
CM\887585BG.doc PE448.711v03-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1864/2009, внесена от Rodoulla Achileos, с кипърско гражданство, 
от името на Сдружение на майките бежанки и изселнички, относно 
дискриминация срещу децата на бежанки,

Петиция 1653/2010, внесена от Markella Isaia-Tsiakka, с кипърско 
гражданство, от името на „Movement of Refugees & Displaced Mothers“, 
относно дискриминация спрямо деца на жени бежанци

1. Резюме на петиция 1864/2009

Вносителят на петицията се оплаква, че кипърските органи отказват да дадат бежански 
статут на децата на жени бежанци, като се има предвид, че на децата на мъже бежанци 
автоматично се дава такъв статут. Вносителят на петицията, който е избягал от 
северната част на Кипър след турската инвазия през 1974 г., счита това положение за 
дискриминация на основание пол и следователно призовава Европейския парламент да 
се намеси.

Резюме на петиция 1653/2010

Вносителят на петицията се оплаква, че кипърските органи отказват да дадат бежански 
статут на децата на жени бежанци, като се има предвид, че на децата на мъже бежанци 
автоматично се дава такъв статут. Вносителят на петицията, който е избягал от 
северната част на Кипър след турската инвазия през 1974 г., счита това положение за 
дискриминация на основание пол и следователно призовава Европейския парламент да 
се намеси.

2. Допустимост
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Петиция 1864/2009: Обявена за допустима на 25 март 2010 г. Петиция 1653/2010: 
Обявена за допустима на 15 април 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

„Комисията се е ангажирала да се бори с всички форми на дискриминация, както се 
изисква от Договорите. Равенството между мъжете и жените представлява основен 
принцип на законодателството на ЕС и основаващата се на пола дискриминация е 
изрично забранена от Хартата на основните права на ЕС. Хартата обаче е приложима за 
държавите-членки, единствено когато те прилагат законодателството на Съюза1. 

Приложимото законодателство на ЕС в областта на равенството между мъжете и 
жените обхваща три основни подобласти: социално осигуряване, заетост и достъп до 
стоки и услуги2. То обхваща както пряката, така и непряката дискриминация. В 
съдебната практика на Съда на Европейските общности понятието за дискриминация 
обхваща също така дискриминацията по асоциация3. 

Комисията не разполага с достатъчна информация относно придобивките, от които са 
лишени децата на жените изселнички, но не е изключено някои от тези придобивки да 
са в приложното поле на законодателството на ЕС (например ако представляват 
социално-осигурителни обезщетения). Следователно необходима е допълнителна 
информация, за да се прецени дали изтъкнатата от вносителя на петицията ситуация е в 
разрез със законодателството на ЕС в областта на равенството между мъжете и жените. 

Комисията ще изпрати искане за информация до Република Кипър.

4. Отговор от Комисията (Рев.), получен на 26 октомври 2011 г.

Петиции 1864/2009 и 1653/2010

Комисията изпрати искане за информация до кипърските органи на властта на 19 
октомври 2010 г. Тя получи отговор на 31 януари 2011 г., а преводът на този отговор бе 
завършен на 15 март 2011 г. В момента тече оценка на документите, получени от 
Република Кипър. Комисията също така анализира допълнителна информация, 
изпратена от вносителя.

След като Комисията приключи своята оценка на отговора на кипърските органи, ще 
бъде даден по-подробен отговор на петицията. 

5. Отговор от Комисията, получен на 16 декември 2011 г.

Вътрешно разселените лица от северната част на Кипър в южната част по време на 
турската инвазия от 1974 г. се ползват от редица права, установени в националното 
законодателство По силата на тези национални инструменти, въпросните лица са 
посочени като „бежанци“. Това обаче не трябва да се бърка с лица, които се ползват от 
статут на бежанец съгласно общностното право на ЕС за убежище;  в действителност, 
според международното право, тези лица се считат за „вътрешно разселени“. 
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След отговора на кипърските власти по отношение на настоящата законодателна рамка 
в Кипър, се оказа, че „законът за предоставянето на жилища като помощ на разселени 
лица, жертви и на други лица“ и „законът за архивни данни за населението“ съдържат 
дискриминационни разпоредби. В тези закони наистина е посочено изрично, че на 
децата на хора, които са разселени може да бъде осигурен статут на бежанец. Децата на 
разселените жени, които не се споменават изобщо, де факто са изключени от 
приложното поле на тези закони.

