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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0867/2010 внесена от Golamali Shojaeitarighi, с иранско 
гражданство, относно отхвърлянето на молбата му за политическо убежище 
в Кипър

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията желае намесата на Европейския парламент, който да се 
погрижи органите на Кипър да преразгледат решението си за отхвърляне на молбата му 
за политическо убежище.  Вносителят пояснява, че през 2010 г. иранският съд го е 
осъдил в негово отсъствие на десет години затвор за действия срещу иранската 
държава. Вносителят, който живее в Кипър от октомври 2002 г .  и е приел 
православната християнска религия през 2003 г., твърди, че искането му за 
предоставяне на убежище е било отхвърлено още през 2004 г. Той изглежда е изчерпал 
законово установените механизми за търсене на своите права и се опасява от 
депортиране в Иран, което би могло да означава смъртна присъда. Поради това 
вносителят призовава за намесата на Европейския парламент, който да му съдейства да 
остане в Кипър. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 ноември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Вносителят на петицията е ирански гражданин, който през 2002 г. е кандидатствал за 
убежище в Кипър с твърдението, че е преследван поради политическата си дейност. 
През 2003 г. вносителят на петицията е бил също така покръстен в православен 
християнин. Молбата му за убежище е била отхвърлена през 2004 г. Изглежда, че през 
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2005 г. той е бил признат за виновен от ирански съд в негово отсъствие (in absentia) за 
действия срещу иранската държава (участие в безредици срещу свещения режим и 
пропаганда на християнството) и бил осъден на десет години затвор.   След това 
осъждане той се обръща към кипърските органи с молба да преразгледат молбата му за 
предоставяне на убежище въз основата на нови, важни за неговия случай доказателства, 
като се опасява, че ако бъде върнат в Иран, ще бъде застрашен от лишаване от свобода 
и може би от смъртно наказание. Неговата молба обаче е била отхвърлена.

Условията, при които на граждани на трети държави се предоставя международна 
закрила в държави-членки на ЕС, са хармонизирани на равнище ЕС от Директива 
2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно минималните стандарти за 
признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без 
гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от 
международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила
Съгласно тази Директива политическото преследване е признато като причина за 
предоставяне на международна закрила (член 10). 
Компетентните национални органи на всяка държава-членка трябва да вземат решение 
относно предоставянето на международна закрила в тази държава-членка. При 
вземането на подобни решения държавите-членки следва да гарантират прилагането на 
правото на ЕС съгласно с основните права и в пълно съответствие с принципа за 
забрана на връщането, който изисква нито едно лице да не бъде изпращано в държава, 
където той или тя може да бъде подложено на изтезание или нечовешко или 
унизително отнасяне или наказание. 

Като има предвид, че Европейската комисия контролира начина, по който държавите-
членки спазват задълженията си съгласно правото на ЕС, националните съдилища 
преди всичко трябва да преразглеждат законността на актовете на националните органи 
в отделните случаи. Търсещите статут на бежанци, които считат, че не са им 
предоставени правата, които им се полагат съгласно правото на ЕС, следва поради това 
да търсят средства за съдебна защита пред компетентните национални органи, 
включително националните съдилища. 

Освен това всяко лице, което счита, че едно от неговите или нейни основни права са 
били нарушени, може лично да подаде жалба в Европейския съд за правата на човека 
(ЕСПЧ) в Страсбург (ЕСПЧ, Съвет на Европа, 67075 Strasbourg Cedex, France). Въпреки 
това Съдът може да разгледа въпроса единствено след като са изчерпани всички 
вътрешноправни средства за защита.

Заключение

Като се има предвид факта, че преди всичко националните съдилища преразглеждат 
законността на актовете на националните органи в отделните случаи, вносителят на 
петицията може би иска за по-нататъшна информация и съдействие да се консултира с 
правен съветник и/или неправителствена организация, работеща в сферата на 
предоставянето на убежище в Кипър. 


