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Tárgy: Rodoulla Achileos ciprusi állampolgár által a „Menekült és Lakóhelyüket 
Elhagyni Kényszerült Anyák Szövetsége” nevében benyújtott 1864/2009. 
számú petíció a női menekültek gyermekeinek hátrányos 
megkülönböztetéséről

Markella Isaia-Tsiakka ciprusi állampolgár által a menekültek és otthonukat 
elhagyni kényszerült anyák ciprusi mozgalmának (Cyprus’ Movement of 
Refugees & Displaced Mothers) nevében benyújtott 1653/2010. számú petíció 
a női menekültek gyermekeivel szemben alkalmazott megkülönböztetésről

1. Az 1864/2009. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a ciprusi hatóságok nem akarják megadni a 
menekültstátuszt a női menekültek gyermekei számára, holott a férfi menekültek 
gyermekeinek menekültstátuszát automatikusan elismerik. A petíció benyújtója, aki Ciprus 
északi részéről menekült el az 1974. évi török katonai megszállást követően, ezt a helyzetet 
nemi alapú megkülönböztetésnek tekinti, és ezért az Európai Parlament intézkedését kéri.

Az 1653/2010. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a ciprusi hatóságok nem akarják megadni a 
menekültstátuszt a női menekültek gyermekei számára, holott a férfi menekültek 
gyermekeinek menekültstátuszát automatikusan elismerik. A petíció benyújtója, aki Ciprus 
északi részéről menekült el az 1974. évi török katonai megszállást követően, ezt a helyzetet 
nemi alapú megkülönböztetésnek tekinti, és ezért az Európai Parlament intézkedését kéri.
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2. Elfogadhatóság

1864/2009. számú petíció: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. március 25. 1653/2010. számú 
petíció: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. április. 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A Bizottság a Szerződésben előírt követelményeknek megfelelően elkötelezett a 
megkülönböztetés minden formája elleni küzdelem mellett. A nemek közti egyenlőség az 
uniós jog alapelvei közé tartozik, és az Európai Unió Alapjogi Chartája kifejezetten tiltja a 
nemi alapú megkülönböztetést. Ugyanakkor a Charta csak abban az esetben alkalmazandó a 
tagállamok vonatkozásában, amikor uniós jogszabályokat1 hajtanak végre. 

A nemek közti egyenlőséggel kapcsolatban alkalmazandó uniós jogszabályok három fő 
területre terjednek ki: szociális biztonság, foglalkoztatás és az árukhoz és szolgáltatásokhoz2

való hozzáférés. Az uniós jog kiterjed mind a közvetlen, mind a közvetett 
megkülönböztetésre. Az Európai Bíróság esetjoga értelmében a megkülönböztetés fogalma 
kiterjed a kapcsolaton alapuló megkülönböztetésre is3. 

A Bizottság nem rendelkezik elegendő információval arról, hogy milyen típusú juttatásoktól 
esnek el a lakóhelyüket elhagyni kényszerült nők gyermekei, de nem kizárható, hogy ezen 
juttatások némelyikére kiterjed az uniós jogszabályok hatálya (pl. amennyiben ezek 
társadalombiztosítási juttatásoknak számítanak). Ezért további információkra van szükség 
annak megállapítása érdekében, hogy a petíció benyújtója által említett helyzet ellentétes-e a 
nemek közti egyenlőségről szóló uniós jogszabályokkal. 

A Bizottság ez ügyben tájékoztatást fog kérni a Ciprusi Köztársaságtól.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2011. október 26.

Az 1864/2009. és a 1653/2010. számú petíció

A Bizottság 2010. október 19-én tájékoztatást kért a ciprusi hatóságoktól. A Bizottság 2011. 
január 31-én kapta meg a választ, amelynek a fordítása 2011. március 15-re készült el. 
Pillanatnyilag a ciprusi hatóságoktól kapott dokumentumok vizsgálata folyik. A Bizottság 
megvizsgálja a panaszos által küldött kiegészítő információt is.

Ahogy a Bizottság befejezte a ciprusi hatóságok által küldött válasz vizsgálatát, részletesebb 
választ fog adni a petíciókra. 
                                               
1 Különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21., 23. és 51. cikke, HL C 303/7, 2007.12.14., 1.o.
2 A Tanács 79/7/EGK irányelve (1978. december 19.) a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a 
szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról (HL L 6, 1979.01.10.); A Tanács 2004/113/EK 
irányelve (2004. december 13.) a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő 
végrehajtásáról HL L 373., 2004.12.21.); Az Európai Parlament és a Tanács 2006/54/EK irányelve (2006. 
július 5.) a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés 
területén történő megvalósításáról (átdolgozott szöveg - HL L 204., 2006.7.26.).
3 Lásd különösen a Bíróságnak a C-303/06. sz. ügyben (Coleman) 2008. július 17-én hozott határozatát.
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5. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. december 16.

Az 1974-es török megszállás miatt az országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült, 
Ciprus északi részéről a sziget déli részére menekült személyeknek a nemzeti jogszabályok 
számos jogot biztosítanak. E nemzeti eszközök az ilyen személyeket „menekülteknek” 
tekintik. Ezt azonban nem szabad összekeverni az uniós menekültügyi vívmányok szerint 
menekültstátuszt élvező személyek helyzetével: a nemzetközi jog az említett személyeket 
„országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült” személyekként tartja számon. 

