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Betreft: Verzoekschrift 0511/2010, ingediend door Caroline Lindström (Zweedse 
nationaliteit), over het weigeren van politiek asiel aan een Iraanse Koerd

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster vertelt het verhaal van haar Iraanse vriend, wiens aanvraag voor politiek asiel in 
Zweden is afgewezen; als gevolg hiervan loopt hij het gevaar te worden uitgewezen. Zij 
vreest voor zijn leven als hij wordt teruggestuurd naar Iran.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 september 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 december 2010

De voorwaarden waaronder aan onderdanen uit derde landen internationale bescherming 
wordt verleend in lidstaten van de EU, zijn op Europees niveau geharmoniseerd door Richtlijn 
2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van 
onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins 
internationale bescherming behoeft en de inhoud van de verleende bescherming.

Volgens artikel 10 van deze richtlijn wordt politieke vervolging erkend als reden voor het 
verlenen van internationale bescherming. Om te kunnen spreken van "vervolging" in de zin 
van artikel 9 van de richtlijn, moeten de daden die zijn ondergaan of die worden gevreesd "zo 
ernstig van aard zijn of zo vaak voorkomen dat zij een ernstige schending vormen van de 
grondrechten van de mens" of een samenstel zijn van verschillende maatregelen die 
voldoende ernstig zijn om iemand op een soortgelijke wijze te treffen. De vraag of de vrees 
voor vervolging gegrond is, moet worden onderzocht in het licht van de omstandigheden van 
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elk afzonderlijk geval.

De beslissing om al dan niet internationale bescherming te verlenen in een bepaalde lidstaat, 
is aan de bevoegde nationale autoriteiten van die lidstaat, met volledige inachtneming van 
Richtlijn 2004/83/EG. Bij het nemen van een dergelijke beslissing voert de lidstaat 
communautaire wetgeving uit, in de zin van artikel 51, lid 1 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, en is derhalve gebonden door de daarin besloten rechten 
en met name aan de artikelen 18 en 19.

Hoewel de Europese Commissie erop toeziet dat de lidstaten hun verplichtingen krachtens de 
Europese wetgeving in het algemeen naleven, is het primair aan de nationale rechtbanken om 
de wettigheid van handelingen van nationale autoriteiten in afzonderlijke gevallen te 
beoordelen. Personen die de vluchtelingenstatus hebben aangevraagd en die van mening zijn 
dat hen niet de rechten worden verleend waar zij krachtens de erkenningsrichtlijn recht op 
hebben, dienen zich derhalve te wenden tot de bevoegde nationale autoriteiten, waaronder de 
nationale rechtbanken.

Daarnaast kan elke persoon die van mening is dat zijn of haar grondrechten zijn geschonden, 
persoonlijk een klacht indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) 
in Straatsburg (EHRM, Raad van Europa, 67075 Strasbourg-Cedex, Frankrijk). Het Hof kan 
echter alleen uitspraak in een zaak doen nadat alle nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput.

Conclusie

Gezien het feit dat het primair aan de nationale rechtbanken is om de wettigheid van 
handelingen van nationale autoriteiten in afzonderlijke gevallen te beoordelen, kan indiener 
voor meer informatie en bijstand advies inwinnen bij een juridisch adviseur en/of een niet-
gouvernementele organisatie werkzaam op het gebied van asiel in Zweden, zoals het Swedish 
Refugee Advice Centre (Rådgivningsbyrån). Contactgegevens: Gyllenstiernsgatan 14, 115 26 
Stockholm.


