinek jogszerűségét, az egyes esetekben a petíció benyújtója – a 
további tájékoztatás és segítség igénybevétele értedében – jogi tanácsadóhoz és/vagy a 
menekültügy területén tevékenykedő svéd nem kormányzati szervezethez, például a Svéd 
Menekültügyi Tanácsadó Központhoz (Rĺdgivningsbyrĺn) fordulhat, amely a következő címen 
érhető el: Gyllenstiernsgatan 14, 115 26 Stockholm.


