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Om: Andragende 0867/2010 af Golamali Shojaeitarighi, iransk statsborger, om 
afvisning af hans ansøgning om politisk asyl i Cypern

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Parlamentet om at gribe ind over for de cypriotiske myndigheder og få 
dem til at revurdere deres afgørelse om at afvise hans ansøgning om politisk asyl. Andrageren 
forklarer, at en iransk domstol i 2005 har dømt ham in absentia til 10 års fængsel for 
handlinger mod den iranske stat. Andrageren, som har boet i Cypern siden oktober 2002 og er 
døbt kristen-ortodoks i 2003, anfører, at hans asylansøgning blev afvist allerede i 2004. Han 
lader ikke til at have flere muligheder for retsbeskyttelse og frygter at blive udvist til Iran, 
hvilket vil medføre dødsstraf, og beder derfor Parlamentet om hjælp til at få lov til at blive i 
Cypern.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. november 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"Andrageren er en iransk statsborger, som i 2002 søgte om asyl i Cypern med forklaring om 
forfølgelse grundet sine politiske aktiviteter. Andrageren blev desuden døbt som kristen-
ortodoks i 2003. Hans asylansøgning blev afvist i 2004. I 2005 blev han tilsyneladende dømt 
in absentia af en iransk domstol for handlinger mod den iranske stat (deltagelse i optøjer mod 
det hellige styre og propaganda for kristendommen) og blev idømt 10 års fængsel. Efter 
dommen ankede han til de cypriotiske myndigheder for at få disse til at genoverveje hans 
asylansøgning på baggrund af nyt bevismateriale med relevans for sagen, idet han frygtede, at 
han ville blive straffet med fængsel og måske endda dødsstraf, hvis han tog tilbage til Iran. 
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Hans anke blev dog afvist.

De betingelser, hvorunder tredjelandsstatsborgere gives international beskyttelse i 
medlemsstaterne, er blevet harmoniseret på EU-plan med Rådets direktiv 2004/83/EF af 29. 
april 2004 om fastsættelse af minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere 
eller statsløse som flygtninge eller som personer, der af anden grund behøver international 
beskyttelse samt indholdet af en sådan beskyttelse. I henhold til dette direktiv anerkendes 
politisk forfølgelse som en grund til at yde international beskyttelse (artikel 10). 

Det er op til de kompetente nationale myndigheder i den enkelte medlemsstat at træffe 
afgørelse om at give international beskyttelse i den pågældende medlemsstat. Når 
medlemsstaterne træffer sådanne beslutninger, sikrer de, at EU-lovgivningen gennemføres i 
overensstemmelse med grundlæggende rettigheder og i fuld overensstemmelse med non-
refoulement-princippet, som fastsætter, at ingen bør sendes til et land, hvor han eller hun 
risikerer at blive udsat for tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller 
straf. 

Kommissionen overvåger, hvorledes medlemsstaterne opfylder deres forpligtelser i henhold 
til EU-lovgivningen, men det er primært de nationale domstoles opgave at vurdere, om de 
nationale myndigheders handlinger i enkeltsager er i overensstemmelse med loven. 
Asylansøgere som mener, at de ikke bliver tildelt de rettigheder, de er berettiget til i henhold 
til EU-lovgivningen, bør derfor søge oprejsning ved de kompetente nationale myndigheder, 
herunder de nationale domstole. 

Herudover kan enhver, som mener, at en af hans eller hendes grundlæggende rettigheder er 
blevet krænket, indsende en personlig klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i 
Strasbourg (Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Europarådet, 67075 Strasbourg-
Cedex, Frankrig). Men Domstolen må kun behandle en sag, efter at alle nationale retsmidler 
er blevet opbrugt.

Konklusion

Da det primært er de nationale domstoles opgave at vurdere lovligheden af nationale 
myndigheders handlinger i enkeltsager, kan andrageren for yderligere oplysninger og bistand 
opsøge en juridisk rådgiver og/eller en ngo, som arbejder inden for asylområdet i Cypern."


