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ισαγωγή στα Ευρωπαϊκά Δικαιώματα και στα Δικαιώματα του Παιδιού

Εισαγωγή στα Ευρωπαϊκά Δικαιώματα
και στα Δικαιώματα του Παιδιού

1. Εισαγωγή στα Ευρωπαϊκά Δικαιώματα και στα Δικαιώματα
του Παιδιού
Ο στόχος αυτού του Εγχειριδίου είναι να παρουσιάσει, με τρόπο
απλό και προσιτό, τα νόμιμα δικαιώματα και την προστασία
οικογενειών του Rainbow (δηλαδή οικογένειες λεσβιών και
ομοφυλόφυλων) στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία ενώ μετακινούνται σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η εστίαση είναι κυρίως σε
ζευγάρια του ίδιου φύλου με παιδιά, αν και γενικότερα, θα πρέπει
επίσης να εξεταστεί το ευρύτερο ζήτημα των δικαιωμάτων των
ζευγαριών του ιδίου φύλου, και ανθρώπων LGB&T (οικογένειες
λεσβιών και ομοφυλόφυλων). Αυτά τα δικαιώματα θα καθορίζονται
σε ένα ευρύ φάσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων σημαντικών
για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των οικογενειών του Rainbow
(οικογένειες λεσβιών και ομοφυλόφυλων).
Το επίκεντρο του Εγχειριδίου θα είναι σχετικά με τα δικαιώματα
που έχουν ήδη θεσπιστεί ή αναγνωρίζονται στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο,
αλλά θα περιλαμβάνει επίσης την εξέταση ζωτικών θεμάτων
για οικογένειες του Rainbow βάσει του τρόπου με τον οποίο το
Ευρωπαϊκό δίκαιο αντιμετωπίζει παρόμοια ζητήματα, έτσι ώστε οι
οικογένειες του Rainbow (οικογένειες λεσβιών και ομοφυλόφυλων)
να μπορούν να δουν πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτές οι
προκλήσεις και να επιλυθούν. Και στις δύο περιπτώσεις, η αρχική
εστίαση θα είναι για τα δικαιώματα στο κοινοτικό δίκαιο. Εντούτοις,
δικαιώματα που απορρέουν από τις πράξεις για τα ανθρώπινα
δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, ιδίως από την
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (EHRC),
και σύμφωνα με άλλες σχετικές διεθνείς πράξεις, θα πρέπει
επίσης να ληφθεί πλήρως υπόψη.
Το Εγχειρίδιο χωρίζεται σε τέσσερις βασικές ενότητες σχετικά
με την Ελεύθερη κυκλοφορία και την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια,
την αναγνώριση των σχέσεων του ιδίου φύλου, δικαιώματα
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Αναπαραγωγής και κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα.
1.1 Σύντομη εισαγωγή στο νομικό σύστημα της ΕΕ

Ο ΧΘΔΕΕ, η οποία ισχύει μόνο εντός του πεδίου εφαρμογής του
δικαίου της ΕΕ, περιλαμβάνει έναν κατάλογο δικαιωμάτων που
σχετίζονται με τις οικογένειες του Rainbow (οικογένειες λεσβιών
και ομοφυλόφυλων), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων
που βρίσκονται στην EHRC, όπως το δικαίωμα σεβασμού της
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (Άρθρο 7, ΧΘΔΕΕ) και τα
δικαιώματα των μη διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των
διακρίσεων λόγω φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού
(Άρθρο 21, ΧΘΔΕΕ). Ο ΧΘΔΕΕ έχει ευρύτερο σύνολο
δικαιωμάτων από την EHRC. Για παράδειγμα, περιλαμβάνει
οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, κατά το πρότυπο του
(Αναθεωρημένο) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου
της Ευρώπης, όπως είναι η προστασία της οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής (Άρθρο 33), το δικαίωμα στην κοινωνική
ασφάλεια και κοινωνική αρωγή (Άρθρο 34) και δικαίωμα στην
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (Άρθρο 35). Περιλαμβάνει επίσης
τα δικαιώματα που βρέθηκαν στο διεθνές δίκαιο, ιδίως των
δικαιωμάτων του παιδιού (Άρθρο 24), με βάση τη Σύμβαση των
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΣΗΕΔΠ).
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Η Νομοθεσία της ΕΕ (αρχικά ο νόμος της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ)) παρουσιάζεται τώρα στην
«Συνθήκη της Λισαβόνας», ο επίσημος τίτλος της οποίας είναι
οι Ενοποιημένες εκδόσεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση και στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΧΘΔΕΕ). Το Εγχειρίδιο αυτό σε μεγάλο
βαθμό ασχολείται με τη ΣΛΕΕ και του ΧΘΔΕΕ. Για παράδειγμα, η
ΣΛΕΕ περιέχει αναλυτικές διατάξεις για την ελεύθερη κυκλοφορία
και την Ευρωπαϊκή ιθαγένεια.

Η ΣΛΕΕ και το ΧΘΔΕΕ περιγράφονται ως «πρωτογενές δίκαιο»
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πράξη, εάν όχι κατ ‘όνομα, που
ισοδυναμεί με «Σύνταγμα της ΕΕ». Υποστηρίζονται από ένα ευρύ
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φάσμα των δευτερευόντων νόμων της ΕΕ, κυρίως κανονισμών και
οδηγιών. Οι κανονισμοί είναι άμεσα εκτελεστή στα εθνικά νομικά
συστήματα από την ημερομηνία έγκρισής τους. Τα πιο κοινά
οδηγιών που καθορίζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές που όλα
τα κράτη μέλη πρέπει να θέτουν στο εθνικό τους δίκαιο εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας, συνήθως δύο ή τρία χρόνια.
Σε δικαστικό επίπεδο, το νομικό σύστημα της ΕΕ ερμηνεύεται και
εφαρμόζεται από το Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ). Οι περισσότεροι
από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προέρχονται, περίπου μέσω αναφορών από τα εθνικά δικαστήρια
προδικαστικά ερωτήματα επί της ερμηνείας του δικαίου της
Ένωσης. Οι Οικογένειες Rainbow πρέπει να ξεκινήσουν μια
υπόθεση ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων και να πείσουν το
δικαστήριο για να στείλουν ένα προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ.
Ως εκ τούτου, το ΔΕΕ δεν αποτελεί δευτεροβάθμιο δικαστήριο,
αλλά τα εθνικά δικαστήρια οφείλουν, όχι μόνο για να εφαρμόσει
τις αποφάσεις του Δικαστηρίου, όταν έχουν κάνει μια αναφορά
στο Δικαστήριο, αλλά και να εφαρμόζει τις αποφάσεις του
Δικαστηρίου σε όλες τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον τους,
σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο. Όλοι οι φορείς που τα κράτη μέλη
που δεσμεύονται να εφαρμόσουν και να δώσει προτεραιότητα
στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι του εθνικού δικαίου,
περιλαμβανομένων των διοικητικών αρχών.
1.2 Σύντομη εισαγωγή στη Σύμβαση δικαιώματα
Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι προγενέστερη της ΕΕ / ΕΟΚ
και έχει μια ευρύτερη συμμετοχή των ευρωπαϊκών κρατών από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι γνωστή κυρίως για ευρωπαϊκές
νομοθετικές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως την
EHRC. Η EHRC θέτει μια σειρά από ατομικά και πολιτικά
δικαιώματα. Για τις οικογένειες Rainbow, το πιο σημαντικό είναι το
δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (Άρθρο
8), το δικαίωμα να παντρευτεί (Άρθρο 12) και την απαγόρευση
των διακρίσεων (Άρθρο 14).
Σε δικαστικό επίπεδο, είναι από τη σύμβαση δικαιώματα
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Όπως έχει παρατηρηθεί, τα δικαιώματα των παιδιών που
αναγνωρίζονται στο κοινοτικό δίκαιο και την EHRC. Υπάρχει
επίσης η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού
(ΣΗΕΔΠ), στην οποία το Άρθρο 24, ΧΘΔΕΕ βασίζεται. Ανάμεσα
μια σειρά από δικαιώματα που καθορίζονται στο ΣΗΕΔΠ είναι
προτεραιότητα για το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού (Άρθρο
3), τα δικαιώματα εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, την ιθαγένεια
και περίθαλψη (Άρθρο 7), ο σεβασμός και η προστασία για
τη διατήρηση της ταυτότητας (Άρθρο 8), προστασία από
αποχωρισμός από τους γονείς (Άρθρο 9), το δικαίωμα στην
οικογενειακή επανένωση (Άρθρο 10) και μια κεντρική διάταξη του
ΣΗΕΔΠ, σεβασμό για τις απόψεις του παιδιού (Άρθρο 12).
Σε αντίθεση με τη νομοθεσία της ΕΕ και την EHRC, οι
περισσότερες διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα
ερμηνεύονται και εφαρμόζονται από ένα σύστημα επιτροπής.
Έτσι, το ΣΗΕΔΠ ερμηνεύεται από την Επιτροπή των Ηνωμένων
Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία ανταποκρίνεται
στις εκθέσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης σε
μεγάλο βαθμό. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν επικυρώσει
τη ΣΗΕΔΠ και των εθνικών δικαστηρίων θα ληφθούν υπόψη
σύμφωνα με τις νομικές παραδόσεις τους. Έτσι, επίσης, η ΔΕΕ
θα αναλάβει τη ΣΗΕΔΠ υπόψη το Άρθρο 24, ΧΘΔΕΕ καλύπτει τα
δικαιώματα του παιδιού.
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1.3 Σύντομη εισαγωγή στην Δικαιώματα του Παιδιού

01.

επιβάλλονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ). Σε αντίθεση με το ΔΕΕ, οι οικογένειες
Rainbow μπορεί να παραπέμπει υποθέσεις απευθείας στο
Δικαστήριο, αλλά μόνο μετά τις εθνικές δικαστικές διαδικασίες
έχουν εξαντληθεί.

Αυτή η αρχή του «ύψιστου συμφέροντος του παιδιού», που
αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθμες διεθνείς πράξεις που
σχετίζονται με τα δικαιώματα των οικογενειών του Rainbow. Για
παράδειγμα, σε σχέση με την αναγνώριση των σχέσεων των
οικογενειών του Rainbow, η Σύμβαση της Χάγης του 1996, για
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τη γονική μέριμνα και την προστασία των παιδιών, προβλέπει ότι
οι διατάξεις του «μπορεί να αποκλεισθεί παρά μόνον εάν αυτή
η εφαρμογή θα ήταν προδήλως αντίθετη προς τη δημόσια τάξη,
λαμβάνοντας υπόψη υπόψη το ύψιστο συμφέρον του παιδιού»
(Άρθρο 22). Η Σύμβαση της Χάγης είναι ένα όργανο του ιδιωτικού
διεθνούς δικαίου που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ΕΕ και την
εθνική νομοθεσία.
Στο Παράρτημα 1, «Πώς να Χρησιμοποιείται ο Νόμος», λεπτομέρειες
σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσετε αυτά τα διάφορα νόμους
που ορίζονται με περισσότερες λεπτομέρειες.

