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Suġġett: Petizzjoni 0511/2010, imressqa minn Caroline Lindström, ta’ nazzjonalità 
Svediża, dwar ir-rifjut tal-ażil politiku għal Kurdu Iranjan

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tirrakkonta l-istorja tal-għarus Iranjan tagħha li nċaħditlu l-applikazzjoni 
tiegħu għall-ażil politiku fl-Isvezja u qed jirriskja li jiġi deportat. Hija tibża’ li ħajtu tkun 
ipperikolata jekk jiġi rritornat l-Iran.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Settembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-9 ta’ Diċembru 2010.

Il-kundizzjonijiet li abbażi tagħhom iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi jingħataw protezzjoni 
internazzjonali fl-Istati Membri ġew armonizzati fil-livell Ewropew bid-Direttiva tal-Kunsill 
2004/83/KE tad-29 ta’ April 2004, dwar livell stabbiliti minimi għall-kwalifika u l-istat ta’ 
ċittadini nazzjonali ta’ pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat bħala refuġjati jew bħala persuni 
li inkella jeħtieġu protezzjoni internazzjonali u l-kontenut tal-protezzjoni mogħtija. 

Kif stipolat fl-Artikolu 10 tad-Direttiva 2004/83/KE, il-persekuzzjoni politika hija 
rikonoxxuta bħala raġuni biex tingħata protezzjoni internazzjonali. Biex ikunu jikkostitwixxu 
“persekuzzjoni” skont it-tifsira tal-Artikolu 9 tad-Direttiva, l-atti sofruti jew li jqanqlu biża’ 
għandhom “[i]kunu serji biżżejjed fin-natura jew repetizzjoni tagħhom li jikkostitwixxu 
vjolazzjoni serja ta’ drittijiet bażiċi tal-bniedem”, jew ikunu akkumulu ta’ diversi miżuri li 
huma serji biżżejjed li jaffettwaw individwu f’manjiera simili. Il-kwistjoni dwar jekk il-biża’ 
ta’ persekuzzjoni tkunx ibbażata sewwa għandha tkun apprezzata fid-dawl taċ-ċirkostanzi ta’ 
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kull każ. 

Hija r-responsabilità tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti ta’ kull Stat Membru li jiddeċiedu, 
filwaqt li jirrispettaw bis-sħiħ id-Direttiva 2004/83/KE, jekk jipprovdux protezzjoni 
internazzjonali f’dak l-Istat Membru. Meta jieħdu tali deċiżjonijiet, l-Istati Membri 
jimplimentaw il-liġi tal-UE, skont it-tifsira tal-Artikolu 51(1) tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u għaldaqstant huma marbuta bid-drittijiet stabbiliti fiha u, 
b’mod partikolari, bl-Artikoli 18 u 19.  

Madankollu, għalkemm il-Kummissjoni Ewropea tissorvelja r-rispett mill-Istati Membri tal-
obbligi tagħhom skont il-liġi tal-UE inġenerali, hija primarjament ir-responsabilità tal-qrati 
nazzjonali li janalizzaw il-legalità ta’ atti tal-awtoritajiet nazzjonali f’każijiet individwali. L-
applikanti għall-istejtus ta’ refuġjat li jemmnu li mhumiex qed jingħataw id-drittijiet li huma 
intitolati għalihom skont id-Direttiva tal-Kwalifiki, għandhom għalhekk ifittxu rimedji 
quddiem l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, inklużi l-qrati nazzjonali. 

Barra minn hekk, kwalunkwe individwu li jqis li wieħed mid-drittijiet fundamentali tiegħu 
nkiser jista’ jressaq ilment personalment quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem 
(ECHR) fi Strasburgu (ECHR, Kunsill tal-Ewropa, 67075 Strasbourg Cedex, 
Franza). Madankollu, il-Qorti tista’ biss tittratta kwistjoni wara li jkunu ġew eżawriti r-rimedji 
nazzjonali kollha.

Konklużjoni

Minħabba l-fatt li primarjament hija r-responsabilità tal-qrati nazzjonali li janalizzaw il-
legalità ta’ atti tal-awtoritajiet nazzjonali f’każijiet individwali, il-petizzjonanta tista’, biex 
tikseb iktar informazzjoni u għajnuna, tikkonsulta konsulent legali u/jew organizzazzjoni 
mhux governattiva li taħdem fil-qasam tal-ażil fl-Isvezja, bħaċ-Ċentru Svediż ta’ Konsulenza 
għar-Refuġjati (Rådgivningsbyrån), li jista’ jiġi kkuntattjat f’dan l-indirizz: Gyllenstiernsgatan 
14, 115 26 Stockholm.


