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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1864/2009, ko Bēgļu un pārvietoto māšu asociācijas vārdā 
iesniedza Kipras valstspiederīgā Rodoulla Achileos, par diskrimināciju pret bēgļu 
sieviešu bērniem,

lūgumraksts Nr. 1653/2010, ko Kipras Bēgļu un pārvietoto māšu asociācijas vārdā 
iesniedza Kipras valstspiederīgā Markella Isaia-Tsiakka, par diskrimināciju pret 
bēgļu sieviešu bērniem

1. Lūgumraksta Nr. 1864/2009 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka Kipras varas iestādes nepiešķir bēgļu statusu bēgļu 
sieviešu bērniem, savukārt bēgļu vīriešu bērniem šāds statuss tiek piešķirts automātiski. 
Lūgumraksta iesniedzēja, kura bēga no Kipras ziemeļu daļas pēc turku iebrukuma 1974. gadā, 
uzskata šo situāciju par diskrimināciju dzimuma dēļ un aicina Eiropas Parlamentu iejaukties.

Lūgumraksta Nr. 1653/2010 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka Kipras varas iestādes nepiešķir bēgļu statusu bēgļu 
sieviešu bērniem, savukārt bēgļu vīriešu bērniem šāds statuss tiek piešķirts automātiski. 
Lūgumraksta iesniedzēja, kura bēga no Kipras ziemeļu daļas pēc turku iebrukuma 1974. gadā, 
uzskata šo situāciju par diskrimināciju dzimuma dēļ un aicina Eiropas Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1864/2009 atzīts par pieņemamu 2010. gada 25. martā. Lūgumraksts 
Nr. 1653/2010 atzīts par pieņemamu 2011. gada 15. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija 
saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

Komisija ir apņēmības pilna cīnīties pret visa veida diskrimināciju, kā tas prasīts Līgumos.
Dzimumu līdztiesība ir ES tiesību aktu pamatprincips un diskriminācija dzimuma dēļ ir 
nepārprotami aizliegta Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Tomēr hartu var piemērot 
dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Savienības tiesību aktus1. 

Piemērojamie ES tiesību akti par dzimumu līdztiesību attiecas uz trim galvenajām jomām: 
sociālo nodrošinājumu, nodarbinātību un preču un pakalpojumu pieejamību2. Tie attiecas gan 
uz tiešo, gan netiešo diskrimināciju. Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas judikatūru, 
diskriminācijas jēdziens attiecas arī uz diskrimināciju saistības dēļ3. 

Komisijas rīcībā nav pietiekamas informācijas par to, kādus labumus pārvietoto sieviešu 
bērniem atņem, bet nevar izslēgt, ka uz dažiem no šiem labumiem attiecas ES tiesību akti 
(piemēram, ja tie ir sociālā nodrošinājuma pabalsti). Tāpēc vajadzīga vēl papildu informācija, 
lai varētu novērtēt, vai lūgumraksta iesniedzējas minētā situācija ir pretrunā ar ES tiesību 
aktiem par dzimumu līdztiesību. 

Komisija nosūtīs informācijas pieprasījumu Kipras Republikai.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 26. oktobrī

Lūgumraksti Nr. 1864/2009 un 1653/2010

Komisija 2010. gada 19. oktobrī nosūtīja informācijas pieprasījumu Kipras iestādēm. Atbildi 
Komisija saņēma 2011. gada 31. janvārī, un šīs atbildes tulkojums tika pabeigts 2011. gada 
15. martā. No Kipras Republikas saņemtie dokumenti pašlaik tiek izvērtēti. Komisija arī 
analizē lūgumraksta iesniedzēja iesūtīto papildu informāciju.

Līdzko Komisija pabeigs vērtēt Kipras iestāžu atbildi, tā sniegs detalizētāku atbildi uz 
lūgumrakstiem. 

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

Turcijas iebrukuma laikā 1974. gadā iekšzemē pārvietotām personām, kas no Kipras 
ziemeļdaļas pārvietotas uz valsts dienviddaļu, piešķirtas vairākas valsts tiesību aktos noteiktas 
tiesības. Saskaņā ar šiem valsts instrumentiem šādas personas tiek uzskatītas par bēgļiem. 
Tomēr šādas personas nevajadzētu pielīdzināt personām, kurām bēgļa statuss piešķirts 
saskaņā ar ES tiesību aktiem patvēruma jomā; saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem 
                                               
1 Jo īpaši Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21., 23. un 51. pantu, OV C 303/7, 14.12.2007., 1. lpp.
2 Padomes Direktīva 79/7/EEK (1978. gada 19. decembris) par pakāpenisku vienlīdzīgas attieksmes principa pret 
sievietēm un vīriešiem īstenošanu sociālā nodrošinājuma jautājumos (OV L 6, 10.1.1979.); Padomes Direktīva 
2004/113/EK (2004. gada 13. decembris), ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem 
un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu 
(OV L 373, 21.12.2004.); Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/54/EK (2006. gada 5. jūlijs) par tāda 
principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un 
profesijas jautājumos (pārstrādāta versija, OV L 204, 26.7.2006.).
3 Jo īpaši skatīt Tiesas 2008. gada 17. jūlija spriedumu lietā C-303/06, Coleman.
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šādas personas faktiski uzskata par iekšzemē pārvietotām personām.

