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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob li l-Parlament Ewropew jintervieni mal-awtoritajiet Ċiprijotti sabiex 
huma jkunu mġiegħla jirrevedu d-deċiżjoni tagħhom li biha rrifjutaw it-talba tiegħu għal kenn 
politiku. Il-petizzjonant jispjega li fl-2005, qorti Iranjana fl-assenza tiegħu kkundannatu għal 
għaxar snin priġunerija minħabba azzjonijiet kontra l-istat Iranjan. Il-petizzjonant, li ilu jgħix 
f’Ċipru sa minn Ottubru 2002 u li tgħammed u sar Kristjan Ortodoss fl-2003, isostni li t-talba 
tiegħu għal kenn politiku ġiet irrifjutata diġà fl-2004. Jidher li m’għadx fadallu mezzi ta’ 
rimedju legali u jibża’ mid-deportazzjoni tiegħu lura fl-Iran, li tista’ tfisser piena tal-mewt, u 
għaldaqstant jitlob li l-Parlament Ewropew jgħinu biex ikun jista’ jibqa’ jgħix f’Ċipru.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Novembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Il-petizzjonant huwa ċittadin Iranjan li applika għall-kenn f’Ċipru fl-2002 abbażi ta’ 
persekuzzjoni kawża tal-attivitajiet politiċi tiegħu. Il-petizzjonant ġie wkoll mgħammed u sar 
Kristjan Ortodoss fl-2003. L-applikazzjoni tiegħu għall-kenn ġiet irrifjutata fl-2004. Jidher li 
fl-2005, Qorti Iranjana sabitu ħati in absentia ta’ azzjonijiet kontra l-istat Iranjan 
(parteċipazzjoni fi rvelli kontra r-reġim sagru u propoganda favur il-Kristjanità) u 
kkundannatu għal għaxar snin priġunerija.  Wara din il-kundanna huwa appella lill-
awtoritajiet Ċiprijotti biex jirrevedu l-applikazzjoni tiegħu għall-kenn abbażi ta’ evidenza 
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ġdida marbuta mal-każ tiegħu, billi hu kien qed jibza’ li jekk imur lura l-Iran huwa se 
jintbagħat il-ħabs u hemm possibilità li jingħata l-piena tal-mewt. Madankollu, it-talba tiegħu 
ġiet irrifjutata.

Il-kundizzjonijiet li skonthom iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi jingħataw protezzjoni internazzjonali 
fl-Istati Membri tal-UE ġew armonizzati fil-livell tal-UE bid-Direttiva tal-Kunsill 2004/83/KE 
tad-29 ta’ April 2004, dwar livelli stabbiliti minimi għall-kwalifika u l-istat ta’ ċittadini 
nazzjonali ta’ pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat bħala refuġjati jew bħala persuni li nkella 
jeħtieġu protezzjoni internazzjonali u l-kontenut tal-protezzjoni mogħtija. Skont din id-
Direttiva, il-persekuzzjoni politika hija rikonoxxuta bħala raġuni li għaliha għandha tingħata 
l-protezzjoni internazzjonali (l-Artikolu 10). 

Hija r-responsabilità tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti ta’ kull Stat Membru li jiddeċiedu 
li jipprovdu protezzjoni internazzjonali f’dak l-Istat Membru. Meta jieħdu tali deċiżjonijiet, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-liġi tal-UE hija implimentata skont id-drittijiet 
fundamentali u f’konformità sħiħa mal-prinċipju tan-non-refoulement li jirrikjedi li ebda 
persuna m’għandha tintbagħat f’pajjiż fejn tista’ tiġi soġġetta għal tortura jew trattament 
inuman jew degradanti jew kastig.

Filwaqt li l-Kummissjoni Ewropea tissorvelja l-mod ta’ kif l-Istati Membri jirrispettaw l-
obbligi tagħhom skont il-liġi tal-UE inġenerali, hija primarjament ir-responsabilità tal-qrati 
nazzjonali li janalizzaw il-legalità ta’ atti tal-awtoritajiet nazzjonali f’każijiet individwali. L-
applikanti għall-istejtus ta’ refuġjat li jemmnu li mhumiex qed jingħataw id-drittijiet li huma 
intitolati għalihom skont il-liġi tal-UE, għandhom għalhekk ifittxu rimedji quddiem l-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti, inklużi l-qrati nazzjonali.

Barra minn hekk, kwalunkwe individwu li jqis li wieħed mid-drittijiet fundamentali tiegħu 
nkiser jista’ jressaq ilment personalment quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem 
(ECHR) fi Strasburgu (ECHR, Kunsill tal-Ewropa, 67075 Strasbourg Cedex, Franza). 
Madankollu, il-Qorti tista’ biss tittratta kwistjoni wara li jkunu ġew eżawriti r-rimedji 
nazzjonali kollha.

Konklużjoni

Minħabba l-fatt li primarjament hija r-responsabilità tal-qrati nazzjonali li janalizzaw il-
legalità ta’ atti tal-awtoritajiet nazzjonali f’każijiet individwali, il-petizzjonant jista’, biex 
jikseb iktar informazzjoni u għajnuna, jikkonsulta konsulent legali u/jew organizzazzjoni 
mhux governattiva li taħdem fil-qasam tal-kenn f’Ċipru.


