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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0867/2010 dėl atmesto peticijos pateikėjo prašymo suteikti jam 
politinį prieglobstį Kipre, kurią pateikė Irano pilietis Golamali Shojaeitarighi

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamentą įsikišti į ginčą su Kipro valdžios institucijomis, 
kad jos persvarstytų savo sprendimą atmesti jo prašymą dėl politinio prieglobsčio suteikimo. 
Peticijos pateikėjas teigia, kad 2005 m. Irano teismas nuteisė jį už akių dešimties metų laisvės 
atėmimo bausme dėl veiksmų prieš Irano valstybę. Peticijos pateikėjas, kuris nuo 2002 m. 
spalio mėn. gyvena Kipre ir 2003 m. priėmė krikščionių ortodoksų krikštą, teigia, kad jo 
prašymas dėl prieglobsčio buvo atmestas jau 2004 m.  Jis, atrodo, išnaudojo visas teisines 
priemones ir baiminasi išsiuntimo atgal į Iraną, kuris jam gali reikšti mirties bausmę, todėl jis 
prašo Europos Parlamento padėti jam pasilikti Kipre.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. lapkričio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Peticijos pateikėjas yra Irano pilietis, kuris 2002 m. paprašė politinio prieglobsčio Kipre 
teigdamas, kad yra persekiojamas dėl savo politinės veiklos. Be to, 2003 m. jis priėmė 
krikščionių ortodoksų krikštą. 2004 m. jo prieglobsčio prašymas buvo atmestas. Pasirodo, kad 
2005 m. vienas Irano teismų peticijos pateikėją in absentia nuteisė dėl veiksmų prieš Irano 
valstybę (dalyvavimo neramumuose prieš šventąją santvarką ir krikščionybės propagandos) ir 
skyrė dešimties metų kalėjimo bausmę.  Po šio nuosprendžio, bijodamas, kad grįžus į Iraną 
jam grėstų kalėjimas ir galbūt mirties bausmė, jis kreipėsi į Kipro valdžios institucijas su 
prašymu persvarstyti jo prieglobsčio prašymą atsižvelgiant į naujus su jo byla susijusius 
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duomenis. Vis dėlto jo prašymas atmestas.

Sąlygos, kuriomis trečiųjų šalių piliečiams suteikiama tarptautinė apsauga ES valstybėse 
narėse yra suderintos ES lygmeniu 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/83/EB 
dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, 
kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio 
būtiniausių standartų. Pagal šią direktyvą politinis persekiojimas laikomas pagrindu suteikti 
tarptautinę apsaugą (10 straipsnis). 
Kiekvienos valstybės narės nacionalinės valdžios institucijos sprendžia dėl tarptautinės 
apsaugos suteikimo toje valstybėje narėje. Priimdamos tokius sprendimus valstybės narės 
užtikrina, kad būtų laikomas ES teisės aktų, atsižvelgiant į pagrindines teises ir visiškai 
laikantis negrąžinimo principo, pagal kurį reikalaujama, kad nė vienas asmuo nebūtų 
grąžinamas į šalį, kurioje jam ar jai gali grėsti kankinimai, nežmoniškas ar žeminantis elgesys 
ar bausmė. 

Nors Europos Komisija stebi, kaip valstybės narės laikosi įsipareigojimų pagal ES teisę, 
pirmiausia nacionaliniai teismai turi kontroliuoti, ar atskirais atvejais nacionalinių valdžios 
institucijų veiksmai teisėti. Todėl pabėgėlio statusą suteikti prašantys asmenys, kurie mano, 
kad jiems nesuteikiamos pagal ES teisės aktus priklausančios teisės, turėtų siekti žalos 
atlyginimo kompetentinguose nacionalinėse institucijose, įskaitant nacionalinius teismus. 

Be to, bet kuris asmuo, manantis, kad buvo pažeista kuri nors iš jo pagrindinių teisių, gali pats 
pateikti skundą Europos Žmogaus Teisių Teismui (EŽTT) Strasbūre ((ECHR, Council of 
Europe, 67075 Strasbourg Cedex, France). Vis dėlto Teismas gali nagrinėti šį klausimą tik po 
to, kai išnaudojamos visos nacionalinės teisių gynimo priemonės.

Išvada

Atsižvelgiant į tai, kad nacionalinių valdžios institucijų veiksmų teisėtumą atskirais atvejais 
pirmiausiai turi kontroliuoti nacionaliniai teismai, peticijos pateikėjui dėl papildomos 
informacijos ir pagalbos siūloma kreiptis į juriskonsultą ir (arba) į Kipre prieglobsčio srityje 
veikiančias nevyriausybines organizacijas.“ 


