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Temats: Lūgumraksts Nr. 0867/2010, ko iesniedza Irānas valstspiederīgais 
Golamali Shojaeitarighi, par noraidīto politiskā patvēruma pieprasījumu 
Kiprā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pieprasa Eiropas Parlamentam iejaukties, lai Kipras varas iestādes 
pārskatītu lēmumu noraidīt viņa politiskā patvēruma pieteikumu. Lūgumraksta iesniedzējs 
paskaidro, ka 2005. gadā viņa prombūtnes laikā Irānas tiesa viņam piespriedusi desmit gadus 
ieslodzījumā par pārkāpumiem pret Irānas valsti. Lūgumraksta iesniedzējs, kurš Kiprā dzīvo 
kopš 2002. gada oktobra un kurš 2003. gadā kristīts pareizticībā, apgalvo, ka jau 2004. gadā 
ticis noraidīts viņa patvēruma pieteikums. Šķiet, ka viņa tiesiskās aizsardzības termiņš ir 
beidzies un viņš baidās, ka tiks nosūtīts atpakaļ uz Irānu, kur viņam draudētu nāvessods, tāpēc 
viņš lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību, lai varētu palikt Kiprā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 15. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

Lūgumraksta iesniedzējs ir Irānas pilsonis, kurš 2002. gadā pieprasījis patvērumu Kiprā, 
apgalvojot, ka savas politiskās darbības dēļ tiek vajāts. 2003. gadā lūgumraksta iesniedzējs ir 
kristīts pareizticībā. Viņa patvēruma pieprasījums tika noraidīts 2004. gadā. Šķiet, ka 
2005. gadā Irānas tiesa viņu in absentia ir atzinusi par vainīgu pārkāpumos pret Irānas valsti 
(līdzdalība nekārtībās, kas vērstas pret svēto režīmu, un kristietības propaganda) un 
piespriedusi viņam desmit gadus ieslodzījumā. Pēc notiesāšanas viņš ir vērsies Kipras varas 
iestādēs, lai lūgtu tās pārskatīt viņa patvēruma pieprasījumu, ņemot vērā jaunos pierādījumus 
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viņa lietā, baidoties, ka gadījumā, ja viņam nāksies atgriezties Irānā, viņš nonāks ieslodzījumā 
un, iespējams, tiks sodīts ar nāvi. Tomēr viņa pieteikums tika noraidīts.

Nosacījumi, saskaņā ar kuriem trešo valstu valstspiederīgajiem tiek sniegta starptautiskā 
aizsardzība ES dalībvalstīs, ES līmenī tika saskaņoti Padomes 2004. gada 29. aprīļa 
Direktīvā 2004/83/EK par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu trešo valstu 
valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā bēgļus vai kā personas, kam citādi nepieciešama 
starptautiska aizsardzība, šādu personu statusu un piešķirtās aizsardzības saturu. Saskaņā ar šo 
direktīvu politiskā vajāšana tiek uzskatīta par pamatu starptautiskās aizsardzības sniegšanai 
(10. pants). 
Katras dalībvalsts kompetentās varas iestādes atbild par lēmuma pieņemšanu par 
starptautiskās aizsardzības sniegšanu attiecīgajā dalībvalstī. Pieņemot šādus lēmumus, 
dalībvalstis nodrošina, ka ES tiesību akti tiek īstenoti atbilstoši pamattiesību principiem un 
pilnībā ievērojot neizraidīšanas principu, kurš paredz, ka nevienu personu nedrīkst nosūtīt uz 
valsti, kur tā var tikt pakļauta spīdzināšanai, necilvēcīgai vai pazemojošai attieksmei vai 
sodiem. 

Lai gan Eiropas Komisija vispārīgā veidā uzrauga, kā dalībvalstis pilda savus ES tiesību aktos 
noteiktos pienākumus, par valsts varas iestāžu atsevišķos gadījumos veikto darbību likumības 
izskatīšanu galvenokārt atbild valstu tiesas. Tādēļ personām, kuras iesniegušas pieteikumu 
bēgļa statusa saņemšanai un kuras uzskata, ka tām nav piešķirtas tiesības, kas tām pienākas 
saskaņā ar ES tiesību aktiem, jāizmanto tiesiskās aizsardzības līdzekļi, vēršoties 
kompetentajās valsts varas iestādēs, tostarp arī valstu tiesās. 

Turklāt ikviens indivīds, kurš uzskata, ka ir pārkāptas kādas no viņa pamattiesībām, var 
personīgi iesniegt sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesai (ECT) Strasbūrā (ECHR, Council of 
Europe, 67075 Strasbourg Cedex, France). Tomēr lietu šajā Tiesā var izskatīt tikai tad, ja 
lūgumraksta iesniedzēji ir izsmēluši visas tiesiskās aizsardzības iespējas savā valstī.

Secinājums

Ņemot vērā, ka par valsts varas iestāžu atsevišķos gadījumos veikto darbību likumības 
izskatīšanu galvenokārt atbild valstu tiesas, lūgumraksta iesniedzējs plašākas informācijas un 
palīdzības saņemšanai varētu vērsties pēc konsultācijām pie juriskonsulta un/vai 
nevalstiskajās organizācijās, kas Kiprā darbojas patvēruma jomā. 