На 3 юни 2010 г., кипърската Камарата на представителите прие два закона за 
изменение, които спряха въпросните дискриминационни разпоредби и признаха статут 
на бежанец, както и обезщетения за жилищно настаняване за деца на разселени майки.

Въпреки това, двата закона бяха отнесени от председателя на Република Кипър към 
Върховния съд въз основа на противоконституционност, предполагайки, че 
неравномерно ще бъде в тежест на националния бюджет

Върховният съд постановява решението си на 1 февруари 2011 г., в което той отмени 
двата закона Въпросните разпоредби за изменение бяха обявени за 
противоконституционни, тъй като водят до увеличение на разходите в кипърския 
годишен бюджет, което не е било планирано първоначално.  Според Върховния съд, 
един „общ“ закон (за разлика от закона за бюджета) не може да води до такива 
непланирани разходи в републиканския бюджет, било то настоящи или бъдещи.

Важно е да се отбележи, че това решение е в съответствие с предходната съдебна 
практика на Върховния съд по този въпрос. Преди гореспоменатото решение на Съда, 
серия от три съдебни дела3 наистина бяха внесени във Върховния съд при обжалване и 
всички те бяха отменени въз основа на това, че Съдът не може да разшири прилагането 
на съществуващите закони за лица, които не би трябвало да бъдат включени в тях на 
първо място, тъй като това би нарушило прилагането на принципа за разделение на 
властите. Аргументът, според който дискриминационните мерки са както 
противоконституционн и ,  така и в противоречие с международните конвенции, 
подписани от Кипър, бе отхвърлен.

Следователно, дискриминационните разпоредби по отношение на децата на 
разселените жени все още са в сила.

Въпреки че Комисията признава, че има явно нарушение на принципа за недопускане 
на дискриминация между мъжете и жените, въпросите, свързани с предоставянето на 
социални помощи, за съжаление не попадат в приложното поле на директивите на ЕС. 

                                               
1 Закон за изменение на закона за отпускане на жилищни помощ на разселените лица, пострадали и други 

лица (Νόμος που τροποποιεί τον περί παροχής στεγαστικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες, παθόντες και άλλα 
πρόσωπα νόμο).

2 Закон за изменение на закона за архивирани данните от населението (Νόμος που τροποποιεί τον περί 
αρχείου πληθυσμό νόμο).

3  Решения на Кипърския върховен съд:  делата Dias United  Publ. Co Ltd/ Кипър (1996 г.), Vroudou/ Кипър 
(2006 г.) и Tsiakka/ Кипър (2010 г.).
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Що се отнася до законодателството на ЕС относно предоставянето на убежище и статут 
на бежанец, Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно минималните 
стандарти за признаването и правното положение на граждани на трети страни или 
лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се 
нуждаят от международна защита, както и съдържанието на предоставената им 
защита1, не включват вътрешно разселените лица, които не се квалифицират като 
„бежанци“ по смисъла на Женевската конвенция. Комисията, следователно, не е 
компетентна да се намеси в полза на молителя въз основа и на този инструмент.

В подобни случаи държавите-членки са тези, които трябва да гарантират, че са спазени 
задълженията им по отношение на основните права, произтичащи от тяхното вътрешно 
законодателство и сключените от тях международни споразумения. Затова 
Европейската комисия не е в състояние да се намеси в този случай.

В заключение, вносителите следва да са наясно, че всеки, който счита, че са били 
нарушени някои от неговите основни права, може да подаде жалба и в Европейския съд 
по правата на човека към Съвета на Европа (Council of Europe, 67075 Strasbourg-Cedex, 
Франция). Следва да се отбележи обаче, че Съдът може да се справи с въпроса само, 
след като са изчерпани всички вътрешноправни средства за защита, за което изглежда 
става въпрос при въпросния проблем.


