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Θέμα: Αναφορά 0867/2010 του Golamali Shojaeitarighi, ιρανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την απόρριψη της αίτησής του για χορήγηση πολιτικού ασύλου 
στην Κύπρο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεσολαβήσει στις κυπριακές αρχές, 
ώστε να αναθεωρήσουν την απόφασή τους να απορρίψουν την αίτησή του για χορήγηση 
πολιτικού ασύλου. Ο αναφέρων εξηγεί ότι ένα ιρανικό δικαστήριο τον καταδίκασε ερήμην 
για ενέργειες κατά του ιρανικού κράτους σε δεκαετή φυλάκιση το 2005. Ο αναφέρων, ο 
οποίος κατοικεί στην Κύπρο από τον Οκτώβριο του 2002 και βαπτίστηκε χριστιανός 
ορθόδοξος το 2003, διατείνεται ότι η αίτησή του για χορήγηση ασύλου απορρίφθηκε ήδη το
2004. Κατά τα φαινόμενα έχει εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα προσφυγής και φοβάται την 
απέλαση στο Ιράν, η οποία ενδεχομένως να σημαίνει καταδίκη σε θάνατο και, συνεπώς, ζητεί 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τον βοηθήσει να παραμείνει στην Κύπρο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Νοεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Ο αναφέρων είναι ιρανός πολίτης ο οποίος υπέβαλε αίτηση χορήγησης ασύλου στην Κύπρο 
το 2002, ισχυριζόμενος δίωξη λόγω των πολιτικών δραστηριοτήτων του. Ο αναφέρων 
βαπτίστηκε επίσης χριστιανός ορθόδοξος το 2003. Η αίτησή του για τη χορήγηση ασύλου 
απορρίφθηκε το 2004. Προκύπτει ότι το 2005 ιρανικό δικαστήριο τον καταδίκασε ερήμην σε 
δεκαετή φυλάκιση για ενέργειες κατά του ιρανικού κράτους (συμμετοχή σε αναταραχές κατά 
του ιερού καθεστώτος και προπαγάνδα υπέρ του χριστιανισμού). Μετά την καταδίκη αυτήν, ο 
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αναφέρων απευθύνθηκε στις κυπριακές αρχές για να επανεξετάσουν την αίτησή του για τη 
χορήγηση ασύλου βάσει νέων στοιχείων σχετικών με την υπόθεσή του, εκφράζοντας τον 
φόβο ότι, εάν επιστρέψει στο Ιράν, θα αντιμετωπίσει φυλάκιση και ενδεχομένως θανατική 
ποινή. Ωστόσο, η αίτησή του απορρίφθηκε.

Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχεται διεθνής προστασία σε υπηκόους τρίτων χωρών σε 
κράτη μέλη της ΕΕ έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο ΕΕ μέσω της οδηγίας 2004/83/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση 
και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως 
προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους. Σύμφωνα με τη 
συγκεκριμένη οδηγία, η πολιτική δίωξη αναγνωρίζεται ως αιτία για την παροχή διεθνούς 
προστασίας (άρθρο 10).
Εναπόκειται στις αρμόδιες εθνικές αρχές κάθε κράτους μέλους να αποφασίζουν για τη 
χορήγηση διεθνούς προστασίας στο εν λόγω κράτος μέλος. Κατά τη λήψη των αποφάσεων 
αυτών, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το δίκαιο της ΕΕ εφαρμόζεται σύμφωνα με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και σε πλήρη συμμόρφωση με την αρχή της μη επαναπροώθησης, η 
οποία απαιτεί να μην αποστέλλεται κανένα πρόσωπο σε χώρα όπου μπορεί να υποστεί 
βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία.

Παρότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη τηρούν 
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ, αποτελεί πρωτίστως 
αρμοδιότητα των εθνικών δικαστηρίων να ελέγχουν τη νομιμότητα των πράξεων των εθνικών 
αρχών σε μεμονωμένες υποθέσεις. Οι αιτούντες τη χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα που 
πιστεύουν ότι δεν τους παρέχονται τα δικαιώματα που δικαιούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία 
της ΕΕ πρέπει, ως εκ τούτου, να προσφεύγουν ενώπιον των αρμόδιων εθνικών αρχών, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών δικαστηρίων.

Επιπλέον, κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι παραβιάστηκε ένα θεμελιώδες δικαίωμά του δύναται 
να καταθέσει προσωπικά καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(ΕΔΑΔ) στο Στρασβούργο (ΕΔΑΔ, Συμβούλιο της Ευρώπης, 67075 Στρασβούργο Cedex, 
Γαλλία). Ωστόσο, το Δικαστήριο μπορεί να εξετάσει μια υπόθεση μόνο εφόσον έχουν 
εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα σε εθνικό επίπεδο.

Συμπέρασμα

Δεδομένου του γεγονότος ότι αποτελεί πρωτίστως αρμοδιότητα των εθνικών δικαστηρίων να 
ελέγχουν τη νομιμότητα των πράξεων των εθνικών αρχών σε μεμονωμένες υποθέσεις, ο 
αναφέρων θα μπορούσε, για περαιτέρω πληροφορίες και βοήθεια, να απευθυνθεί σε νομικό 
σύμβουλο ή/και σε μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται στον τομέα του ασύλου 
στην Κύπρο.


