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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1864/2009, którą złożyła Radoulla Achileos (Cypr) w imieniu 
Stowarzyszenia Matek Przesiedlonych i Matek-Uchodźczyń, w sprawie 
dyskryminacji dzieci uchodźczyń

Petycja 1653/2010, którą złożyła Markella Isaia-Tsiakka (Cypr) w imieniu 
cypryjskiego Ruchu na rzecz Uchodźców i Przesiedlonych Matek, w sprawie 
dyskryminacji dzieci uchodźczyń

1. Streszczenie petycji 1864/2009

Składająca petycję utrzymuje, że władze cypryjskie nie przyznają statusu uchodźcy dzieciom 
kobiet-uchodźczyń, natomiast dzieci mężczyzn-uchodźców otrzymują taki status 
automatycznie. Składająca petycję, która uciekła z północnej części Cypru po tureckiej 
inwazji z 1974 r., uznaje ten stan rzeczy za dyskryminację ze względu na płeć i dlatego 
wzywa Parlament Europejski do podjęcia działań.

Streszczenie petycji 1653/2010

Składająca petycję utrzymuje, że władze cypryjskie nie przyznają statusu uchodźcy dzieciom 
kobiet-uchodźczyń, natomiast dzieci mężczyzn-uchodźców otrzymują taki status 
automatycznie. Składająca petycję, która uciekła z północnej części Cypru po tureckiej 
inwazji z 1974 r., uznaje ten stan rzeczy za dyskryminację ze względu na płeć i dlatego 
wzywa Parlament Europejski do podjęcia działań.

2. Dopuszczalność
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Petycja 1864/2009: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 marca 2010 r. Petycja 
1653/2010: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 kwietnia 2011 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 2 września 2011 r.

Zgodnie z traktatami Komisja jest zobowiązana zwalczać wszystkie formy dyskryminacji.
Równouprawnienie płci jest jedną z podstawowych zasad prawa UE, a dyskryminacja ze 
względu na płeć jest wyraźnie zabroniona w Karcie praw podstawowych UE. Karta ma 
jednak zastosowanie do państw członkowskich jedynie wtedy, gdy wdrażają one prawo Unii1. 

Obowiązujące prawodawstwo UE w dziedzinie równouprawnienia płci obejmuje trzy główne 
dziedziny: ubezpieczenia społeczne, zatrudnienie oraz dostęp do towarów i usług2. Dotyczy 
zarówno dyskryminacji bezpośredniej, jak i pośredniej. W myśl orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości pojęcie dyskryminacji obejmuje również dyskryminację przez 
powiązanie3. 

Komisja nie posiada wystarczających informacji o rodzaju korzyści, których pozbawione są 
dzieci kobiet-uchodźczyń, ale nie można wykluczyć, że niektóre z tych korzyści są objęte 
prawem UE (np. jeżeli stanowią korzyści związane z ubezpieczeniem społecznym). Dlatego 
konieczne są dalsze informacje w celu stwierdzenia, czy opisana przez składającą petycję 
sytuacja jest sprzeczna z prawem UE dotyczącym równouprawnienia. 

Komisja zwróci się do Republiki Cypryjskiej z wnioskiem o przekazanie informacji.

4. Odpowiedź Komisji (REV), otrzymana dnia 26 października 2011 r.

Petycje 1864/2009 i 1653/2010

W dniu 19 października 2010 r. Komisja wysłała do władz cypryjskich wniosek o przesłanie 
informacji. W dniu 31 stycznia 2011 r.Komisja otrzymała odpowiedź, której tłumaczenie 
zostało zakończone w dniu 15 marca 2011 r. Dokumenty przesłane przez Republikę 
Cypryjską są obecnie w trakcie oceny. Komisja analizuje również dodatkowe informacje 
przesłane przez stronę skarżącą.

Po zakończeniu oceny odpowiedzi władz cypryjskich Komisja udzieli bardziej szczegółowej 
odpowiedzi na petycję. 

                                               
1 W szczególności art. 21, 23 i 51 Karty praw podstawowych UE, Dz.U. C 303/7 z 14.12.2007, s.1.
2 Dyrektywa Rady 79/7/EWG z dnia 19 grudnia 1978 r. r. w sprawie stopniowego wprowadzania w życie zasady 
równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L 6 z 10.1.1979);
dyrektywa Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania 
mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (Dz.U. L 373 z 
21.12.2004); dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 
wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie 
zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana) (Dz.U. L 204 z 26.7.2006).
3 Zob. w szczególności wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie C-
303/06, Coleman.
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5. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Osoby wewnętrznie przesiedlone z północy Cypru do części południowej podczas tureckiej 
inwazji z 1974 r. korzystają z wielu praw określonych w prawie krajowym. W ramach tych 
instrumentów krajowych osoby takie zwane są „uchodźcami”. Nie należy jednak ich mylić 
z osobami korzystającymi ze statusu uchodźcy na podstawie dorobku prawnego UE 
w dziedzinie azylu; w istocie, zgodnie z prawem międzynarodowym osoby te uważane są za 
„wewnętrznie przesiedlone”. 

