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petíció a ciprusi politikai menedékjog iránti kérelmének visszautasításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy lépjen fel a ciprusi hatóságoknál 
annak érdekében, hogy azok felülvizsgálják a politikai menedékjog iránti kérelmének 
visszautasításáról hozott határozatukat. A petíció benyújtója kifejti, hogy 2005-ben egy iráni 
bíróság a távollétében tíz éves börtönbüntetésre ítélte őt az iráni állam elleni tevékenysége 
miatt. A petíció benyújtója, aki 2002 októbere óta Cipruson él és 2003-ban keresztény ortodox 
szertartás szerint megkeresztelték, azt állítja, hogy a menedékjog iránti kérelmét már 2004-
ben visszautasították. Úgy tűnik, hogy kimerítette a rendelkezésére álló jogorvoslati 
lehetőségeket, és az Iránba történő kitoloncolásától tart, ami halálbüntetést is jelenthet 
számára, és ezért az Európai Parlament segítségét kéri Ciprusban maradásához.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. november 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

A petíció benyújtója iráni állampolgár, aki 2002-ben menedékjogot kért Cipruson azt állítva, 
hogy politikai tevékenysége miatt üldözik. A petíció benyújtóját 2003-ban keresztény ortodox 
szertartás szerint megkeresztelték. Menedékjog iránti kérelmét 2004-ben elutasították. Úgy 
tűnik, hogy 2005-ben az iráni bíróság távollétében bűnösnek nyilvánította az iráni állam ellen 
folytatott tevékenységek (iszlámellenes zavargásokban való részvétel és keresztény 
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propaganda) vádjában, és tíz év börtönbüntetésre ítélte. A petíció benyújtója az ítéletet 
követően a ciprusi hatóságokhoz fordult azzal a kéréssel, hogy vizsgálják felül 
menedékkérelmét az ügyével kapcsolatban felmerült új bizonyíték alapján, mivel félő, hogy 
ha visszatér Iránba, bebörtönzés és lehetséges halálbüntetés vár rá. Kérelmét azonban 
elutasították.

Azokat a feltételeket, amelyek alapján a harmadik országok állampolgárai nemzetközi 
védelmet kapnak az EU tagállamaiban, a harmadik országok állampolgárainak, illetve a 
hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként 
való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról 
szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelv harmonizálta európai uniós szinten. Az 
említett irányelv szerint a politikai okokból való üldöztetés olyan elismert indok, amely 
alapján igényelhető nemzetközi védelem (10. cikk). 
Az egyes tagállamok illetékes nemzeti hatóságainak kell dönteniük arról, hogy az adott 
tagállamban nemzetközi védelmet biztosítanak-e. Az ilyen döntések meghozatalakor a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az uniós jogot az alapvető jogokkal összhangban és a 
visszaküldés tilalmának elvét teljes körűen tiszteletben tartva hajtják végre, amelynek 
értelmében senkit sem lehet visszaküldeni egy olyan országba, ahol kínzásnak, embertelen 
vagy megalázó bánásmódnak, illetve büntetésnek vethetik alá. 

Jóllehet az Európai Bizottság ellenőrzi, hogy a tagállamok milyen módon tesznek eleget az 
európai uniós jog szerinti kötelezettségeiknek, elsősorban a nemzeti bíróságok feladata, hogy 
az egyes esetekben felülvizsgálják a nemzeti hatóságok döntéseinek jogszerűségét. Ezért a 
menekültjogállás azon kérelmezőinek, akik úgy vélik, hogy nem részesülnek az uniós jog 
alapján őket megillető jogokban, az illetékes nemzeti hatóságoknál kell jogorvoslatért 
folyamodniuk, a nemzeti bíróságokat is ideértve. 

Emellett minden olyan személy, aki úgy véli, hogy valamelyik alapvető jogát megsértették, 
személyes panaszt nyújthat be a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságához 
(EJEB) (ECHR, Európa Tanács, 67075 Strasbourg Cedex, Franciaország). A Bíróság azonban 
csak azt követően foglalkozhat az egyes ügyekkel, ha már az összes hazai jogorvoslati 
lehetőséget kimerítették.

Következtetés

Tekintve, hogy elsősorban a nemzeti bíróságok feladata, hogy felülvizsgálják a nemzeti 
hatóságok döntéseinek jogszerűségét egyéni esetekben, a petíció benyújtója esetleg – további 
tájékoztatás és segítség igénybevétele érdekében – forduljon jogi tanácsadóhoz és/vagy olyan
ciprusi nem kormányzati szervezethez, amely a menekültügy területén tevékenykedik. 


