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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0867/2010, adresată de Golamali Shojaeitarighi, de cetățenie 
iraniană, privind respingerea solicitării sale de azil politic în Cipru

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită Parlamentului European să intervină pe lângă autoritățile cipriote pentru 
ca acestea sa își revizuiască decizia cu privire la respingerea solicitării de azil politic adresată 
de către petiționar. Petiționarul explică faptul că, în 2005, o instanță iraniană l-a condamnat în 
lipsă la zece ani de închisoare pentru săvârșirea unor acțiuni împotriva statului iranian. 
Petiționarul, care locuiește în Cipru din octombrie 2002 și care a fost botezat creștin-ortodox 
în 2003, susține că solicitarea sa de azil fusese deja respinsă în 2004. Petiționarul pare să nu 
mai aibă nicio cale de atac în fața instanțelor jurisdicționale și se teme să nu fie deportat 
înapoi în Iran unde riscă să fie condamnat la pedeapsa cu moartea și, prin urmare, solicită 
Parlamentului European să îl ajute să rămână în Cipru.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 noiembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Petiționarul este un cetățean iranian care a solicitat azil în Cipru în anul 2002, susținând că 
este persecutat din cauza activităților sale politice. Petiționarul a fost, de asemenea, botezat 
creștin-ortodox în anul 2003. Solicitarea sa de azil a fost respinsă în anul 2004. Se pare că 
în 2005, acesta a fost condamnat de un tribunal iranian, în absență, la zece ani de închisoare 
pentru săvârșirea unor acțiuni împotriva statului iranian (participare la acțiuni violente 
împotriva regimului sfânt și propagandă pentru creștinism). În urma condamnării sale, 
petiționarul a apelat la autoritățile cipriote pentru ca acestea să îi revizuiască solicitarea de azil 
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pe baza unor noi dovezi relevante pentru cazul său, temându-se că, dacă se întoarce în Iran, va 
încarcerat și, posibil, condamnat la moarte. Cu toate acestea, solicitarea sa a fost respinsă.

Condițiile în care resortisanților țărilor terțe li se acordă protecție internațională în statele 
membre ale UE au fost armonizate la nivelul UE prin Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind standardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le
îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de 
refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de protecție internațională și 
referitoare la conținutul protecției acordate. Potrivit acestei directive, persecuția politică este 
recunoscută ca fiind un motiv de acordare a protecției internaționale (articolul 10). 
Autoritățile naționale competente din fiecare stat membru trebuie să hotărască cu privire la 
acordarea protecției internaționale în respectivul stat membru. În adoptarea unor astfel de 
decizii, statele membre trebuie să se asigure că legislația UE este pusă în aplicare în 
concordanță cu drepturile fundamentale și în deplină conformitate cu principiul nereturnării 
care implică faptul că nicio persoană nu trebuie trimisă într-o țară în care aceasta ar putea face 
obiectul torturii sau al unui tratament inuman ori degradant sau al unei pedepse.

Deși Comisia Europeană monitorizează respectarea de către statele membre a obligațiilor lor 
în conformitate cu legislația UE, instanțele naționale sunt cele care trebuie, în primul rând, să 
analizeze legalitatea actelor adoptate de autoritățile naționale în fiecare caz în parte. Prin 
urmare, solicitanții statutului de refugiat care consideră că nu li se acordă drepturile care li se 
cuvin în conformitate cu legislația UE ar trebui să introducă acțiuni în fața autorităților 
naționale competente, inclusiv a instanțelor naționale.

Mai mult, orice persoană care consideră că unul din drepturile sale fundamentale a fost 
încălcat poate depune personal o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) 
de la Strasbourg (CEDO, Consiliul Europei, 67075 Strasbourg Cedex, Franța). Totuși, Curtea 
se poate ocupa de o problemă numai după ce au fost epuizate toate căile de atac interne.

Concluzie

Având în vedere faptul că instanțele naționale sunt principalele responsabile de analizarea 
legalității actelor adoptate de autoritățile naționale în fiecare caz în parte, dacă dorește, 
petiționarul poate consulta, pentru informații suplimentare și asistență, un consilier juridic 
și/sau o organizație neguvernamentală care lucrează în domeniul azilului în Cipru.


