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Betreft: Verzoekschrift 0867/2010, ingediend door Golamali Shojaeitarighi (Iraanse 
nationaliteit), over de afwijzing van zijn aanvraag voor politiek asiel in Cyprus

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vraagt het Europees Parlement de Cypriotische autoriteiten ter verantwoording te 
roepen en ervoor te zorgen dat zij terugkomen op hun besluit zijn aanvraag voor politiek asiel 
af te wijzen. Indiener legt uit dat een Iraanse rechtbank hem in 2005 bij verstek heeft 
veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf wegens staatsvijandige acties. Indiener, die sinds 
oktober 2002 in Cyprus woont en in 2003 is gedoopt in de orthodox-christelijke kerk, beweert 
dat zijn asielaanvraag al in 2004 is afgewezen. Er schijnen hem geen rechtsmiddelen meer ter 
beschikking te staan en nu vreest hij dat hij zal worden uitgezet naar Iran, waar hem mogelijk 
de doodstraf wacht. Daarom vraagt indiener het Europees Parlement hem te helpen in Cyprus 
te blijven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 november 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011

Indiener is een Iraans staatsburger die in 2002 asiel heeft aangevraagd in Cyprus, omdat hij 
beweert vervolgd te worden wegens politieke activiteiten. Indiener is in 2003 tevens gedoopt 
in de orthodox-christelijke kerk. Zijn asielaanvraag is in 2004 afgewezen. Blijkbaar is 
indiener in 2005 door de Iraanse rechtbank bij verstek veroordeeld voor acties tegen de 
Iraanse staat (deelname aan verstoring van het heilige regime en propaganda voor het 
christendom) en tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld. Naar aanleiding van zijn 
veroordeling heeft hij de Cypriotische autoriteiten verzocht zijn asielaanvraag te 
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heroverwegen op basis van het nieuwe bewijsmateriaal ter zake, in de angst dat hem indien hij 
zou terugkeren naar Iran, een gevangenisstraf en mogelijk de doodstraf zou wachten. Deze 
oproep is echter afgewezen.

De voorwaarden waaronder aan onderdanen uit derde landen internationale bescherming 
wordt verleend in lidstaten van de EU, zijn op Europees niveau geharmoniseerd door 
Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de 
erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die 
anderszins internationale bescherming behoeft en de inhoud van de verleende bescherming. 
Volgens deze richtlijn wordt politieke vervolging erkend als reden voor het verlenen van 
internationale bescherming (artikel 10). 
Het is aan de bevoegde nationale autoriteiten van elke lidstaat om te bepalen of internationale 
bescherming in die lidstaat wordt geboden. Indien een lidstaat een dergelijke besluit neemt, 
dient hij te zorgen dat de EU-wetgeving wordt uitgevoerd overeenkomstig de grondrechten en 
met volledige naleving van het beginsel van non-refoulement, dat vereist dat geen enkele 
persoon naar een land wordt gestuurd waar hij of zij kan worden onderworpen aan folteringen 
of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. 

Hoewel de Europese Commissie erop toeziet in hoeverre de lidstaten hun verplichtingen 
ingevolge de Europese wetgeving naleven, is het primair aan de nationale rechtbanken om de 
wettigheid van handelingen van nationale autoriteiten in afzonderlijke gevallen te beoordelen. 
Personen die de vluchtelingenstatus hebben aangevraagd en die van mening zijn dat hen niet 
de rechten worden verleend waar zij krachtens de EU-wetgeving recht op hebben, dienen zich 
derhalve te wenden tot de bevoegde nationale autoriteiten, waaronder de nationale 
rechtbanken. 

Daarnaast kan elke persoon die van mening is dat zijn of haar grondrechten zijn geschonden, 
persoonlijk een klacht indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) 
in Straatsburg (EHRM, Raad van Europa, 67075 Strasbourg-Cedex, Frankrijk). Het Hof kan 
echter alleen uitspraak in een zaak doen nadat alle nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput.

Conclusie

Gezien het feit dat het primair aan de nationale rechtbanken is om de wettigheid van 
handelingen van nationale autoriteiten in afzonderlijke gevallen te beoordelen, kan indiener 
voor meer informatie en bijstand advies inwinnen bij een juridisch adviseur en/of een niet-
gouvernementele organisatie werkzaam op het gebied van asiel in Cyprus. 