Ņemot vērā Kipras iestāžu atbildi attiecībā uz Kiprā pašreiz piemērojamo tiesisko pamatu, 
šķiet, ka Likumā par mājokļa pabalstu piešķiršanu pārvietotām personām, upuriem un citām 
personām, kā arī Likumā par iedzīvotāju reģistru ir diskriminējoši noteikumi. Šajos tiesību 
aktos skaidri noteikts, ka pārvietotu vīriešu bērniem var piešķirt bēgļa statusu. Tā kā 
pārvietotu sieviešu bērni nav minēti, tad šiem bērniem šos tiesību aktus nepiemēro de facto.

Kipras Pārstāvju palāta 2010. gada 3. jūnijā pieņēma divus grozījumu likumus1,2, ar kuriem 
aizliedza apstrīdētos diskriminējošos noteikumus un atzina pārvietotu māšu bērnu tiesības uz 
bēgļa statusu un mājokļa pabalstu.

Tomēr Kipras Republikas prezidents šos abus likumus nosūtīja izskatīšanai Augstākajā tiesā, 
kā iemeslu minot neatbilstību valsts konstitūcijai un apgalvojot, ka tie radīs nesamērīgu slogu 
valsts budžetam.

Augstākā tiesa 2011. gada 1. februārī pasludināja spriedumu, ar kuru tā atcēla šos abus 
likumus. Apstrīdētie grozītie noteikumi tika pasludināti par neatbilstīgiem valsts konstitūcijai, 
jo to īstenošanai būtu vajadzīgi sākotnēji neplānoti Kipras gada budžeta līdzekļi. Augstākā 
tiesa uzskata, ka „vispārējs” likums (pretstatā likumam par budžetu) neatkarīgi no tā, vai tas 
pieņemts senāk vai tagad, nedrīkst radīt valsts budžetā neplānotus izdevumus.

Jāatzīmē, ka šis spriedums atbilst Augstākās tiesas līdzšinējai judikatūrai šajā jautājumā. Jau 
pirms minētā tiesas lēmuma pieņemšanas Augtākajā tiesā tika secīgi iesniegtas vairāku 
likumu3 apelācijas un tie visi tika atcelti, šos lēmumus pamatojot ar to, ka tiesa nevar 
paplašināt spēkā esošo likumu piemērošanas jomu, iekļaujot personas, kuras tajā sākotnēji 
nebija paredzētas, jo tādējādi tiktu pārkāpts varas sadalījuma princips. Netika ņemts vērā 
arguments, ka diskriminējoši pasākumi ir pretrunā gan valsts konstitūcijai, gan Kipras 
parakstītajām starptautiskajām konvencijām.

Tāpēc diskriminējošie noteikumi attiecībā uz pārvietotu sieviešu bērniem vēl joprojām ir 
spēkā.

Lai gan Komisija atzīst, ka šajā gadījumā nepārprotami ir pārkāpts sieviešu un vīriešu 
nediskriminācijas princips, jautājumus par sociālo pabalstu piešķiršanu diemžēl nereglamentē 
ES direktīvas. 

Attiecībā uz ES tiesību aktiem par patvēruma un bēgļa statusa piešķiršanu jāteic, ka Padomes 
2004. gada 29. aprīļa Direktīvas 2004/83/EK par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu 
trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā bēgļus vai kā personas, kam citādi 

                                               
1 Likums, ar ko groza Likumu par mājokļa pabalstu piešķiršanu pārvietotām personām, 

upuriem un citām personām (Νόμος που τροποποιεί τον περί παροχής στεγαστικής βοήθειας 
σε εκτοπισθέντες, παθόντες και άλλα πρόσωπα νόμο).

2 Likums, ar ko groza Likumu par iedzīvotāju reģistru (Νόμος που τροποποιεί τον περί αρχείου 
πληθυσμό νόμο).
3 Kipras Augstākās tiesas spriedumi lietās: Dias United Publ. Co Ltd pret Kipru (1996.), 

Vroudou pret Kipru (2006.) un Tsiakka pret Kipru (2010.).
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nepieciešama starptautiska aizsardzība, šādu personu statusu un piešķirtās aizsardzības saturu1

darbības jomā nav iekļautas iekšzemē pārvietotas personas, kuras netiek klasificētas kā bēgļi 
Ženēvas Konvencijas nozīmē. Tāpēc Komisijai, arī ņemot vērā šo instrumentu, nav tiesību 
risināt šo lietu lūgumraksta iesniedzējas labā.

Šādos gadījumos tikai dalībvalstīm ir jānodrošina, lai tiktu ievēroti valsts pienākumi attiecībā 
uz starptautiskos nolīgumos un šo valstu tiesību aktos noteikto pamattiesību ievērošanu. 
Tāpēc Eiropas Komisija nevar iejaukties šā jautājuma risināšanā.
Visbeidzot, lūgumrakstu iesniedzējas būtu jāinformē par to, ka ikviens, kurš uzskata, ka ir 
pārkāptas kādas no tā pamattiesībām, var iesniegt sūdzību Eiropas Padomes Eiropas 
Cilvēktiesību tiesā (Eiropas Padome, 67075, Strasbourg-Cedex, Francija2). Tomēr ir jāņem 
vērā, ka šī tiesa var izskatīt kādu lietu tikai pēc tam, kad ir izmantoti visi valsts līmenī 
pieejamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas šajā gadījumā ir izdarīts.

                                               
1 OV L 304, 30.9.2004., 12.–23. lpp.

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