Ελεύθερη Κυκλοφορία και Ευρωπαϊκή
Ιθαγένεια

Ελεύθερη Κυκλοφορία και Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια

Εισαγωγή
Οι «θεμελιώδεις ελευθερίες» της ΕΕ παραμένουν κυρίως
οικονομικής φύσεως, δηλαδή, ελεύθερη κυκλοφορία
εμπορευμάτων, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων. Από
αυτά, την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και, ειδικότερα, η ελεύθερη
κυκλοφορία προσώπων είναι σημαντικές για τις οικογένειες
ομοφυλοφίλων. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, η ελεύθερη
κυκλοφορία των εργαζομένων της ΕΕ περιλαμβάνονται οι
οικογένειές τους. Σήμερα, η νομοθεσία της Ένωσης αναγνωρίζει
ευρύτερα δικαιώματα για ελεύθερη κυκλοφορία, ιδιαίτερα για τους
πολίτες της ΕΕ και των οικογενειών τους, η οποία υποστηρίζεται
από την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και, σε μικρότερο
βαθμό, για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Το οικογενειακό δίκαιο
ήταν αρχικά ένα θέμα για τα Κράτη Μέλη και, ακόμη και σήμερα,
η ΕΕ έχει μόνο προσεκτικά συμμετέχει όλο και περισσότερο στο
οικογενειακό δίκαιο. Η ΣΛΕΕ δεν αφορά το οικογενειακό δίκαιο,
το Άρθρο 81, αλλά, απαιτεί ομοφωνία στο Συμβούλιο Υπουργών
πριν από η νομοθεσία μπορέσει να θεσπιστεί σε θέματα
διασυνοριακού οικογενειακού δικαίου. Παρ ‘όλα αυτά, η ελεύθερη
κυκλοφορία περιλαμβάνει αναπόφευκτα τις οικογένειες εκείνων
που έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν και το εθνικό οικογενειακό
δίκαιο πρέπει να αναθεωρείται, αν οι διατάξεις του αποδειχθούν
ως αδικαιολόγητο εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία.

02.

02.

