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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0511/2010, którą złożyła Caroline Lindström (Szwecja), w sprawie 
odmowy udzielenia azylu politycznego irańskiemu Kurdowi

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję przedstawia historię swojego pochodzącego z Iranu partnera, którego 
wniosek o udzielenie azylu politycznego w Szwecji został odrzucony i któremu w związku 
z tym grozi deportacja. Składająca petycję obawia się o jego życie po powrocie do Iranu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 września 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 9 grudnia 2010 r.

Warunki, w których obywatelom państw trzecich przyznaje się międzynarodową ochronę 
w państwach członkowskich UE, zostały zharmonizowane na szczeblu Unii Europejskiej 
dyrektywą Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla 
kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców 
lub jako osoby, które z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz 
zawartości przyznawanej ochrony. 

Jak ustanowiono w art. 10 dyrektywy 2004/83/WE, prześladowanie polityczne uznaje się 
za powód do przyznania międzynarodowej ochrony. Aby doszło do „prześladowania” 
w rozumieniu art. 9 przedmiotowej dyrektywy akty doznane lub akty, przed którymi 
występuje obawa, muszą „być wystarczająco poważne ze względu na swoją istotę 
lub powtarzalność, żeby stwarzały poważne naruszenie praw człowieka” lub być kumulacją 
różnych działań, które są wystarczająco poważne ze względu na oddziaływanie na jednostkę 
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w podobny sposób. Kwestię tego, czy obawa przed prześladowaniami jest uzasadniona, 
ocenia się, biorąc pod uwagę okoliczności każdego przypadku. 

To do właściwych władz krajowych w poszczególnych państwach członkowskich należy 
decyzja o przyznaniu międzynarodowej ochrony w tym państwie członkowskim, 
podejmowana z pełnym poszanowaniem dyrektywy 2004/83/WE. Podejmując taką decyzję, 
państwa członkowskie wdrażają prawo UE w rozumieniu art. 51 ust. 1 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej; tym samym wiążą je zapisane w niej prawa, 
a w szczególności art. 18 i 19.

Choć Komisja Europejska monitoruje ogólne przestrzeganie przez państwa członkowskie ich 
zobowiązań wynikających z prawa UE, do sądów krajowych w pierwszej kolejności należy 
sprawdzanie legalności działań władz krajowych w poszczególnych 
przypadkach. Wnioskodawcy ubiegający się o status uchodźcy, którzy uważają, że nie 
przyznaje się im praw przysługujących zgodnie z dyrektywą kwalifikacyjną, powinni tym 
samym dochodzić sprawiedliwości przed właściwymi organami krajowymi, w tym przed 
sądami krajowymi. 

Ponadto każdy, kto uważa, iż doszło do naruszenia jego praw podstawowych, może osobiście 
wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (Europejski 
Trybunał Praw Człowieka, Rada Europy, 67075 Strasburg Cedex, Francja). Trybunał może 
jednak rozpatrzyć sprawę dopiero po wyczerpaniu wszystkich krajowych środków 
odwoławczych.

Wniosek

Mając na uwadze, że w pierwszej kolejności to do sądów krajowych należy sprawdzanie 
legalności posunięć władz krajowych w indywidualnych przypadkach, składająca petycję, 
w celu uzyskania dalszych informacji i pomocy, może zechcieć skonsultować się z radcą 
prawnym lub z organizacją pozarządową działającą w dziedzinie azylu w Szwecji, taką jak 
Szwedzkie Centrum Doradztwa dla Uchodźców (Rådgivningsbyrån). Z organizacją tą można 
się skontaktować pod następującym adresem: Gyllenstiernsgatan 14, 115 26 Sztokholm.


