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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1864/2009 dėl pabėgėlių moterų vaikų diskriminavimo, kurią pateikė 
Kipro pilietė Rodoulla Achileos Pabėgėlių ir iš namų iškeldintų motinų 
asociacijos vardu,

Peticija Nr. 1653/2010 dėl pabėgėlių moterų vaikų diskriminavimo, kurią pateikė 
Kipro pilietė Markella Isaia-Tsiakka Kipro pabėgėlių ir perkeltųjų motinų 
judėjimo vardu

1. Peticijos Nr. 1864/2009 santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi, kad Kipro valdžios institucijos nesuteikia pabėgėlio statuso 
moterų pabėgėlių vaikams, nors vyrų pabėgėlių vaikams toks statusas suteikiamas 
automatiškai. Peticijos pateikėja, kuri 1974 m. po turkų įsiveržimo pabėgo iš šiaurinės Kipro 
dalies, mano, kad tai yra diskriminacija dėl lyties, ir ragina Europos Parlamentą imtis 
priemonių.

Peticijos Nr. 1653/2010 santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi, kad Kipro valdžios institucijos nesuteikia pabėgėlio statuso 
moterų pabėgėlių vaikams, nors vyrų pabėgėlių vaikams toks statusas suteikiamas 
automatiškai. Peticijos pateikėja, kuri 1974 m. po turkų įsiveržimo pabėgo iš šiaurinės Kipro 
dalies, mano, kad tai yra diskriminacija dėl lyties, ir todėl ragina Europos Parlamentą imtis 
priemonių.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 1864/2009 paskelbta priimtina 2010 m. kovo 25 d. Peticija Nr. 1653/2010 
paskelbta priimtina 2011 m. balandžio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
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(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Komisija pagal Sutartis yra įpareigota kovoti su visų formų diskriminacija. Lyčių lygybė yra 
pagrindinis ES teisės principas ir diskriminacija dėl lyties aiškiai draudžiama Europos 
Sąjungos pagrindinių laisvių chartijoje. Tačiau Chartija taikoma valstybėms narėms tik tais 
atvejais, kai šios įgyvendina Sąjungos teisę1. 

Taikytini ES teisės aktai dėl lyčių lygybės apima tris pagrindines sritis: socialinę apsaugą, 
užimtumą ir teisę naudotis prekėmis ir paslaugomis2. Tai apima ir tiesioginę, ir netiesioginę 
diskriminaciją. Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, diskriminacijos sąvoka 
taip pat apima diskriminaciją dėl priklausymo tam tikrai asmenų grupei3. 

Komisija neturi pakankamai informacijos, kokių privilegijų netenka perkeltų moterų vaikai, 
bet negalima atmesti galimybės, kad kai kurioms iš šių privilegijų taikoma ES teisė 
(pavyzdžiui, jei tai yra socialinio draudimo išmokos). Todėl reikia gauti daugiau informacijos, 
kad būtų galima nustatyti, ar peticijos pateikėjos minimas atvejis prieštarauja ES lyčių 
lygybės teisei. 

Komisija kreipsis į Kipro Respubliką, prašydama suteikti informaciją.“

4. Peržiūrėtas Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. spalio 26 d.

„Peticijos Nr. 1864/2009 ir 1653/2010

2010 m. spalio 19 d. Komisija Kipro valdžios institucijoms nusiuntė prašymą suteikti 
informaciją. Komisija gavo atsakymą 2011 m. sausio 31 d., o to atsakymo vertimas baigtas 
2011 m. kovo 15 d. Šiuo metu Kipro valdžios institucijų pateikti dokumentai vertinami. 
Komisija taip pat nagrinėja skundo pateikėjos atsiųstą papildomą informaciją.

Komisijai baigus vertinti Kipro valdžios institucijų atsakymą bus pateiktas išsamesnis 
atsakymas į peticijas.“ 

5. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Šalies viduje perkelti asmenys – iš Kipro šiaurės į pietinę dalį per 1974 m. turkų įsiveržimą 
perkelti asmenys – turi tam tikras nacionalinėje teisėje įtvirtintas teises. Šiuose nacionalinės 
teisės aktuose tokie asmenys nurodomi kaip „pabėgėliai“. Vis dėlto jų nereikėtų painioti su 

                                               
1 Visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21, 23 ir 51 straipsniai, OL C 303/7, 2007 12 14, p. 1.
2 1978 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 79/7/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo 
nuoseklaus įgyvendinimo socialinės apsaugos srityje (OL L 6, 1979 01 10); 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos 
direktyva 2004/113/EB, įgyvendinanti vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis 
prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo (OL L 373, 2004 12 21); 2006 m. liepos 5 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į 
moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (nauja redakcija) (OL L 204, 
2006 7 26).
3 Pirmiausia žr. 2008 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-303/06, Coleman.
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asmenimis, kurie pabėgėlio statusu naudojasi pagal ES prieglobsčio acquis; pagal tarptautinę 
teisę šie asmenys iš esmės laikomi „perkeltais šalies viduje“. 