Θέλουμε να μετακομίσουμε από το Μέλος Κράτος της χώρας
μας σε άλλο Μέλος Κράτος. Μήπως θα πρέπει να είμαστε
οικονομικά ενεργοί, για να το πράξουμε;
Αρχικά, το δίκαιο της ΕΕ κατά κύριο λόγο αναφερόταν με τους
εργαζόμενους της ΕΕ, εκείνους που ήθελαν να ιδρύσουν μια
επιχείρηση σε άλλο Μέλος Κράτος (γνωστό ως «το δικαίωμα
εγκατάστασης») και εκείνους που ήθελαν να παρέχουν υπηρεσίες
σε ένα άλλο Μέλος Κράτος. Η ελεύθερη κυκλοφορία των
εργαζομένων προστατεύεται ρητά από το Άρθρο 45 της ΣΛΕΕ.
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Το δικαίωμα εγκατάστασης που προβλέπεται στο Άρθρο 49 της
ΣΛΕΕ και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ορίζονται το Άρθρο
56 της ΣΛΕΕ.
Το Άρθρο 21 της ΣΛΕΕ δηλώνει τώρα ότι, «Κάθε πολίτης της
Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα
στο έδαφος των Κρατών Μελών, υπό την επιφύλαξη των
περιορισμών και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις
Συνθήκες και στις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή
τους».
Ωστόσο, οι πολίτες της ΕΕ που ασκούν οικονομική δραστηριότητα
μπορεί να έχει περισσότερα δικαιώματα διαμονής στο Μέλος
Κράτος υποδοχής από εκείνους που δεν ασκούν οικονομική
δραστηριότητα. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι της ΕΕ απολαμβάνουν
ένα ευρύτερο κατάλογο δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις σε σχέση
με τους ημεδαπούς εργαζομένους, οι οποίοι σήμερα καθορίζονται
στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμός 492/2011.
Τα ζητήματα της ελεύθερης κυκλοφορίας όλων των πολιτών της
ΕΕ καλύπτονται πλέον από την Οδηγία 2004/38/ΕΚ («Η Οδηγία
του Πολίτη»), αλλά τα δικαιώματα που απορρέουν από Άρθρο
20.1 της ΣΛΕΕ, η ΣΛΕΕ αναφέρει, «Κάθε πρόσωπο που έχει την
υπηκοότητα ενός Κράτους Μέλους είναι πολίτης της Ένωσης».
Οι διατάξεις της Οδηγίας του Πολίτη δεν μπορεί να περιορίζουν
τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ στο πλαίσιο της ΣΛΕΕ. Έτσι,
επίσης, τα δικαιώματα των οικογενειών των πολιτών της ΕΕ
υπόκεινται στις διατάξεις του ΧΘΔΕΕ και την ΕΣΔΑ.
Κάθε πολίτης της ΕΕ έχει το δικαίωμα να εισέρχεται και να
διαμένει σε άλλο Μέλος Κράτος για μία περίοδο τριών μηνών, με
την επιφύλαξη μόνο για την ένδειξη ενός έγκυρου διαβατηρίου ή
ταυτότητας (Άρθρο 6.1 της Οδηγίας Ιθαγένειας).
Σύμφωνα με το Άρθρο 7, το δικαίωμα διαμονής είναι πιο
περιορισμένο μετά από τρεις μήνες. Πρώτον, οι πολίτες
της ΕΕ πρέπει να είναι οικονομικά ενεργοί (μισθωτοί ή
αυτοαπασχολούμενοι) ή «διαθέτουν επαρκείς πόρους για
τον εαυτό τους και όχι τα μέλη της οικογένειάς τους να γίνει
ένα βάρος για το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας του Κράτους
Μέλους υποδοχής κατά τη διάρκεια της διαμονής τους και να
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έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας στο Μέλος Κράτος
υποδοχής». Υπάρχουν, επίσης, σε γενικές γραμμές παρόμοιες
διατάξεις για τους σπουδαστές στον τομέα της εκπαίδευση,
συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης. Υπάρχουν
επίσης διατάξεις για την προστασία όσων έχουν πάψει να είναι
εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι. Το Άρθρο 16 προβλέπει
γενικά το δικαίωμα μόνιμης διαμονής μετά από πέντε χρόνια.
Μήπως ο καθένας στην οικογένειά μας πρέπει να είναι
πολίτης της ΕΕ για να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα;
Η ΣΛΕΕ δίνει μόνο τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας των
πολιτών της ΕΕ, αλλά το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ δίνει επίσης
το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής των
οικογενειών των πολιτών της ΕΕ, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια
των μελών της οικογένειας. Υπάρχουν ξεχωριστές διατάξεις για
τους πολίτες μη μέλη της ΕΕ που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ, με
τις οικογένειές τους.
Ποιος θεωρείται «σύζυγος» ή «καταχωρημένος σύντροφος»
ενός πολίτη της ΕΕ, σύμφωνα με το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ;
Τα ζητήματα της πρόσβασης των οικογενειών των πολιτών της
ΕΕ που καλύπτονται από την Οδηγία Περί Ιθαγένειας, το οποίο
ρυθμίζει την πρόσβαση για τα μέλη της οικογένειας που δεν
είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ευρύτερα ζητήματα
της αναγνώρισης των σχέσεων του ιδίου φύλου συζητήθηκε
στην Ενότητα 3. Ωστόσο, το δυναμικό πεδίο των οικογενειακών
σχέσεων, για τους σκοπούς της ελεύθερης κυκλοφορίας,
εξετάζεται εδώ.
Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες συζύγων και καταχωρημένων
συντρόφων οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να κινούνται με πολίτη
της Ένωσης. Αυτά είναι δικαιώματα που «πηγάζουν», με βάση
το δικαίωμα κυκλοφορίας και της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας του
Πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά καθορίζονται στο Άρθρο
2.2:
«(α) ο σύζυγος,
(β) ο σύντροφος με τον οποίο ο πολίτης της Ένωσης έχει σχέση
καταχωρισμένης συμβίωσης, βάσει της νομοθεσίας ενός Κράτους
Μέλους, εφόσον η νομοθεσία του Κράτους Μέλους υποδοχής
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καταχωρημένης συμβίωσης ως ισοδύναμης προς τον γάμο, και
σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία
του Κράτους Μέλους υποδοχής»,
Επίσης, το Άρθρο 3.2 ορίζει δύο άλλες σχετικές κατηγορίες
προσώπων στα οποία τα Κράτη Μέλη, «σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία του, διευκολύνει την είσοδο και τη διαμονή» [του]:
(α) κάθε άλλου μέλους της οικογένειας, ανεξάρτητα από
την ιθαγένειά τους, δεν εμπίπτει στον ορισμό του σημείου 2
του Άρθρου 2, στη χώρα από την οποία προέρχονται, είναι
προστατευόμενα μέλη ή μέλη της οικογένειας του Πολίτη της
Ένωσης που έχει κατά
προτεραιότητα το δικαίωμα κατοικίας, ή εφόσον σοβαροί λόγοι
υγείας καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα
του μέλους της οικογένειας από τον πολίτη της Ένωσης,
(β) ο σύντροφος με τον οποίο ο πολίτης της Ένωσης έχει σταθερή
σχέση, δεόντως αποδεδειγμένη». (προστίθεται υπογράμμιση)
Η κατηγορία του πιο αρχικού ενδιαφέροντος για τις οικογένειες
ομοφυλοφίλων είναι ότι στο Άρθρο 2.2(β). Η διάταξη αυτή
αναγνωρίζει ότι οι εταίροι του ιδίου φύλου σε σχέση
καταχωρημένης συμβίωσης απολαμβάνουν δικαιωμάτων
ελεύθερης κυκλοφορίας, αλλά μόνο σε ορισμένες
περιπτώσεις. Πρώτον, η καταχωρημένη σχέση συμβίωσης
πρέπει να συναφθεί «βάσει της νομοθεσίας ενός Κράτους
Μέλους». Αυτό φαίνεται να αποκλείει τις καταχωρημένες
συντροφικές σχέσεις που συνάφθηκαν εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Δεύτερον, το Μέλος Κράτος υποδοχής πρέπει να
αναγνωρίζει τις καταχωρημένες συντροφικές σχέσεις. Αυτό
δεν είναι σύστημα «αμοιβαίας αναγνώρισης», σύμφωνα με την
οποία το Κράτος υποδοχής υποχρεούται να δεχθεί συντροφικές
σχέσεις που καταχωρούνται σε άλλο Μέλος Κράτος. Τρίτον, θα
πρέπει να αντιμετωπίζει τις καταχωρημένες συντροφικές σχέσεις
ως «ισοδύναμη προς τον γάμο» στο Μέλος Κράτος υποδοχής.
Υπάρχει μια ευρεία ποικιλία εγγεγραμμένων συνεργασιών
σε όλη την ΕΕ και δεν είναι σαφές ότι όλα πληρούν αυτή την
προϋπόθεση.
Η διατύπωση του Άρθρου 2.2(β) είναι ακριβής και παραμένει να
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δούμε κατά πόσον η ΔΕΕ θα βρει τρόπο για την ανάπτυξη ενός
συστήματος «αμοιβαίας αναγνώρισης» για τις καταχωρημένες
συντροφικές σχέσεις.
Η δεύτερη κατηγορία ενδιαφέροντος για οικογένειες
ομοφυλοφίλων είναι αυτό του/της «συζύγου». Η προηγούμενη
νομολογία του EJEU δεν είναι ενθαρρυντική για την έννοια του/
της «συζύγου». Σε ορισμένες περιπτώσεις που αφορούν το
προσωπικό της ΕΕ, η ΔΕΕ έχει λάβει περιορισμένη άποψη όσον
αφορά τις σχέσεις του ίδιου φύλου. Σε υπόθεση που αποφασιστεί
πριν από την Οδηγία Περί Ιθαγένειας, ή ακόμα και της ΣΛΕΕ
(D. και Σουηδία -v- Συμβούλιο (2001)), το ΔΕΚ κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι η έννοια «έγγαμος λειτουργός» πρέπει να
ερμηνεύεται με βάση το ότι «γάμος» που αναφέρεται σε μια ένωση
μεταξύ δύο ατόμων του αντίθετου φύλου».
Ωστόσο, η Οδηγία Περί Ιθαγένειας, όπως και όλα τα
δευτερογενή νομοθεσία της ΕΕ, πρέπει να ερμηνεύεται
υπό το πρίσμα του ΧΘΔΕΕ. Το Άρθρο 9, ΧΘΔΕΕ αναφέρει,
«Το δικαίωμα γάμου και το δικαίωμα απόκτησης οικογένειας
διασφαλίζονται σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες που διέπουν
την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών». Όπως θα συζητηθεί
περαιτέρω στο Μέρος 3, «Αναγνώριση των σχέσεων για
Οικογένειες Ομοφυλοφίλων», η ΕΣΔΑ έχει μια πιο συγκεκριμένη
διατύπωση, στο Άρθρο 12, ΕΣΔΑ, η οποία αναφέρει, «Άνδρες και
οι γυναίκες σε ηλικία γάμου έχουν το δικαίωμα να παντρεύονται
και να αποκτούν οικογένεια, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες
που διέπουν την άσκηση του δικαιώματος αυτού» (δίνεται
έμφαση).
Ως εκ τούτου, αυτή η διαφορετική διατύπωση του ΧΘΔΕΕ είναι
σημαντική, δεδομένου ότι το «δικαίωμα να παντρευτεί» κανείς δεν
περιορίζεται στους εταίρους του αντίθετου φύλου. Άρθρο 2.2(β)
που επικαλείται συγκεκριμένα την προσέγγιση ενός «Κράτους
υποδοχής» στην καταχωρημένη συμβίωση, και το Άρθρο
2.2(α), με θέμα των «συζύγων» δεν το κάνει. Υποστηρίζεται,
επομένως, ότι ο όρος «σύζυγος» πρέπει να ερμηνεύεται με βάση
το ότι «οι εθνικές νομοθεσίες που διέπουν την άσκηση των
δικαιωμάτων αυτών» του Άρθρου 9,
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ΧΘΔΕΕ μπορεί να παραπέμπουν στις εθνικές νομοθεσίες του
Κράτους υποδοχής, ή πράγματι κάθε Μέλους Κράτους.
Σε μια Ιρλανδική υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ,
Metock (2008), το Δικαστήριο έκρινε, σε μια υπόθεση που
αφορά συζύγους του αντίθετου φύλου, ότι οι σύζυγοι θα πρέπει
να χαρακτηρίζονται ως «σύζυγοι», σύμφωνα με την Οδηγία του
Πολίτη, ανεξάρτητα από το πότε και πού ο γάμος έλαβε χώρα.
Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το Άρθρο 21, ΧΘΔΕΕ, το
οποίο αναφέρει, «Οποιαδήποτε διάκριση βάσει … σεξουαλικού
προσδιορισμού θα απαγορεύεται».
Ως εκ τούτου, θα είναι ανοικτή για οικογένειες ομοφυλοφίλων
να υποστηρίξουν, ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων και του
Δικαστηρίου της ΕΕ, ότι «σύζυγος» στο Άρθρο 2.2(α) της
Οδηγίας Περί Ιθαγένειας θα πρέπει να περιλαμβάνει ίδιου φύλου
παντρεμένα ζευγάρια, αν ο γάμος τους ικανοποιεί τους νόμους
της ΕΕ του μέλος καταγωγής του Πολίτη ή, ενδεχομένως, κάθε
Μέλος Κράτος στο οποίο διέμεναν. Είτε οι γάμοι ατόμων του
ιδίου φύλου και τις καταχωρημένες συντροφικές σχέσεις που
πραγματοποιούνται εκτός της ΕΕ θα πρέπει να καλύπτονται από
το Άρθρο 2.2 μπορεί να εξαρτώνται από το εθνικό δίκαιο του
Κράτους υποδοχής.
Οι δύο άλλοι τρόποι για την αναγνώριση συζύγου του ιδίου
φύλου ή του καταχωρισμένου συντρόφου είναι μέσω του Άρθρου
3.2(α) και, προφανώς, το Άρθρο 3.2(β). Το Άρθρο 3.2 δεν δίνει
