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kurdui, kurią pateikė Švedijos pilietė Caroline Lindström

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja pasakoja savo iraniečio draugo, kurio prašymas suteikti Švedijoje politinį 
prieglobstį buvo atmestas ir kuriam gresia išsiuntimas, istoriją. Peticijos pateikėja baiminasi 
dėl draugo gyvybės, jei jis bus grąžintas į Iraną.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. rugsėjo 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gruodžio 9 d.

„Sąlygos, kuriomis trečiųjų šalių piliečiams suteikiama tarptautinė apsauga ES valstybėse 
narėse yra suderintos ES lygmeniu 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/83/EB 
dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, 
kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio 
būtiniausių standartų. 

Direktyvos 2004/83/EB 10 straipsnyje nustatyta, kad politinis persekiojimas pripažįstamas 
priežastimi, dėl kurios suteikiama tarptautinė apsauga. Kad tai būtų direktyvos 9 straipsnyje 
apibūdintas persekiojimas, veiksmai, nuo kurių nukentėta arba kurių bijomasi, turi būti 
„pakankamai rimti savo pobūdžiu ar dažnumu, kad sudarytų sunkų pagrindinių žmogaus 
teisių pažeidimą“ arba būtų įvairių priemonių, kurios yra pakankamai griežtos ir darytų 
panašų poveikį asmeniui, sankaupa. Klausimas, ar persekiojimo baimė yra tinkamai pagrįsta, 
turi būti vertinamas atsižvelgiant į kiekvieno atvejo aplinkybes.
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Kiekvienos valstybės narės nacionalinės valdžios institucijos, visapusiškai atsižvelgdamos į 
Direktyvą 2004/83/EB, sprendžia dėl tarptautinės apsaugos suteikimo toje valstybėje narėje. 
Priimdamos tokius sprendimus valstybės narės įgyvendina ES teisę pagal Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnio 1 dalį ir todėl joms privalomos chartijoje, visų pirma 
18 ir 19 straipsniuose, nustatytos teisės, .

Tačiau nors Europos Komisija stebi, kaip valstybės narės laikosi įsipareigojimų pagal ES teisę 
apskritai, pirmiausia nacionaliniai teismai turi peržiūrėti, ar atskirais atvejais nacionalinių 
institucijų veiksmai yra teisėti. Todėl pabėgėlio statusą suteikti prašantys asmenys, kurie 
mano, kad jiems nesuteiktos pagal Priskyrimo direktyvą priklausančios teisės, turėtų siekti 
žalos atlyginimo kompetentinguose nacionalinėse institucijose, įskaitant nacionalinius 
teismus. 

Be to, bet kuris asmuo, kuris mano, kad jo pagrindinės teisės pažeistos, gali pats pateikti 
skundą Europos Žmogaus Teisių Teismui (EŽTT) Strasbūre ((ECHR, Council of Europe, 
67075 Strasbourg Cedex, France). Vis dėlto Teismas gali nagrinėti šį klausimą tik po to, kai 
išbandytos visos nacionalinės teisių gynimo priemonės.

Išvada

Atsižvelgiant į tai, kad pirmiausia nacionaliniai teismai tikrina nacionalinių institucijų 
veiksmų teisėtumą pavieniais atvejais, peticijos pateikėja galėtų dėl išsamesnės informacijos 
ir pagalbos kreiptis į juriskonsultą ir (arba) nevyriausybinę organizaciją, dirbančią Švedijoje 
prieglobsčio srityje, pavyzdžiui, Švedijos konsultacijų pabėgėliams centrą 
(Rådgivningsbyrån), su kuriuo galima susisiekti adresu: Gyllenstiernsgatan 14, 115 26 
Stockholm.“