A ciprusi hatóságok által a jelenlegi ciprusi jogalkotási keretről adott tájékoztatás szerint úgy 
tűnik, hogy a „lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek, áldozatok és egyéb személyek 
számára biztosított lakhatásról szóló törvény”, valamint a „népességi adatok archiválásáról 
szóló törvény” diszkriminatív rendelkezéseket tartalmaz. E törvények valóban egyértelműen 
úgy rendelkeznek, hogy a lakóhelyüket elhagyni kényszerült férfiak gyermekei 
menekültstátuszt kaphatnak. A lakóhelyüket elhagyni kényszerült nők gyermekei, akiket 
egyáltalán nem említenek, de facto ki vannak zárva a törvények hatálya alól.

2010. június 3-án a ciprusi képviselőház elfogadott két olyan módosító jogszabályt1,2, amely 
feloldotta a szóban forgó diszkriminatív rendelkezéseket, és elismerte a lakóhelyüket elhagyni 
kényszerült anyák gyermekeinek járó menekültstátuszt és lakhatási támogatást.

Azonban alkotmányellenességre hivatkozva a Ciprusi Köztársaság elnöke mindkét 
jogszabályt a legfelsőbb bírósághoz utalta, mivel véleménye szerint aránytalan mértékben 
terhelnék meg a nemzeti költségvetést.

A legfelsőbb bíróság 2011. február 1-jén hozott ítéletében hatályon kívül helyezte a két 
jogszabályt. A szóban forgó módosító javaslatokat azért nyilvánították alkotmányellenesnek, 
mert az eredeti tervekben nem szereplő módon megnövelnék az éves ciprusi költségvetést. A 
legfelsőbb bíróság szerint az „általános jog” (a költségvetési joggal szembeállítva) nem róhat 
nem tervezett kiadásokat a jelenlegi vagy jövőbeli nemzeti költségvetésre.

Fontos megjegyezni, hogy ez az ítélet megfelel a legfelsőbb bíróság korábbi ítélkezési 
gyakorlatának. Az említett bírósági határozatot megelőzően három jogorvoslati eljárást3

kezdeményeztek a legfelsőbb bíróságnál, és mindhármat azzal az érvvel utasították el, hogy a 
bíróság nem terjesztheti ki a hatályos törvények hatályát olyan személyekre, amelyek 
eredetileg nem tartoztak a törvény hatálya alá, mivel az sértené a hatalmi ágak 
szétválasztásának elvét. Azokat az érveket, amelyek nyomán a diszkriminatív intézkedéseket 
alkotmányellenesnek és a Ciprus által aláírt nemzetközi egyezményekkel ellentétesnek 
nyilvánították, elvetették.
                                               
1 A lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek, áldozatok és egyéb személyek számára biztosított lakhatásról 

szóló törvényt módosító jogszabály (Νόμος που τροποποιεί τον περί παροχής στεγαστικής βοήθειας σε 
εκτοπισθέντες, παθόντες και άλλα πρόσωπα νόμο).

2 A népességi adatok archiválásáról szóló törvényt módosító jogszabály (Νόμος που τροποποιεί τον περί αρχείου 
πληθυσμό νόμο).
3 A ciprusi legfelsőbb bíróság ítéletei: Dias United  Publ. Co Ltd kontra Ciprus  (1996), Vroudou kontra Ciprus

(2006) és Tsiakka kontra Ciprus (2010).
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Ennek következtében a lakóhelyüket elhagyni kényszerült nők gyermekeire vonatkozó 
diszkriminatív rendelkezések továbbra is hatályosak. 

Noha a Bizottság elismeri, hogy egyértelműen sérül a férfiak és nők közötti megkülönböztetés 
tilalmának elve, sajnos a szociális juttatások megadásával kapcsolatos kérdések nem tartoznak 
az uniós irányelvek hatálya alá. 
Ami a menekültüggyel és a menekültstátusszal kapcsolatos uniós jogszabályokat illeti, a 
harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a 
más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e 
státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló 2004. április 29-i 2004/83/EK 
tanácsi irányelv1 hatálya nem terjed ki az országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült 
személyekre, akik a genfi egyezmény értelmezésében nem tekinthetők „menekülteknek”. A 
Bizottságnak tehát ezen eszköz alapján sem áll módjában közbenjárni a petíció benyújtójának 
érdekében.
Ilyen esetekben kizárólag a tagállamok feladata annak biztosítása, hogy megfeleljenek az 
alapvető jogokkal kapcsolatos kötelezettségeiknek, amelyek belső jogszabályaikból és a 
nemzetközi megállapodásaikból fakadnak. Az Európai Bizottságnak ezért nem áll módjában 
beavatkozni az ügybe.
Végezetül felhívjuk a petíció benyújtóinak figyelmét arra, hogy bárki, aki úgy gondolja, hogy 
alapvető jogait megsértették, panaszt nyújthat be az Európa Tanács Emberi Jogok Európai 
Bíróságához is (Európa Tanács, 67075 Strasbourg-Cedex, Franciaország2). Ugyanakkor meg 
kell jegyezni, hogy a Bíróság csak azt követően foglalkozhat egy üggyel, hogy valamennyi 
nemzeti jogi jogorvoslati lehetőséget kimerítettek, és a szóban forgó esetben úgy tűnik, ez a 
helyzet.

                                               
1 HL L 304., 2004.9.30., 12–23. o.
2 http://www.echr.coe.int/ECHR