το δικαίωμα εισόδου και διαμονής. Προβλέπει την υποχρέωση
να διευκολύνει την είσοδο. Στην υπόθεση Rahman (2012), το
ΔΕΕ εξέταζε αν οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν σωστή
στις αρνείται άδειες παραμονής στον εξαρτώμενο ετεροθαλή
αδελφό και τον ανιψιό του συζύγου πολίτη της Ένωσης. Το ΔΕΚ
δήλωσε, παρ. 24 της αποφάσεώς του, ότι «κάθε Μέλος Κράτος
διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την επιλογή των
παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Παρ ‘όλα αυτά,
το Μέλος Κράτος υποδοχής πρέπει να εξασφαλίζει έτσι ώστε η
νομοθεσία του περιέχει τα κριτήρια που συνάδουν με τη συνήθη
έννοια του όρου «διευκολύνει» ... και που δεν στερούσε τη διάταξη
αυτή από την αποτελεσματικότητά της».
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Είναι, επομένως, εφικτό να υποστηριχθεί ότι η σύζυγος του ιδίου
φύλου ή του καταχωρισμένου συντρόφου έχουν την τεκμηρίωση
για να δείξουν ότι η σχέση τους είναι «δεόντως αποδεδειγμένη»,
κατά την έννοια του Άρθρου 3.2(β). Πράγματι, πολλά Κράτη Μέλη
έχουν δοκιμές «συγκατοίκησης» για διάφορους σκοπούς, όπως
η μετανάστευση. Μπορεί επίσης να είναι δυνατόν να αποδειχθεί
ότι η σύζυγος του ιδίου φύλου ή του καταχωρισμένου συντρόφου
είναι «προστατευόμενα μέλη ή μέλη της οικογένειας πολίτη της
Ένωσης», κατά την έννοια του Άρθρου 3.2(α).
Μια άλλη δυνατότητα αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων
της ΕΕ. Παρά το γεγονός ότι η οικογένεια ενός εργαζομένου
στην ΕΕ ορίζεται στην Οδηγία Περί Ιθαγένειας, απολαμβάνουν
επιπλέον δικαιώματα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμός
492/2011, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για «κοινωνικά
πλεονεκτήματα» κατά τρόπο που δεν συνεπάγονται διακρίσεις
σε σχέση με τους ημεδαπούς εργαζόμενους. Στην υπόθεση Reed
(1986), το ΔΕΚ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, δεδομένου ότι στην
Ολλανδία επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στην Ολλανδία για
τους μακροχρόνια άγαμους συντρόφους Ολλανδών πολιτών, θα
αποτελούσε διάκριση να στερήσει από ένα εργαζόμενο της ΕΕ
αυτό το «κοινωνικό πλεονέκτημα» επίσης. Φαίνεται, υπό το φως
της εξέλιξης του
δικαίου της ΕΕ, ιδιαίτερα στην ΧΘΔΕΕ, ότι η προσέγγιση αυτή
πρέπει να εφαρμοστεί επίσης σε ζευγάρια του ιδίου φύλου.
Πράγματι, το Άρθρο 24 της Οδηγίας Περί Ιθαγένειας προβλέπει
ότι οι πολίτες της ΕΕ «πρέπει να απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης
με τους υπηκόους του εν λόγω Κράτους Μέλους εντός του πεδίου
ισχύος της Συνθήκης». Επομένως, μπορεί να είναι δυνατό να
υποστηριχθεί ότι η προσέγγιση στην υπόθεση Reed θα μπορούσε
να εφαρμοστεί και σε άλλες κατηγορίες πολιτών της ΕΕ στο
πλαίσιο της Οδηγίας Περί Ιθαγένειας.
Μπορεί μήπως ο σύντροφός μου να έχει δικαιώματα
ελεύθερης κυκλοφορίας, σύμφωνα με το παράγωγο
δίκαιο της ΕΕ, ακόμη και αν δεν είμαστε παντρεμένοι ή σε
συμβίωση;
Εάν είστε πολίτης της ΕΕ, το Άρθρο 3.2(β) και, ενδεχομένως,
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το Άρθρο 3.2(α) μπορεί να εφαρμοστεί, όπως περιγράφεται
παραπάνω.
Εάν είστε εργαζόμενος στην ΕΕ, η υπόθεση Reed (παραπάνω)
μπορεί να εφαρμόζεται, ανάλογα με τους νόμους του Κράτους
υποδοχής.
Μπορούν τα παιδιά μας να έχουν δικαιώματα ελεύθερης
κυκλοφορίας σύμφωνα με το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ;
Το Άρθρο 2.2(γ) της Οδηγίας Περί Ιθαγένειας προβλέπει ότι «οι
απευθείας απόγονοι οι οποίοι είναι κάτω της ηλικίας των 21 ετών ή
είναι συντηρούμενοι καθώς και εκείνοι σύζυγοι ή σύντροφοι, όπως
ορίζεται στο σημείο (β)» έχουν δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας
και διαμονής. Η αναγνώριση των σχέσεων των παιδιών σε
οικογένειες ομοφυλοφίλων, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με
μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο Μέρος 3. Παρά το γεγονός ότι το
Άρθρο 2.2(γ) αναφέρεται σε «άμεσους απογόνους», μπορεί να
υποστηριχθεί ότι αυτό περιλαμβάνει την υιοθέτηση και για άλλα
παιδιά της οικογένειας.
Μπορεί μήπως η οικογένειά μας να έχει τα δικαιώματα
ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με το παράγωγο δίκαιο της
ΕΕ, ακόμη και αν δεν είμαστε πολίτες της ΕΕ;
Υπάρχουν άλλα δύο μέρη του παράγωγου δικαίου της ΕΕ, που
είναι σχετικά με αυτή την υπόθεση. Πρόκειται για την Οδηγία
2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής
επανένωσης και της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου
σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι
διαμένουν μακροχρόνια.
Η Οδηγία για την οικογενειακή επανένωση ισχύει, σύμφωνα
με το Άρθρο 3.1, «όταν ο χορηγός (το πρόσωπο που έχει την
ευθύνη της συντήρησης) κατέχει άδεια διαμονής που έχει εκδοθεί
από Μέλος Κράτος για την περίοδο ισχύος ενός έτους ή και
περισσότερο κα ο οποίος έχει εύλογη προοπτική να αποκτήσει
δικαίωμα μόνιμης διαμονής, εφόσον τα μέλη της οικογένειάς του
είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, ανεξάρτητα από το καθεστώς».
Ο όρος «Οικογένεια» είναι πιο περιοριστικός από ό, τι ορίζεται
στην Οδηγία του Πολίτη, όπως είναι, σύμφωνα με το Άρθρο 4.1,
«(α) συζύγου του συντηρούντος». Το Άρθρο 4.3 παρέχει στα
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Κράτη Μέλη τη διακριτική ευχέρεια να δέχεται τους άγαμους
συντρόφους και τους καταχωρημένους συντρόφους. Το Άρθρο
4.1(β)-(δ) καλύπτει τα ανήλικα τέκνα του συντηρούντος ή του
συζύγου, συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων παιδιών,
σε μια σειρά από σενάρια που εξετάστηκαν με περισσότερες
λεπτομέρειες στο Μέρος 3.
Η Οδηγία για τους Μακροχρόνια Διαμένοντες έχει τους ίδιους
ορισμούς των μελών της οικογένειας, όπως η Οδηγία για την
οικογενειακή επανένωση. Το Άρθρο 4.1 ορίζει ότι «Τα
Κράτη Μέλη χορηγούν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος
σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και αδιάλειπτα
στο έδαφός του για πέντε έτη αμέσως πριν από την υποβολή της
σχετικής αίτησης».
Ποια είναι τα δικαιώματά διαμονής μας, αν απολαμβάνουμε
δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας;
Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα διαμονής
που ορίζονται στην Οδηγία του Πολίτη, της Οδηγίας για την
οικογενειακή επανένωση και την Οδηγία Περί Μακροχρόνιων
Κατοίκων.
Μπορεί η οικογένειά μου να έχει δικαιώματα ελεύθερης
κυκλοφορίας σύμφωνα με το πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ;
Παρά το γεγονός ότι οι τεχνικές των δικαιωμάτων ελεύθερης
κυκλοφορίας και διαμονής που προβλέπονται στην Οδηγία Περί
Ιθαγένειας, ολόκληρη η νομοθεσία της ΕΕ υπόκειται στην ΣΛΕΕ
(και ΧΘΔΕΕ). Το Άρθρο 20.2, η ΣΛΕΕ προβλέπει την ελεύθερη
κυκλοφορία των πολιτών της Ένωσης. Το δικαίωμα αυτό υπόκειται
σε περιορισμούς, όπου, «θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις και τα όρια που καθορίζονται από τις Συνθήκες και
από τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει αυτής». Για παράδειγμα,
το Άρθρο 45, η ΣΛΕΕ, σχετικά με το δικαίωμα της ελεύθερης
κυκλοφορίας των εργαζομένων της ΕΕ είναι «με την επιφύλαξη
των περιορισμών που δικαιολογούνται για λόγους δημόσιας τάξης,
δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας».
Το ΔΕΕ θεωρεί τώρα ότι η ιθαγένεια της ΕΕ περιλαμβάνει
ελεύθερα, θεμελιώδη δικαιώματα, ακόμη και όταν η ελεύθερη
κυκλοφορία μεταξύ των Κρατών Μελών δεν συμμορφώνεται. Στην
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υπόθεση Zambrano (2011), το ΔΕΕ ασχολήθηκε με ένα μη-μέλος
της ΕΕ, ορισμένα από τα παιδιά των οποίων ήταν του Βελγίου,
και ως εκ τούτου, πολιτών της ΕΕ. Σε υπόθεση κατά την οποία θα
συνεπαγόταν η απέλαση της οικογένειας στην Κολομβία, έξω από
την ΕΕ, το ΔΕΕ έκρινε ότι «[α] η άρνηση να χορηγήσει δικαίωμα
διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας με εξαρτώμενα ανήλικα παιδιά
στο Μέλος Κράτος, όπου τα παιδιά είναι υπήκοοι και κατοικούν, και
την άρνησή της να χορηγήσει ένα τέτοιο πρόσωπο άδεια εργασίας,
έχει [η] δράση» στερεί από τα παιδιά που είναι πολίτες της ΕΕ των
δικαιωμάτων των πολιτών τους. Ωστόσο, το Δικαστήριο της ΕΕ,
σε μεταγενέστερες αποφάσεις (βλέπε υπόθεση McCarthy (2011)),
έχει περιορίσει το πεδίο εφαρμογής της υπόθεσης Zambrano σε
υποθέσεις κατά τις οποίες οι πολίτες της ΕΕ θα αναγκάζονταν να
εγκαταλείψουν την ΕΕ.
Γενικότερα, η ΔΕΕ αναλαμβάνει μια αυστηρή άποψη των
περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της
Ένωσης. Για παράδειγμα, στην υπόθεση Carpenter (2002), το
ΔΕΚ έκρινε ότι ένας πολίτης της ΕΕ που ζει στο δικό του Μέλος
Κράτος, ο οποίο παρείχε υπηρεσίες σε άλλα Κράτη Μέλη, είχε
το δικαίωμα να έχει τη σύζυγο εκτός ΕΕ να διαμένει μαζί του
στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η επιχείρησή του διαφορετικά
θα είχε διακοπεί, ότι το δικαίωμά του στην οικογενειακή ζωή,
δυνάμει του Άρθρου 8, της ΕΣΔΑ θα πρέπει να παραβιάζονταν
Η ΔΕΕ θα ήταν, σε μια υπόθεση σύμφωνα με το Άρθρο 20,
πρέπει να γνωρίζουν ότι οι λεπτομερείς κανόνες για την ελεύθερη
κυκλοφορία και την ιθαγένεια της ΕΕ που καθορίζονται στην
Οδηγία Περί Ιθαγένειας. Παρ ‘όλα αυτά, θα πρέπει, επομένως, να
είναι δυνατόν να αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους, λαμβάνοντας
υπόψη τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων σχετικά με την «οικογενειακή ζωή», συζητήθηκε στο
Μέρος 3, ότι οι οικογένειες ομοφυλοφίλων, συμπεριλαμβανομένων
ενός ή
περισσότερων πολιτών της ΕΕ, που προστατεύεται από το Άρθρο 20
από τους περιορισμούς που εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία
τους σε όλη την ΕΕ. Στη συνέχεια, θα είναι για το Μέλος Κράτος
υποδοχής να δικαιολογήσουν τέτοιους περιορισμούς για λόγους
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δημόσιας τάξης. Οποιεσδήποτε εξαιρέσεις από τις θεμελιώδεις
ελευθερίες της ΕΕ, πρέπει να ερμηνεύονται στενά. Όπως δήλωσε
το ΔΕΚ στην υπόθεση Carpenter, «[i] Στις περιστάσεις αυτές, η
απόφαση απελάσεως της Κυρίας Carpenter αποτελεί παράβαση η
οποία δεν είναι ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο στόχο». Τα Κράτη
Μέλη μπορούν να ισχυριστούν ότι οι περιορισμοί στην ελεύθερη
κυκλοφορία των ομοφυλόφιλων οικογενειών είναι απαραίτητοι για
την αποφυγή του οικογενειακού δικαίου ενός Κράτους Μέλους να
«εξάγονται» σε Μέλος του ή ότι θα υπάρξουν αλυσιδωτές επιπτώσεις
σε ένα ευρύ φάσμα εθνικών νομοθεσιών. Ωστόσο, το ΔΕΚ έχει
καταστήσει σαφές σε πολλές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων
της υπόθεσης Maruko (2008), στην Μέρος 5, ότι δηλαδή το εθνικό
οικογενειακό δίκαιο υπόκειται στο κοινοτικό δίκαιο, στο μέτρο που
ισχύουν συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα της ΕΕ.
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Αναγνώριση των σχέσεων στις οικογένειες ομοφυλοφίλων

