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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0867/2010, którą złożył Golamali Shojaeitarighi (Iran), w sprawie 
odrzucenia jego wniosku o azyl polityczny na Cyprze

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, żąda, aby Parlament Europejski podjął interwencję u władz Cypru w celu 
przekonania ich do zmiany decyzji dotyczącej odrzucenia jego wniosku o azyl polityczny. 
Składający petycję wyjaśnia, że w 2005 r. irański sąd skazał go, pod jego nieobecność, za 
działania wymierzone przeciwko państwu irańskiemu na dziesięć lat więzienia. Składający 
petycję, który mieszka na Cyprze od października 2002 r. i w 2003 r. został ochrzczony w 
kościele prawosławnym, utrzymuje, że już w 2004 r. odrzucono jego wniosek o azyl 
polityczny. Najwyraźniej wyczerpał on wszystkie sposoby dochodzenia zadośćuczynienia 
i obawia się deportacji do Iranu, która mogłaby oznaczać karę śmierci. Dlatego składający 
petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego, aby pomógł mu pozostać na Cyprze.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 listopada 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Składający petycję, obywatel Iranu, złożył w 2002 r. wniosek o azyl polityczny na Cyprze, 
twierdząc, że jest prześladowany za swoją działalność polityczną. Ponadto w 2003 r. 
składający petycję został ochrzczony w kościele prawosławnym. W 2004 r. odrzucono jego 
wniosek o udzielenie azylu politycznego. Jak twierdzi, irański sąd skazał go w 2005 r., pod 
jego nieobecność, za działania wymierzone przeciwko państwu irańskiemu (udział w 
zamieszkach antypaństwowych i propagandę prochrześcijańską) na dziesięć lat więzienia. Po 
tym, jak wspomniany wyrok został wydany, składający petycję złożył odwołanie do władz 
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cypryjskich, aby ponownie rozpatrzono jego wniosek o udzielenie azylu politycznego w 
oparciu o nowy istotny dowód w sprawie, ponieważ obawiał się, że jeśli powróci do Iranu, 
będzie musiał odbyć karę pozbawienia wolności, a może mu grozić nawet kara śmierci. 
Jednak odwołanie to zostało odrzucone.

Warunki, w których obywatelom państw trzecich przyznaje się międzynarodową ochronę 
w państwach członkowskich UE, zostały zharmonizowane na szczeblu Unii Europejskiej 
dyrektywą Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla 
kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców 
lub jako osoby, które z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz 
zawartości przyznawanej ochrony. Jak ustanowiono w rzeczonej dyrektywie, prześladowanie 
polityczne uznaje się za powód do przyznania międzynarodowej ochrony (art. 10). 
To do właściwych władz krajowych w poszczególnych państwach członkowskich należy 
decyzja o przyznaniu międzynarodowej ochrony w danym państwie 
członkowskim. Podejmując taką decyzję, państwo członkowskie dopilnowuje, by 
zastosowanie miało odpowiednie prawodawstwo UE, z poszanowaniem praw podstawowych 
oraz przy zachowaniu pełnej zgodności z zasadą non-refoulement, zakazującą deportacji 
uchodźcy do kraju, w którym grożą mu tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie bądź 
kara. 

Choć Komisja Europejska monitoruje ogólne przestrzeganie przez państwa członkowskie ich 
zobowiązań wynikających z prawa UE, do sądów krajowych w pierwszej kolejności należy 
sprawdzanie legalności działań władz krajowych w poszczególnych przypadkach. 
Wnioskodawcy ubiegający się o status uchodźcy, którzy uważają, że nie przyznaje się im 
praw przysługujących zgodnie z prawodawstwem unijnym, powinni tym samym dochodzić 
sprawiedliwości przed właściwymi organami krajowymi, w tym przed sądami krajowymi. 

Ponadto każdy, kto uważa, iż doszło do naruszenia jego praw podstawowych, może osobiście 
wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (Europejski 
Trybunał Praw Człowieka, Rada Europy, 67075 Strasburg Cedex, Francja). Trybunał może 
jednak rozpatrzyć sprawę dopiero po wyczerpaniu wszystkich krajowych środków 
odwoławczych.

Wniosek

Mając na uwadze, że w pierwszej kolejności to do sądów krajowych należy sprawdzanie 
legalności posunięć władz krajowych w indywidualnych przypadkach, w celu uzyskania 
dalszych informacji i pomocy składający petycję może zechcieć skonsultować się z radcą 
prawnym lub z organizacją pozarządową działającą w dziedzinie azylu na Cyprze. 