W następstwie odpowiedzi władz Cypru dotyczącej ram prawnych obowiązujących obecnie 
na Cyprze okazało się, że „ustawa o udzielaniu pomocy mieszkaniowej osobom 
przesiedlonym, ofiarom i innym osobom” oraz „ustawa o archiwizacji danych dotyczących 
zaludnienia” zawierają dyskryminujące przepisy. W przepisach tych rzeczywiście określono 
wyraźnie, że dzieciom przesiedlonych mężczyzn może być przyznany status uchodźcy. 
Ponieważ dzieci przesiedlonych kobiet nie wymieniono w ogóle, są one de facto wyłączone 
z zakresu tych przepisów.

W dniu 3 czerwca 2010 r. cypryjska Izba Reprezentantów przyjęła dwie nowelizacje12

uchylające przedmiotowe dyskryminujące przepisy, a także uznające status uchodźcy 
i przyznające świadczenia mieszkaniowe dzieciom uchodźczyń.

Prezydent Republiki Cypryjskiej skierował jednak obie ustawy do Sądu Najwyższego ze 
względu na niekonstytucyjność, sugerując, że spowodowałyby one nierównomierne 
obciążenie budżetu państwa.

Sąd Najwyższy wydał wyrok w dniu 1 lutego 2011 r., uchylając obie ustawy. Przedmiotowe 
przepisy zmieniające zostały uznane za niekonstytucyjne, gdyż w konsekwencji powodowały 
nieplanowany wcześniej wzrost kosztów w rocznym budżecie Cypru. Według Sądu 
Najwyższego, ustawa „zwykła” (w przeciwieństwie do ustawy budżetowej) nie może 
skutkować takimi nieplanowanymi wydatkami z budżetu państwa – obecnie czy też 
w przyszłości.

Należy zaznaczyć, że wyrok ten jest zgodny z poprzednim orzecznictwem Sądu Najwyższego 
w tej sprawie. Przed podjęciem powyższej decyzji w postępowaniu odwoławczym 
skierowano do Sądu Najwyższego trzy sprawy3 i wszystkie z nich zostały uchylone ze 
względu na to, że Trybunał nie może rozszerzać stosowania obowiązujących przepisów na 
osoby, które nie miały zostać nimi objęte w pierwszej kolejności, gdyż naruszałoby to zasadę 
podziału władzy. Argument, jakoby te dyskryminacyjne środki były zarówno 

                                               
1  Ustawa zmieniająca ustawę o udzielaniu pomocy mieszkaniowej osobom przesiedlonym, 

ofiarom i innym osobom (Νόμος που τροποποιεί τον περί παροχής στεγαστικής βοήθειας σε 
εκτοπισθέντες, παθόντες και άλλα πρόσωπα νόμο).

2   Ustawa zmieniająca ustawę o archiwizacji danych dotyczących zaludnienia (Νόμος που 
τροποποιεί τον περί αρχείου πληθυσμό νόμο).
3  Wyroki cypryjskiego Sądu Najwyższego: sprawy Dias United Publ. Co Ltd przeciwko 

Cyprowi (1996 r.), Vroudou przeciwko Cyprowi (2006 r.) oraz Tsiakka przeciwko Cyprowi 
(2010 r.).
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niekonstytucyjne, jak i sprzeczne z międzynarodowymi konwencjami podpisanymi przez 
Cypr, został odrzucony.

W związku z tym dyskryminujące przepisy dotyczące dzieci przesiedlonych kobiet nadal 
pozostają w mocy.

Chociaż Komisja uznaje, że zachodzi wyraźne naruszenie zasady niedyskryminacji 
w odmiennym traktowaniu mężczyzn i kobiet, sprawy związane z przyznawaniem świadczeń 
socjalnych nie wchodzą niestety w zakres dyrektyw UE. 
Jeśli chodzi o prawodawstwo UE w dziedzinie azylu i statusu uchodźcy, dyrektywa Rady 
2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji 
i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, 
które z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej 
ochrony1 nie obejmuje uchodźców wewnętrznych, którzy nie kwalifikują się jako „uchodźcy” 
w rozumieniu Konwencji Genewskiej. Komisja nie jest zatem właściwa do interweniowania 
na rzecz składającej petycję także na podstawie tego instrumentu.

W takich przypadkach zapewnienie przestrzegania zobowiązań w zakresie praw 
podstawowych, które wynikają zarówno z ustawodawstwa krajowego, jak i z umów 
międzynarodowych, należy wyłącznie do państw członkowskich. Komisja Europejska nie ma 
zatem podstaw do interweniowania w tej sprawie.

Ponadto składające petycję powinny być również świadome tego, że każda osoba, która 
uważa, iż jakieś z przysługujących jej praw podstawowych zostało naruszone, może także 
wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przy Radzie Europy (Rada 
Europy, 67075 Strasbourg-Cedex, Francja2). Należy jednak zauważyć, że Trybunał może 
rozpatrywać sprawy dopiero po wyczerpaniu wszystkich krajowych środków odwoławczych, 
co wydaje się zachodzić w przypadku omawianej kwestii.

                                               
1  Dz.U. L 304 z 30.9.2004, s. 12-23.

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