Εισαγωγή
Η αναγνώριση των σχέσεων στις οικογένειες ομοφυλοφίλων, και
μεταξύ των συντρόφων και με τα παιδιά τους, είναι ένα θέμα κλειδί
εάν μετακινούνται ή όχι μεταξύ των Κρατών Μελών.
Κατά την διάρκεια που γράφονται αυτές οι γραμμές, 8 Κράτη
Μέλη έχουν επιτρέψει το γάμο του ίδιου-γένους (Βέλγιο, Δανία,
Γαλλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και το Ηνωμένο
Βασίλειο, όπως έχουν κάνει και η Ισλανδία και η Νορβηγία) και
14 Κράτη Μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, η Δημοκρατία της Τσεχίας,
Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο,
Μάλτα, Ολλανδία, Σλοβενία, Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο,
όπως έχουν κάνει και η Ανδόρα, Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η
Ελβετία) έχουν πρόνοιες για καταχωρημένες συνεργασίες. Άλλα
κράτη αναγνωρίζουν επίσης, ως ένα ορισμένο βαθμό, εκείνους
που ζουν σε μακροπρόθεσμες σχέσεις. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα
καταστάσεων όπου οι σχέσεις με τα παιδιά των οικογενειών
ομοφυλοφίλων αναγνωρίζονται.
Αυτές οι νομικές καταστάσεις είναι πρώτιστα θέμα για τις εθνικές
νομοθεσίες των Κρατών Μελών. Ένα στοιχείο του ευρωπαϊκού
νόμου που δραστηριοποιεί είναι εάν το ΕΣΔΑ δίνει ένα δικαίωμα
«να παντρεύονται», σύμφωνα με το Άρθρο 12, ΕΣΔΑ ή δίνει το
«δικαίωμα οικογενειακής ζωής», σύμφωνα με το Άρθρο 8, ΕΣΔΑ.
Εντούτοις, το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο μπορεί να δραστηριοποιήσει
εάν υπάρχει ένα διεθνικό στοιχείο στις σχέσεις, ανάλογα με
την υπηκοότητα των μελών της οικογένειας, όπου οι γάμοι ή οι
καταχωρημένες συνεργασίες πραγματοποιούνται ή πού τα παιδιά
γεννιούνται ή συνήθως κατοικούν».
Μερικές από αυτές τις καταστάσεις περιλαμβάνουν τη μετακίνηση
μεταξύ των Κρατών Μελών και των συγκεκριμένων νόμων της ΕΕ
που δραστηριοποιούν, μαζί με το ΣΛΕΕ και το ΧΘΔΕΕ.
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Η θέση των ανθρώπων LGB&T στα πλαίσια του ΕΣΔΑ έχει
ενισχυθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 30
ετών από το Βόρειο Ιρλανδικό ομοφυλόφιλο, υπόθεση του
Jeffrey Dudgeon, που κέρδισε την πρώτη επιτυχία εβώπιον
του ΕΔΑΔ στην Dudgeon -v- Ηνωμένου Βασιλείου (1982). O
Dudgeon καθόρισε ότι ήταν μια παραβίαση του δικαιώματός
του σε μια ιδιωτική ζωή, σύμφωνα με το Άρθρο 8, ΕΣΔΑ,
για να ποινικοποιήσει τις ομοφυλοφιλικές σχέσεις μεταξύ
συγκατατιθειμένων ενηλίκων. Στην υπθεση Salgueiro da Silva
Mouta -v- Πορτογαλία (1999), καθορίστηκε ότι το Άρθρο 14,
ΕΣΔΑ (της «παροχής μη-διάκρισης») απέτρεψε τη διάκριση με τη
δικαιολογία του σεξουαλικού προσανατολισμού στη χορήγηση της
γονικής ευθύνης.
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Μπορεί να είναι δυνατό να υποστηρίξει κάποια αναγνώριση της
σχέσης σας μέσω του συνταγματικού νόμου και των αρχών του
Κράτους σας ή του Κράτους στα οποία κατοικείτε. Εντούτοις,
υπάρχουν επίσης επιχειρήματα από την άποψη των δικαιωμάτων
στα πλαίσια του ΕΣΔΑ που θα είναι σχετικό.

03.

