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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0511/2010, adresată de Caroline Lindström, de cetățenie suedeză, 
privind refuzul de a acorda azil politic unui kurd din Iran

1. Rezumatul petiției

Petiționara relatează povestea prietenului său iranian, a cărui cerere de azil politic în Suedia a 
fost respinsă și riscă deportarea. Aceasta se teme pentru viața lui în cazul în care este trimis 
înapoi în Iran.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 septembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 9 decembrie 2010

Condițiile în care resortisanților țărilor terțe li se acordă protecție internațională în statele 
membre ale UE au fost armonizate la nivelul UE prin Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind standardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le 
îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de 
refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de protecție internațională și 
referitoare la conținutul protecției acordate. 

Așa cum prevede articolul 10 din Directiva 2004/83/CE, persecuția politică este recunoscută 
ca fiind un motiv de acordare a protecției internaționale. Pentru a constitui „persecuție”, în 
sensul articolului 9 din directivă, actele suferite sau pentru care există temere trebuie „să fie 
suficient de grave prin natura sau prin caracterul lor repetat pentru a constitui o încălcare 
gravă a drepturilor fundamentale ale omului”, sau să fie o acumulare de diverse măsuri 
suficient de grave pentru a afecta o persoană în mod similar. Dacă temerea de persecuție este 
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întemeiată sau nu trebuie să fie apreciată prin prisma circumstanțelor fiecărui caz în parte. 

Autoritățile naționale competente ale fiecărui stat membru sunt cele care trebuie să decidă, 
ținând seama pe deplin de Directiva 2004/83/CE, cu privire la acordarea protecției 
internaționale în statul membru respectiv. Atunci când iau astfel de decizii, statele membre 
pun în aplicare legislația UE, în sensul articolului 51 alineatul (1) din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și au astfel obligația de a respecta drepturile consacrate în 
această cartă, în special, în articolele 18 și 19.

Cu toate acestea, deși Comisia Europeană monitorizează respectarea de către statele membre a 
obligațiilor lor în conformitate cu legislația UE în general, instanțele naționale sunt cele care 
trebuie în primul rând să analizeze legalitatea actelor adoptate de autoritățile naționale în 
fiecare caz în parte. Prin urmare, solicitanții statutului de refugiat care consideră că nu li se 
acordă drepturile care li se cuvin în conformitate cu Directiva privind calificarea ar trebui să 
introducă acțiuni în fața autorităților naționale competente, inclusiv a instanțelor naționale. 

Mai mult, orice persoană care consideră că unul din drepturile sale fundamentale a fost 
încălcat poate depune personal o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) 
de la Strasbourg (CEDO, Consiliul Europei, 67075 Strasbourg Cedex, Franța). Totuși, Curtea 
se poate ocupa de o problemă numai după ce au fost epuizate toate căile de atac interne.

Concluzie

Având în vedere că instanțele naționale sunt principalele responsabile de analizarea legalității 
actelor adoptate de autoritățile naționale în fiecare caz în parte, petiționara ar putea dori să 
consulte, pentru informații și asistență suplimentare, un consilier juridic și/sau o organizație 
neguvernamentală care lucrează în domeniul azilului în Suedia, precum Centrul de consiliere 
pentru refugiați din Suedia (Rådgivningsbyrån), care poate fi contactat la următoarea adresă: 
Gyllenstiernsgatan 14, 115 26 Stockholm.