Gavus Kipro valdžios institucijų atsakymą dėl dabartinės Kipro teisės aktų sistemos, 
paaiškėjo, kad „būsto lengvatų suteikimo perkeltiems asmenims, nukentėjusiems ir kitiems 
asmenims įstatyme“ ir „duomenų apie gyventojus archyvų įstatyme“ yra diskriminacinių 
nuostatų. Šiuose įstatymuose iš tikrųjų konkrečiai nurodyta, kad perkeltų vyrų vaikams galima 
suteikti pabėgėlio statusą. Perkeltų moterų vaikai apskritai nepaminėti ir jiems šie įstatymai 
de facto netaikomi.

2010 m. birželio 3 d. Kipro Atstovų Rūmai priėmė du pataisų įstatymus12, kuriais panaikintos 
atitinkamos diskriminacinės nuostatos ir perkeltų moterų vaikams pripažintas pabėgėlio 
statusas bei jų teisė į būsto lengvatas.

Tačiau Kipro Respublikos prezidentas, teigdamas, kad būtų užkrauta netolygi našta valstybės 
biudžetui, dėl abiejų įstatymų kreipėsi į Aukščiausiąjį teismą, kad jis patikrintų jų atitiktį 
Konstitucijai.

2011 m. vasario 1 d. Aukščiausiasis teismas paskelbė sprendimą, kuriuo abu įstatymus 
panaikino. Atitinkamos pakeitimų nuostatos paskelbtos prieštaraujančiomis Konstitucijai, nes 
dėl jų padidėtų metinio Kipro biudžeto išlaidos, kurios iš pradžių nebuvo planuotos. 
Aukščiausiojo teismo teigimu, „bendrosios“ teisės aktas (ne biudžeto įstatymas) negali būti 
nei dabartinių, nei būsimų neplanuotų valstybės biudžeto išlaidų priežastis.

Svarbu pažymėti, kad šis sprendimas atitinka ankstesnę Aukščiausiojo teismo praktiką šiuo 
klausimu. Prieš Aukščiausiajam teismui priimant minėtąjį sprendimą jam buvo pateikti trys 
apeliaciniai skundai3 ir visais atvejais sprendimai buvo panaikinti remiantis tuo, kad teismas 
negali išplėsti galiojančių įstatymų taikymo ir pradėti juos taikyti asmenims, kurie į juos 
nebuvo įtraukti iš pradžių, nes taip būtų pažeistas galių atskyrimo principas. Argumentas, kad 
diskriminacinės priemonės prieštarauja ir Konstitucijai, ir Kipro pasirašytoms tarptautinėms 
konvencijoms, buvo atmestas.

Taigi, diskriminacinės nuostatos dėl perkeltų moterų vaikų tebegalioja.

Komisija pripažįsta, kad akivaizdžiai pažeidžiamas vyrų ir moterų nediskriminavimo 
principas, tačiau socialinių lengvatų suteikimo klausimai, deja, ES direktyvomis 
nereglamentuojami. 
Dėl ES teisės aktų, kuriais reglamentuojamas prieglobstis ir pabėgėlio statusas, pažymėtina, 
kad 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/83/EB dėl būtiniausių reikalavimų, 

                                               
1  Būsto lengvatų suteikimo perkeltiems asmenims, nukentėjusiems ir kitiems asmenims 

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

2   Duomenų apie gyventojus archyvų įstatymo pakeitimo įstatymas (Νόμος που τροποποιεί 
τον περί αρχείου πληθυσμό νόμο).
3  Kipro Aukščiausiojo teismo sprendimai: bylos Dias United Publ. Co Ltd prieš Kiprą 

(1996 m.), Vroudou prieš Kiprą (2006 m.) ir Tsiakka prieš Kiprą (2010 m.).
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kuriuos turi tenkinti trečiųjų šalių piliečiai arba asmenys be pilietybės, kad įgytų pabėgėlio 
statusą, arba asmenys, kuriems dėl kitų priežasčių reikalinga tarptautinė apsauga, ir dėl šių 
statusų turinio1, šalies viduje perkeltiems asmenims, neatitinkantiems Ženevos konvencijoje 
įtvirtintos „pabėgėlių“ sąvokos, netaikoma. Todėl Komisija nekompetentinga imtis priemonių 
peticijos pateikėjos naudai ir pagal šį teisės aktą.
Tokiais atvejais valstybės narės turi pačios užtikrinti savo įsipareigojimų, susijusių su 
pagrindinėmis teisėmis ir nustatytų jų vidaus teisės aktuose bei tarptautiniuose susitarimuose, 
laikymąsi. Taigi Europos Komisija šiuo atveju negali imtis priemonių.

Galiausiai peticijų pateikėjos turėtų žinoti, kad bet kuris asmuo, manantis, kad jo pagrindinės 
teisės buvo pažeistos, gali pateikti skundą Europos Tarybos Europos Žmogaus Teisių Teismui 
(adresas: Conseil de l'Europe, 67075 Strasbourg Cedex, France2). Tačiau pažymėtina, kad 
Teismas bylą gali nagrinėti tik tada, kai išnaudotos visos nacionalinės teisių gynimo 
priemonės, o atrodo, kad šiuo atveju taip ir yra.“

                                               
1  OL L 304, 2004 9 30, p. 12–23.

2 http://www.echr.coe.int/ECHR.