Μπορούμε να κερδίσουμε νομική αναγνώριση της σχέσης
μας εάν το Κράτος Μέλος μας δεν επιτρέπει το γάμο του ίδιου
φύλου ή τις καταχωρημένες συνεργασίες;

Το Άρθρο 14, ΕΣΔΑ δεν δίνει μεν θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά
πρέπει να εξεταστεί από κοινού με άλλες πρόνοιες της Συνθήκης.
Δεν αναφέρει το σεξουαλικό προσανατολισμό αλλά αυτό
εξετάστηκε ότι αποτελεί ένα «άλλο νομικό καθεστώς», σύμφωνα
με το Άρθρο 14.
Το ΕΔΑΔ έχει εξετάσει την αναγνώριση των σχέσεων ατόμων του
ίδιου φύλου σε διάφορες περιπτώσεις. Στην υπόθεση Schalk και
Kopf (2010), το δικαστήριο δέχτηκε, για πρώτη φορά, ότι το Άρθρο
12, ΕΣΔΑ (δικαίωμα «σύναψης γάμου») θα μπορούσε να καλύψει
το γάμο από άτομα του ίδιου φύλου, ακόμα κι αν αναφέρεται σε
«άντρες και γυναίκες». Εντούτοις, δύο από τους επτά δικαστές
διαφώνησαν με αυτήν την άποψη. Επιπλέον, το δικαστήριο
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κατάστησε σαφές ότι το ζήτημα του γάμου ήταν για τα Κράτη Μέλη
της Συνθήκης να αποφασίσουν. Μπορεί, εάν υπάρχει περαιτέρω
σημαντική ανάπτυξη του γάμου από άτομα του ίδιου φύλου στα
Κράτη της Συνθήκης, το ΕΔΑΔ να αναθεωρήσει αυτήν την θέση
αλλά είναι απίθανο να γίνει αυτό στο εγγύς μέλλον.     
Η υπόθεση Schalk και Kopf είναι μια πιο ελπιδοφόραπερίπτωση
σε σχέση με τη νομική αναγνώριση κάποιας μορφής
καταχωρημένων συνεργασιών. Εδώ, τα επιχειρήματα του
αυστριακού ζεύγους βασίστηκαν στο Άρθρο 8, ΕΣΔΑ, από
κοινού με το Άρθρο 14. Το Δικαστήριο (στην παράγραφο
94) δέχτηκε ότι ένα ζεύγος άτομα του ίδιου φύλου «ζουν
σε μια σταθερή de facto συνεργασία, εμπίπτουν στην
έννοια της οικογενειακής ζωής». Δήλωσε περαιτέρω (στην
παράγραφο 99) ότι τα ζεύγη από άτομα του ίδιου φύλου «είναι
εξίσου ικανά με τα ζεύγη διαφορετικού φύλου που εισέρχονται σε
σταθερές, δεσμευμένες σχέσεις». Αν και η Αυστρία είχε εισαγάγει
καταχωρημένες συνεργασίες λίγο πριν από την απόφαση
της υπόθεσης Schalk και Kopf, το δικαστήριο κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι, στο παρόν επίπεδο συναίνεσης στα Κράτη
της Συνθήκης, δεν έπρεπε να το κάνει με αυτό τον τρόπο. Εν
τούτοις, τρεις από τους επτά δικαστές διαφώνησαν από αυτό και
ολοκλήρωσαν το Άρθρο 8, από κοινού με το Άρθρο 14, απαιτούσε
από την Αυστρία να δώσει σε «μια ισχυρή αιτιολογία» για την
αποτυχία της να εισαγάγει τις καταχωρημένες συνεργασίες πιο
σύντομα από αυτό.
Στην υπόθεση Vallianatos -v- Ελλάδα (2013), το Μείζον
Επιμελητήριο του ΕΔΑΔ πήρε άλλο βήμα προς την αναγνώριση
των καταχωρημένων συνεργασιών. Η Ελλάδα είχε εισαγάγει
τις καταχωρημένες συνεργασίες για τα ζεύγη αντίθετου φύλου
αλλά όχι σύνδεσης του ίδιου φύλου. Επαναδιατυπώνοντας ότι
δεν αποφάσιζε εάν η Ελλάδα ήταν κάτω από κάποια ευθύνη να
εισαχθεί κάποια μορφή νομικής αναγνώρισης, κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι ο αποκλεισμός των ζευγών από άτομα
του ίδιου φύλου ήταν μεροληπτικός. Επίσης, δήλωσε
ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός του ζεύγους δεν θα
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Μπορούμε, μήπως, να παραμείνουμε παντρεμένοι εάν ο ένας
από μας έχει αλλάξει φύλο;
Στην παρούσα κατάσταση της νομολογίας του ΕΔΑΔ, η απάντηση
είναι «Όχι». Στο Η. -v- Φινλανδία (2012), το ΕΔΑΔ απέρριψε τα
επιχειρήματα ότι ένα σουηδικό ζεύγος δεν πρέπει να ζητήσει
διαζύγιο και να καταχωρήσει αστική συνεργασία, τουλάχιστον
όπου η έκβαση δεν θα ασκούσε καμία δυσμενή επίδραση ενός
παιδιού από το γάμο τους.
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Επομένως, μια και η τάση προς την αναγνώριση των
καταχωρημένων συνεργασιών συνεχίζεται, μπορεί καλά να
υπάρξει ένα «σημείο αιχμής» στο εγγύς μέλλον όταν χορηγήσει
τυπικά το ΕΔΑΔ τη νομική αναγνώριση. Αυτό είναι επίσης
σημαντικό όπου ο νόμος της ΕΕ ισχύει ως δικαίωμα να σεβαστεί
τόσο την ιδιωτική όσο και την οικογενειακή ζωή (Άρθρο 7,
ΧΘΔΕΕ) και τα δικαιώματα μη-διάκρισης, που περιλαμβάνουν
με τη δικαιολογία του φύλου και του Άρθρου 8 ως καθρεφτών
σεξουαλικού προσανατολισμού (Άρθρο 21, ΧΘΔΕΕ), του ΕΣΔΑ
και του Άρθρου 14, ΕΣΔΑ. Πράγματι, το Άρθρο 21 είναι μια
ελεύθερη παροχή μη-διάκρισης. Από την άποψη «συναίνεσης»,
το «σημείο αιχμή» αποτελεί εύνοια της αναγνώρισης των
καταχωρημένων συνεργασιών που πρόκειται απλώς να
επιτευχθεί.

03.

μπορούσε, από μόνος του, να είναι μια αιτιολογία.

Μπορούμε να κερδίσουμε οποιαδήποτε αναγνώριση της
σχέσης μας;
Στην υπόθεση Karner -v- Αυστρία (2003) είναι ένα παράδειγμα
περιπτώσεων στο οποίο το ΕΔΑΔ έχει χρησιμοποιήσει τα Άρθρα 8
και 14, ΕΣΔΑ για να χορηγήσει τη de facto αναγνώριση στα ζεύγη
που είναι άτομα του ίδιου φύλου. Ο Karner και ο σύντροφός του
ήταν σε μια σχέση για πέντε έτη προτού πεθάνει ο σύντροφός
του. Το Αυστριακό Ανώτατο Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι δεν θα μπορούσε να αναλάβει τη μίσθωσή τους, δεδομένου
ότι ο Αυστριακός νόμος δεν τον θεωρούσε ως συγκατοικούντα
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σύντροφο. Το ΕΔΑΔ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτό ήταν
μεροληπτικό. Επίσης η υπόθεση J.M. -v- Ηνωμένο Βασίλειο
(2010), το ΕΔΑΔ επικαλέσθηκε το Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου
Αρ. 1 (δικαιώματα ιδιοκτησίας), από κοινού με το Άρθρο 14, για
να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το ελεγχόμενο από το Κράτος
σύστημα για τη συντήρηση παιδιών, που δεν λάμβανε υπόψη τις
σχέσεις ατόμων του ίδιου φύλου, ήταν μεροληπτική.
Όταν η πλήρης αναγνώριση δεν είναι δυνατή, μπορεί να υπάρξει
αναγνώριση για συγκεκριμένους λόγους και αποτελέσματα. Αυτή
η «προσέγγιση προσθήκης» είναι δυστυχώς η τρέχουσα παρούσα
κατάσταση σε πολλά Κράτη Μέλη.
Είμαστε άτομα σε γάμο του ίδιου φύλου ή μια καταχωρημένη
συνεργασία. Μπορεί να αναγνωριστεί εάν μετακομίσουμε σε  
ένα άλλο Κράτος Μέλος;
Αφήνοντας κατά μέρος τα ζητήματα του νόμου της ΕΕ προς
το παρόν, το θέμα εάν η σχέση σας θα αναγνωριστεί σε ένα
άλλο Κράτος είναι θέμα για τους ιδιωτικούς διεθνείς νόμους του
εν λόγω Κράτους. Αυτοί οι νόμοι ποικίλλουν πολύ από το ένα
Κράτος στο άλλο. Αν και η αναγνώριση της θέσης των παιδιών
καλύπτεται εκτενώς από τις διεθνείς συμβάσεις, η αναγνώριση
του γάμου ή άλλων σχέσεων δεν είναι. Υπάρχει η Συνθήκη της
Χάγης σχετικά με τον Εορτασμό και την Αναγνώριση της Αξίας
του Γάμου του 1978, αλλά μόνο έξι κράτη τον έχουν επικυρώσει,
συμπεριλαμβανομένου του Λουξεμβούργου, της Ολλανδίας και
της Πορτογαλίας. Υπάρχει επίσης η Συνθήκη σχετικά με την
αναγνώριση των καταχωρημένων συνεργασιών του 2007 αλλά
αυτό έχει επικυρωθεί μόνο από την Ισπανία. Στην πράξη, μερικά
Κράτη αναγνωρίζουν έναν γάμο από άτομα του ίδιου φύλου ως
καταχωρημένη συνεργασία εάν το τελευταίο αναγνωρίζεται στο εν
λόγω Κράτος.
Τι λέει ο νόμος της ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση της
σχέσης μας;
Εκτός από τα ζητήματα της ελευθερίας κινήσεων και της
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Ο Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΕ) Αρ. 1259/2010 της 20ής
Δεκεμβρίου 2010, υλοποιεί την ενισχυμένη συνεργασία στον
τομέα του ισχύοντος νόμου σχετικά με το διαζύγιο και το νομικό
χωρισμό. Σύμφωνα με το Άρθρο 5.1, «Οι σύζυγοι μπορούν να
συμφωνήσουν να υποδείξουν τον ισχύοντα νόμο σχετικά με
το διαζύγιο και το νομικό χωρισμό», σε ορισμένες περιστάσεις.
Εντούτοις, επειδή έχει θεσπιστεί κάτω από την «ενισχυμένη
συνεργασία», μόνο μερικά Κράτη Μέλη είναι συμμετέχοντα
Κράτη. Αυτά είναι το Βέλγιο, η Βουλγαρία, Γερμανία, Ισπανία,
Γαλλία, Ιταλία, Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Ουγγαρία, Μάλτα,
Αυστρία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σλοβενία (και προηγούμενα η
Ελλάδα και η Λιθουανία). Άλλη μια φορά, το ΧΘΔΕΕ ισχύει για τον
παρόντα Κανονισμό και το Άρθρο 21, ΧΘΔΕΕ σχετικά με τη μηδιάκριση αναφέρεται συγκεκριμένα στον Πρόλογό του.
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ευρωπαϊκής υπηκοότητας, ο νόμος της ΕΕ διαθέτει πρόνοιες στις
οποίες το δικαστήριο έχει την αρμοδιότητα να καθορίζει μερικά
συζυγικά ζητήματα. Ο Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 2201/2003 του
Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003, αφορά την αρμοδιότητα
και την αναγνώριση και την επιβολή των αποφάσεων σε συζυγικά
θέματα και θέματα γονικής ευθύνης (μερικές φορές γνωστής
ως «Βρυξέλλες ΙΙ»). Εντούτοις, από την άποψη των συζυγικών
θεμάτων, καλύπτει μόνο το διαζύγιο, το νομικό χωρισμό ή την
ακύρωση του γάμου και θα εξεταστεί κατωτέρω σε σχέση με
τη γονική ευθύνη. Αντίθετα από τον Κανονισμό του 2010, στα
αναφερθέντα κατωτέρω, το ΧΘΔΕΕ δεν αναφέρεται ρητά στον
πρόλογο στον Κανονισμό. Εν τούτοις, το Άρθρο 7 (δικαίωμα
στην οικογένεια και τη ιδιωτική ζωή»), το Άρθρο 9 («σωστό να
παντρεύονται») και το Άρθρο 21 («προστασία από τη διάκριση»)
όλα ισχύουν για τον Κανονισμό του 2003. Είναι επομένως δυνατό
ότι ισχύει για τους νομικούς χωρισμούς των γάμων από άτομα του
ίδιου φύλου και των καταχωρημένων συνεργασιών.

Το Άρθρο 5.1 καθορίζει τους νόμους βάσει των οποίων οι σύζυγοι
μπορούν να συμφωνήσουν πρέπει να προχωρήσουν σε διαζύγιο
ή στο χωρισμό τους, δηλαδή:
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«(α) ο νόμος του Κράτους κατά τον οποίο οι σύζυγοι κατοικούν
συνήθως, τότε η συμφωνία ολοκληρώνεται, ή
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(β) ο νόμος του Κράτους κατά τον οποίο οι σύζυγοι κατοικούσαν
στο τέλος συνήθως, εφ’ όσον ένας εξ αυτών κατοικεί ακόμα εκεί,
τότε η συμφωνία ολοκληρώνεται, ή
(γ) ο νόμος του Κράτους της υπηκοότητας του κάθε συζύγου, τότε
η συμφωνία ολοκληρώνεται, ή
(δ) ο νόμος του φόρουμ».
Μήπως έχουμε τυχόν Ευρωπαϊκά δικαιώματα εάν
επιδιώξουμε να υιοθετήσουμε ένα παιδί ως ζεύγος του ίδιου
φύλου;
Αυτό είναι και πάλι κατά ένα μεγάλο μέρος θέμα για την εθνική
νομοθεσία. Ένα σενάριο είναι υιοθέτηση «δεύτερου γονέα»,
μια νομική διαδικασία που επιτρέπει σε έναν γονέα του ίδιου
φύλου για να υιοθετήσει την ή το βιολογικό ή προσαρμοστικό
παιδί του σύντροφο του χωρίς λήξη του νομικού καθεστώτος του
πρώτου γονέα ως γονέα. Ένα δεύτερο σενάριο είναι ενιαία ή
κοινή υιοθέτηση, όπου το ζεύγος, ή ένας εξ αυτών, επιδιώκει να
υιοθετήσει ένα παιδί με το οποίο δεν έχει καμία νομική σχέση.
Σχετικά με την υπόθεση Gas and Dubois -v- Γαλλία (2012),
το ΕΔΑΔ εξέτασε μια κατάσταση στη Γαλλία κατά την οποία η
μητέρα γέννησε στη Γαλλία, το 2000, μια κόρη, που συλλήφθηκε
στο Βέλγιο μέσω της ανώνυμης γονιμοποίησης χορηγών. Μετά
από την εισδοχή στα πλαίσια καταχωρημένης συνεργασίας με το
σύντροφο της, το 2002, ο σύντροφος προσπάθησε να έχει μια
απλή υιοθέτηση του παιδιού το 2006. Αυτό απορρίφτηκε επειδή,
με αυτές τις ενέργειες, η βιολογική μητέρα θα είχε στερηθεί από
τα δικαιώματά της. Το δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι μητέρα και
παιδί απολάμβαναν μια οικογενειακή ζωή, αλλά απέρριψε το
επιχείρημα ότι το ζεύγος πρέπει να είναι σε θέση να εξισωθεί με
ένα παντρεμένο ζευγάρι. Επίσης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
δεν υπήρξε καμία διάκριση δεδομένου ότι ένα ανύπανδρο ζεύγος
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Ποιοι Ευρωπαϊκοί και διεθνείς νόμοι ισχύουν για τη σχέση
μιας ομοφυλοφιλικής οικογένειας με τα παιδιά μας;
Αντίθετα από την αναγνώριση των σχέσεων σε άτομα του ίδιου
φύλου, υπάρχει μια σειρά νόμων που καλύπτουν την αναγνώριση
των σχέσεων με τα παιδιά. Παραδείγματος χάριν, υπάρχει η
Ευρωπαϊκή Συνθήκη σχετικά με την Υιοθέτηση Παιδιών του 1967,
η οποία αναθεωρήθηκε το 2008.
Υπάρχουν επίσης ιδιωτικά διεθνή όργανα νόμου, όπως η Συνθήκη
της Χάγης του 1980 Περί Απαγωγής, σχετικά με την επιστροφή
ενός παιδιού που απάγεται διεθνώς από έναν γονέα από μια
χώρα μέλους σε άλλη, τη Συνθήκη της Χάγης του 1993 Περί
Υιοθέτησης, που εξετάζει τη διεθνή υιοθέτηση, το παζάρι παιδιών,
και τη Συνθήκη κίνησης παιδιών της Συνθήκη της Χάγης σχετικά
με τη Γονική Ευθύνη και την Προστασία των Παιδιών του 1996.
Εντούτοις, οι διατάξεις της εν λόγω Συνθήκης της Χάγης, όσο
και τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, καλύπτονται τώρα από Κανονισμό
Βρυξέλλες ΙΙ. Όπως καθορίζεται στην παράγραφο 1.3, το ΣΗΕΔΠ
καθορίζει μια σειρά δικαιωμάτων που είναι σημαντικά για τα
παιδιά των οικογενειών ομοφυλοφίλων, συμπεριλαμβανομένης
της προτεραιότητας για τα συμφέροντα του παιδιού (Άρθρο 3), η
οποία είναι επίσης η βασική έννοια των διάφορων Συνθηκών της
Χάγης.
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Εντούτοις, στην υπόθεση Χ. -v- Αυστρία (2013), το ΕΔΑΔ
συνήγαγε ένα εναλλακτικό συμπέρασμα, βασισμένο σε μια
διάκριση μεταξύ του Γαλλικού και Αυστριακού νόμου. Στην
τελευταία περίπτωση, το δικαστήριο βρήκε τον αποκλεισμό
από την υιοθέτηση δεύτερου γονέα ενός ζεύγους του ίδιου
φύλου, επιτρέποντας εκείνη την δυνατότητα ενός ανύπανδρου
ζεύγους διαφορετικού φύλου, μεροληπτική με τη δικαιολογία του
σεξουαλικού προσανατολισμού και το αντίθετο στα Άρθρα 8 και
14, ΕΣΔΑ.

03.

αντίθετων φύλων θα είχε υποστεί την ίδια έκβαση.
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Ποιες είναι οι διατάξεις του Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ;
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Ο Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ καθορίζει τους περιεκτικούς κανόνες
βάσει των οποίων το νομικό σύστημα πρέπει να εξετάσει
ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων σχετικά με τα παιδιά. Πρέπει
να ερμηνευθεί λαμβάνοντας υπόψη το ΧΘΔΕΕ, και ιδιαίτερα, τα
δικαιώματα του παιδιού στο Άρθρο 24, ΧΘΔΕΕ, το οποίο είναι
βασισμένο ως ΣΗΕΔΠ. Όπως καθορίζεται στην παράγραφο 1.3,
το ΣΗΕΔΠ περιλαμβάνει την προτεραιότητα για τα συμφέροντα
του παιδιού (Άρθρο 3), η οποία είναι επίσης η βασική έννοια των
διάφορων Συνθηκών της Χάγης.
Οι Κανονισμοί Βρυξέλλες ΙΙ (Άρθρο 1.1(β)) καλύπτει «(β) την
απόδοση, την άσκηση, την αντιπροσωπεία, τον περιορισμό ή
τη λήξη της γονικής ευθύνης». Σύμφωνα με το Άρθρο 8.1, «Τα
δικαστήρια ενός Κράτους Μέλους θα έχουν την αρμοδιότητα σε
θέματα γονικής ευθύνης πέρα από ένα παιδί που κατοικεί συνήθως
στο εν λόγω Κράτος Μέλος τότε που είναι το δικαστήριο».
Παραδείγματος χάριν, εάν μια οικογένεια ομοφυλοφίλων πήγε
για διακοπές σε ένα Κράτος Μέλος όπου η σχέση τους με
οποιαδήποτε από τα παιδιά τους δεν αναγνωρίστηκε, θα ήταν
ακόμα μέσα στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων όπου το παιδί
συνήθως κατοικούσε.
Το Άρθρο 9.1 ορίζει ότι τα δικαστήρια της προηγούμενης
συνήθους κατοικίας του παιδιού θα διατηρήσουν την αρμοδιότητα
για μια περίοδο τριών μηνών «όπου ο κάτοχος των δικαιωμάτων
πρόσβασης σύμφωνα με την απόφαση για τα δικαιώματα
πρόσβασης συνεχίζει να έχει τη συνήθη κατοικία του/της στο
Κράτος Μέλος της προηγούμενης συνήθους κατοικίας του
παιδιού».
Το Άρθρο 10 εξετάζει τις περιπτώσεις της απαγωγής παιδιών. Υπό
τους περαιτέρω όρους, «τα δικαστήρια του Κράτους Μέλους όπου
το παιδί κατοικούσε συνήθως αμέσως πριν από την αδικαιολόγητη
απομάκρυνση ή τη διατήρηση θα διατηρούν την αρμοδιότητά
τους έως ότου έχει αποκτήσει το παιδί μια συνήθη κατοικία σε ένα
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Η Οδηγία 2004 υπηκοότητας καθορίζει τα δικαιώματα ελευθερίας
κινήσεων των Ευρωπαϊκών πολιτών, συμπεριλαμβανομένων
των οικογενειών τους. Το Άρθρο 2.2(γ) ορίζει ότι το «οικογενειακό
μέλος» περιλαμβάνει, «τους άμεσους απογόνους που είναι
ηλικίας κάτω των 21 ή είναι υποτελείς και εκείνα του συζύγου ή του
συντρόφου, όπως καθορίζονται στο σημείο (β)».
Συγκεκριμένα, τα παιδιά μιας οικογένειας ομοφυλοφίλων, στην
οποία ο Ευρωπαίος πολίτης δεν θεωρείται ως «σύζυγος», ή
όπου οι γονείς δεν είναι σε μια καταχωρημένη συνεργασία που
αναγνωρίζεται από το Κράτος υποδοχής, φαίνεται να μην εμπίπτει
στα πλαίσια του Άρθρου 2.2(γ). Εντούτοις, είναι πολύ πιθανό ότι
η αναπτυσσόμενη νομολογία του ΕΔΑΔ, που αναγνωρίζει την
«οικογενειακή ζωή» των οικογενειών ομοφυλοφίλων, μπορεί να
εγκριθεί από το ΔΕΕ στην ερμηνεία της Οδηγίας υπηκοότητας
λαμβάνοντας υπόψη το Άρθρο 7, ΧΘΔΕΕ («δικαίωμα στο
σεβασμό ιδιωτικού τομέα και οικογενειακής ζωής») και Άρθρο 24
(«δικαιώματα του παιδιού»).
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Ποια είναι η ελευθερία κινήσεων και τα ευρωπαϊκά
δικαιώματα υπηκοότητας των παιδιών μας;

03.

άλλο Κράτος Μέλος». Το Άρθρο 12, πάλι υπό ορισμένους όρους,
επιτρέπει τη διατήρηση της αρμοδιότητας σε θέματα γονικής
ευθύνης από τα εθνικά δικαστήρια «εξασκώντας την αρμοδιότητα
δυνάμει του Άρθρου 3 σχετικά με εφαρμογή για το διαζύγιο, το
νομικό χωρισμό ή την ακύρωση του γάμου».

Θα φαινόταν ότι το Άρθρο 3.2(α) επίσης ισχύει, το οποίο καλύπτει
τους «δικαιούχους», η του οποίου είσοδος και η κατοικία που το
Κράτος υποδοχής είναι κάτω από μια πρόνοια «διευκόλυνσης».
Το Άρθρο 3.2(α) παρέχει, «οποιαδήποτε άλλα οικογενειακά
μέλη, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά τους, που δεν εμπίπτουν
κάτω από τον καθορισμό στο σημείο 2 του Άρθρου 2 ποια, στη
χώρα από την οποία έχουν προέλθει, είναι υποτελείς ή μέλη της
οικογένειας του πολίτη της Ένωσης που έχει το αρχικό δικαίωμα
κατοικίας».
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Το Άρθρο 3 επίσης ορίζει ότι «το Κράτος Μέλος υποδοχής θα
αναλάβει μια εκτενή εξέταση των προσωπικών περιστάσεων και
θα δικαιολογήσει οποιαδήποτε άρνηση της εισόδου ή της κατοικίας
στα εν λόγω άτομα», Ο Πρόλογος στην Οδηγία Υπηκοότητας
(Σημείο 31) δηλώνει ότι η Οδηγία «σέβεται» τις παροχές ΧΘΔΕΕ,
το οποίο περιλαμβάνει τα δικαιώματα του παιδιού στο Άρθρο
24, ΧΘΔΕΕ και αναφέρεται συγκεκριμένα στο Άρθρο 21 σχετικά
με τη μη-διάκριση, που περιλαμβάνει με τη δικαιολογία του
σεξουαλικού προσανατολισμού. Στην πράξη, φαίνεται ότι τα
Κράτη υποδοχής διευκολύνουν την είσοδο και την κατοικία των
παιδιών μιας οικογένειας ομοφυλοφίλων, ακόμα κι αν ο νόμος
τους δεν τα αναγνωρίζει ως παιδιά ενός ή του κάθε συντρόφου.
Τόσο επίσης η Οδηγία υπηκοότητας διαθέτει διάφορα μέτρα για
να προστατεύει τα οικογενειακά μέλη μόλις κατοικούν σύμφωνα με
το νόμο στο Κράτος φιλοξενίας. Παραδείγματος χάριν, το Άρθρο
12.3 προνοεί ότι, «Η αναχώρηση του πολίτη της Ένωσης από το
Κράτος Μέλος υποδοχής ή το θάνατό του/της δεν συνεπάγεται την
απώλεια του δικαιώματος της κατοικίας των παιδιών του/της ή του
γονέα που έχει την πραγματική επιμέλεια των παιδιών, ανεξάρτητα
από την υπηκοότητα, εάν τα παιδιά κατοικούν στο Κράτος Μέλος
υποδοχής και εγγράφονται σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, με σκοπό να
σπουδάσουν εκεί, μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους».
Τόσο επίσης, το Άρθρο 13 καλύπτει τη «Διατήρηση του
δικαιώματος της κατοικίας από τα οικογενειακά μέλη σε
περίπτωση διαζυγίου, ακύρωσης του γάμου ή της λήξης της
καταχωρημένης συνεργασίας». Τεχνικά, αυτοί οι λεπτομερείς
κανόνες φαίνεται να ισχύουν μόνο για τα οικογενειακά μέλη των
«συζύγων» και εκείνων στις καταχωρημένες συνεργασίες που
αναγνωρίζονται από το Κράτος υποδοχής. Εντούτοις, άλλη μια
φορά, το ΔΕΕ μπορεί να αναπτύξει του τη νομολογία σχετικά
με τα δικαιώματα στη οικογενειακή ζωή, όπως έχει εμφανιστεί
στη νομολογία του ΕΔΑΔ. Η υπόθεση Ruiz Zambrano (2011)
καθιέρωσε τα αυτόνομα δικαιώματα υπηκοότητας για τα παιδιά
που είναι Ευρωπαίοι πολίτες όπου η οικογένεια ειδάλλως θα
είχε αναγκαστεί να αφήσει την ΕΕ. Είναι πιθανό ότι το ΔΕΕ θα
αναπτύξει τη νομολογία σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών
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στις οικογένειες ομοφυλοφίλων από την άποψη της ελευθερίας
κινήσεων και της Ευρωπαϊκής υπηκοότητας. Τόσο, επίσης στο
ΔΕΕ μπορούν να δοθούν οι ευκαιρίες να επικαλεσθεί το νόμο
ελευθερίας κινήσεων και υπηκοότητας προκειμένου να εξεταστούν
τα νομικά εμπόδια στην αναγνώριση των παιδιών τους που οι
οικογένειες ομοφυλοφίλων αντιμετωπίζουν όταν κυκλοφορούν
μεταξύ των Κρατών της ΕΕ.
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Εισαγωγή
Τα αναπαραγωγικά δικαιώματα είναι αμφιλεγόμενα σε όλα τα
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πιο αμφιλεγόμενα
ζητήματα αφορούν την άμβλωση και εκείνα της γενετικής
μηχανικής. Ωστόσο, ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
(MAR) και η παρένθετη μητρότητα είναι επίσης πηγές διαμάχης.
Υπάρχουν πολλές παραλλαγές για οικογένειες ομοφυλοφίλων,
που κυρίως εξαρτάται από το αν είστε ζευγάρι - άνδρας ή γυναίκα.
Για ένα ζευγάρι γυναικείο, ένας εταίρος μπορεί να είναι η γενετική
μητέρα, με τη συμμετοχή γαμικής δωρεάς. Αυτό μπορεί επίσης
να περιλαμβάνει in vitro γονιμοποίησης (IVF), κυριολεκτικά
σημαίνει «γονιμοποίηση στο γυαλί». Εναλλακτικά, ούτε εταίρος
μπορεί να είναι η μητέρα και ως εκ τούτου, μια παρένθετη
μητρότητα ρύθμιση μπορεί να εμπλέκονται. Για ένα αρσενικό
ζευγάρι, παρένθετη μητρότητα θα είναι απαραίτητη. Και στις δύο
περιπτώσεις, MAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δημιουργήσει μια έρευνα, «Μια
συγκριτική μελέτη σχετικά με το καθεστώς της παρένθετης
μητρότητας στα Κράτη Μέλη της ΕΕ», η οποία καθορίζει τις
διάφορες μορφές της παρένθετης μητρότητας ρυθμίσεις, και
περιλαμβάνει ένα πίνακα που παρουσιάζει μια επισκόπηση των
νομικών προσεγγίσεων των κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Τα Κράτη Μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τις
απαγορεύσεις ή τα επίπεδα των κανονιστικών ρυθμίσεων,
συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, τους περιορισμούς
ηλικίας ή μπορεί να αφήσει το θέμα ανεξέλεγκτη.
Στο δίκαιο της ΕΕ, το Άρθρο 2.1, ΧΘΔΕΕ («Δικαίωμα στη ζωή»)
αναφέρει, «Ο καθένας έχει το δικαίωμα στη ζωή» Άρθρο 3,
ΧΘΔΕΕ («Δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου») είναι ένα
καινοτόμο παροχή σημασίας για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα.
Το Άρθρο 3.1 αναφέρει, «Καθένας έχει το δικαίωμα στο σεβασμό
της σωματικής και ψυχικής του ακεραιότητας».
Το Άρθρο 3.2 ορίζει, «Στο πεδίο της ιατρικής και της βιολογίας,
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πρέπει να τηρούνται ιδίως τα εξής:»
(β) η απαγόρευση των ευγονικών πρακτικών, ιδίως όσων
αποσκοπούν στην επιλογή των προσώπων,
(γ) η απαγόρευση της μετατροπής του ανθρωπίνου σώματος και
των μερών του καθαυτών σε πηγή κέρδους,
(δ) η απαγόρευση της αναπαραγωγικής κλωνοποίησης των
ανθρωπίνων όντων».
Αυτές είναι σημαντικές δηλώσεις όπως για λόγους δημόσιας
τάξης παίζουν μεγάλο ρόλο στον καθορισμό ποια αναπαραγωγικά
δικαιώματα, αν υπάρχουν, οικογένειες ομοφυλοφίλων
απολαμβάνουν. Το Άρθρο 3 είναι εν μέρει βασίζεται στη Σύμβαση
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και
τη Βιοϊατρική (1997, CETS Αρ: 164), αλλά αυτή η σύμβαση δεν
έχει επικυρωθεί από όλα τα Κράτη Μέλη.
Νομοθεσία της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία και την
ευρωπαϊκή ιθαγένεια μπαίνει στο παιχνίδι όταν υπάρχει
μετακίνηση μεταξύ τα Κράτη Μέλη σχετικά με οποιοδήποτε από
τα θέματα αυτά. Υπάρχουν δύο οδηγίες που ασχολούνται ειδικά
με θέματα MAR καθώς και η Οδηγία 2011/24/ΕΕ («η Οδηγία της
Κινητικότητας των Ασθενών»), σχετικά με την
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εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή
υγειονομική περίθαλψη, οι οποίες είναι σχετικές με την ελεύθερη
κυκλοφορία για να λάβουν υπηρεσίες αναπαραγωγής. Το
Άρθρο 3(α) της Οδηγίας για την κινητικότητα των ασθενών
ορίζει «υγειονομική περίθαλψη», ως «υπηρεσίες υγείας που
παρέχονται από επαγγελματίες της υγείας σε ασθενείς για
την αξιολόγηση, διατήρηση ή αποκατάσταση της υγείας τους,
συμπεριλαμβανομένης της συνταγογράφησης, της χορήγησης και
της προμήθειας φαρμάκων και ιατρικών συσκευών». Ενώ είναι
σε μεγάλο βαθμό αποδεκτό ότι MAR και παρένθετη μητρότητα
ρυθμίσεις αποτελούν «υπηρεσίες» κατά την ΣΛΕΕ, υπάρχει
διαμάχη στην οποία αυτών των ρυθμίσεων ανέρχονται σε
«υγειονομική περίθαλψη».
Το ΕΔΑΔ παίρνει μια επιφυλακτική στάση των θεμάτων
αναπαραγωγικών δικαιωμάτων. Ωστόσο, ενώ η υπεράσπιση
των εθνικών απαγορεύσεων της MAR, το Δικαστήριο έχει, σε
ορισμένες περιπτώσεις, λαμβάνονται υπόψη αν υπάρχει ελεύθερη
κυκλοφορία σε άλλα Κράτη Μέλη να λαμβάνουν υπηρεσίες
MAR. Επίσης, όταν MAR επιτρέπεται, το ΕΔΑΔ μπορεί να θέσει
περιορισμούς κατά τη λειτουργία της, συμπεριλαμβανομένης της
λειτουργίας της ρήτρας της μη διάκρισης (Άρθρο 14, ΕΣΔΑ).
Ποια νομοθεσία της ΕΕ ειδικά ισχύει για την MAR;
Υπάρχουν δύο Οδηγίες της ΕΕ που ασχολούνται με θέματα
αναπαραγωγής. Μία είναι η Οδηγία 98/79/ΕΚ για in vitro
διαγνωστικές ιατρικές συσκευές, το οποίο προβλέπει την
εναρμόνιση των εθνικών διατάξεων που διέπουν τη διάθεση
στην αγορά των λεγόμενων in vitro διαγνωστικές ιατρικές
συσκευές, περιλαμβανομένης της in vitro γονιμοποίησης και
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής τεχνολογίες προϊόντων.
Ωστόσο, αυτό είναι ένα μόνο μέτρο της αγοράς η οποία δεν
επιδιώκει να ρυθμίσει τους νόμους του κάθε Κράτους Μέλους για
MAR.
Η δεύτερη είναι η Οδηγία 2004/23/ΕΚ του Συμβουλίου για τη
θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την
προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την
αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων
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(«τους Ιστούς και τα Κύτταρα Οδηγία»). Αυτό είναι ένα μέτρο
για τη δημόσια υγεία, για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και
ασφάλειας. Οι αιτιολογικές σκέψεις αναφέρονται στο ΧΘΔΕΕ
και τη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική
(Αιτιολογική Σκέψη 22).
Το Άρθρο 4.3 προβλέπει ότι η Οδηγία «δεν θίγει τις αποφάσεις
των κρατών Μελών που απαγορεύουν τη δωρεά, την προμήθεια,
τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση,
τη διανομή ή τη χρήση οποιουδήποτε συγκεκριμένου τύπου
ανθρώπινων ιστών ή κυττάρων ή κυττάρων από οιαδήποτε
καθορισμένη πηγή, συμπεριλαμβανομένης της όπου οι αποφάσεις
αυτές αφορούν επίσης τις εισαγωγές του ίδιου τύπου ανθρώπινων
ιστών ή κυττάρων». Το Άρθρο 4.2 ορίζει ότι η Οδηγία «δεν
εμποδίζει τα Κράτη Μέλη να διατηρούν ή να εισάγουν αυστηρότερα
προστατευτικά μέτρα, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται
με τις διατάξεις της Συνθήκης», και ότι μπορεί να εισαγάγει
«απαιτήσεις για την εθελοντική και μη αμειβόμενη δωρεά, οι οποίες
περιλαμβάνουν την απαγόρευση ή τον περιορισμό εισαγωγών
ανθρώπινων ιστών και κυττάρων».
Υπάρχει μήπως δικαίωμα στην τεκνοποίηση στο Ευρωπαϊκό
δίκαιο;
Το ΕΔΑΔ είχε να εξετάσει αυτό είναι μια σειρά από περιπτώσεις.
Στην υπόθεση Dickson -v- Ηνωμένου Βασιλείου (2007), το Μέρος
Μείζονος συνθέσεως έκρινε ότι τα ζητήματα MAR ήρθε στο Άρθρο
8, της ΕΣΔΑ («δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή»). Σε
αυτή
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την περίπτωση, μια μακροπρόθεσμη φυλακισμένος και η σύζυγός
του ζήτησαν άδεια για να έχουν τη θεραπεία εξωσωματικής
γονιμοποίησης, η οποία ρυθμίζεται στο πλαίσιο του συστήματος
του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι τα θέματα
γύρω από την τεκνοποίηση ήρθε στο Άρθρο 8 Λαμβάνοντας
υπόψη τα ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα, τα Συμβαλλόμενα
Κράτη είχαν ένα ευρύ περιθώριο εκτίμησης σε θέματα
αναπαραγωγής. Παρ ‘όλα αυτά το συμπέρασμα ότι, δεδομένου
ότι θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης επιτρέπεται μόνο
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διαδικασία αδειοδότησης ήταν
δυσανάλογο και, επομένως, κατά παράβαση του Άρθρου 8.
Έτσι, όπου to MAR επιτρέπεται, θα πρέπει να εφαρμόζεται
αναλογικά.
Μπορούμε να αμφισβητήσουν την απαγόρευση διάφορων
μορφών MAR στο Κράτος Μέλος μας;
Σε S.H. και Άλλη -v- Αυστρίας (2011), το Μέρος Μείζονος
συνθέσεως του ΕΔΑΔ εξέταζε μια σχεδόν πλήρη απαγόρευση
MAR στην Αυστρία. Αυτή η υπόθεση αφορούσε και πάλι τα
ζευγάρια του αντίθετου φύλου, οι δύο από τους οποίους ήταν
παντρεμένοι. Είναι χρήσιμο να εκθέτει τα πραγματικά περιστατικά
της υπόθεσης (βλέπε παρ.14 της αποφάσεως). Ο πρώτος αιτών
υποστήριξε ότι δεν θα μπορούσε να συλλάβει ένα παιδί με φυσικό
τρόπο, έτσι το μόνο δρόμο ανοιχτό για της και ο σύζυγός της θα
είναι σε in vitro γονιμοποίηση με σπέρμα από δότη. Ο τρίτος αιτών
υποστήριξε ότι ήταν στείρα. Καθώς υπέφερε από agonadism, που
δεν παράγουν ωάρια σε όλους. Έτσι, ο μόνος τρόπος για ανοιχτή
για να την συλλάβουν ένα παιδί ήταν να καταφύγουν σε ιατρική
τεχνική της τεχνητής γονιμοποίησης αναφέρεται ως ετερόλογη
εμβρυομεταφορά, που θα συνεπάγονται την εμφύτευση στη μήτρα
της ένα έμβρυο συλληφθεί με ωαρίων από δότη σπέρματος και
από το τέταρτο αιτούντα . Και οι δύο μέθοδοι έχουν απαγορευθεί
στο αυστριακό δίκαιο ως μόνο ομόλογο τεχνικές (που προσφεύγει
στις γαμέτες του ζευγαριού) επιτρεπόταν.
Αμφιλεγόμενα, το Μέρος Μείζονος συνθέσεως αξιολόγησε
περιθώριο εκτιμήσεως του Κράτους με βάση την κατάσταση
το 1999, όταν μια απόφαση του Αυστριακού Συνταγματικού
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Δικαστηρίου είχε γίνει, και όχι το 2011, όταν η υπόθεση
διευθετήθηκε. Το Δικαστήριο φαίνεται να εφαρμόζει μια ιδιαίτερα
ευρεία προσέγγιση στο περιθώριο εκτίμησης. Είναι δέχθηκε ότι
υπήρχε μια αναδυόμενη συναίνεση, αλλά δήλωσε (στο παρ.
96), «Η αναδυόμενη συναίνεση δεν είναι, ωστόσο, βασίζονται σε
πάγια και μακροχρόνια αρχών που καθορίζονται στη νομοθεσία
των κρατών Μελών του». Το Δικαστήριο επισήμανε επίσης ότι η
Αυστρία δεν απαγορεύει στους πολίτες του από το να πηγαίνουν
σε άλλη χώρα για τη θεραπεία MAR. Αυτό ήταν παρόμοιο
σκεπτικό με αυτό που σε περίπτωση αμβλώσεων, A, B και C
-v- Ιρλανδία (2010), στην οποία αποφασίστηκε ότι η απαγόρευση
των αμβλώσεων στην Ιρλανδία δεν αντιβαίνει στο Άρθρο 8 της
Ιρλανδίας ως γυναίκες ήταν ελεύθεροι να ταξιδεύουν σε άλλα
Κράτη Μέλη να γίνει μια άμβλωση.
Στην υπόθεση S.H., ως εκ τούτου, κατέληξε στο συμπέρασμα,
με την πλειοψηφία των 13-4, ότι δεν υπήρξε καμία παραβίαση
του Άρθρου 8 Ωστόσο, οι τέσσερις διαφωνούντες δικαστές
αμφισβήτησαν κατά πόσον η «Ευρωπαϊκή συναίνεση», θα έπρεπε
να είχε εκτιμηθεί το 1999 αντί για 2011. Αμφισβήτησαν επίσης
είτε επιτρέποντας εκείνων που ζητούν θεραπεία MAR να μεταβεί
σε άλλο Κράτος δικαιολόγησε τις απαγορεύσεις στο Αυστριακό
δίκαιο.
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Η υπόθεση αυτή δείχνει την ευαισθησία των ζητημάτων
αναπαραγωγής στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια. Παρ ‘όλα αυτά, το
Δικαστήριο δεν είναι ακόμη έτοιμη να αναγνωρίσει το δικαίωμα
στην τεκνοποίηση στο πλαίσιο της ΕΣΔΑ.
Μπορούμε να αμφισβητήσουμε την απαγόρευση της
παρένθετης μητρότητας ρυθμίσεων στα Κράτη Μέλη μας;
Η παρένθετη μητρότητα σε μεγάλο βαθμό απαγορεύεται σε όλα
τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, υπάρχει
πολύ λιγότερο από μια ευρωπαϊκή συναίνεση πάνω στα θέματα
MAR. Υπάρχουν μια σειρά από περιπτώσεις, που αφορούν τη
μη αναγνώριση των παιδιών που γεννήθηκαν μέσω παρένθετης
μητρότητας ρυθμίσεις, πριν από το ΕΔΔΑ επί του παρόντος.
Αλλά υπάρχει μικρή προοπτική μιας πρόκλησης σε απαγόρευση
παρένθετη μητρότητα ρυθμίσεις είναι επιτυχής στο εγγύς μέλλον.
Μπορούμε να αμφισβητήσουν την απαγόρευση της MAR που
εμποδίζει ένα ομοφυλοφίλων της οικογένειας πρόσβαση στη
θεραπεία;
Το ΕΔΑΔ στην περίπτωση του Gas και Dubois (2012), συζητήθηκε
στο Μέρος 3, αφορούσε το παιδί από ένα ζευγάρι του ιδίου
φύλου που επινοήθηκε μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης στο
Βέλγιο. Παρά το γεγονός ότι η Γαλλική νομοθεσία περί MAR δεν
αμφισβητήθηκε άμεσα στην υπόθεση, εντούτοις το Δικαστήριο
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «ανώνυμο γονιμοποίηση δότη στη
Γαλλία περιορίζεται σε υπογόνιμα ζευγάρια ετεροφυλόφιλων, μια
κατάσταση που δεν είναι συγκρίσιμη με εκείνη των αιτούντων». Ως
εκ τούτου, το επιχείρημα ότι η Γαλλικό δίκαιο κατά παράβαση του
Άρθρου 14 («αρχή της μη-διάκρισης») απέτυχε.
Δικαιούμαστε μήπως να έχουμε πληροφορίες σχετικά με το
MAR και παρένθετη μητρότητα ρυθμίσεως σε άλλα Κράτη;
Μόλις ένα διασυνοριακό στοιχείο είναι παρόν, η νομοθεσία
της ΕΕ έρχεται σε παιχνίδι. Το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε την
ιρλανδική απαγόρευση της πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες
αμβλώσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο σε Grogan (1991). Το ΔΕΕ
δέχθηκε ότι οι υπηρεσίες αμβλώσεων ήταν «υπηρεσίες» στο
πλαίσιο αυτό είναι τώρα το Άρθρο 57 ΣΛΕΕ, το οποίο καλύπτει το
δικαίωμα να παρέχουν, αλλά και να λάβουν, υπηρεσίες. Φαίνεται
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λοιπόν ότι η παροχή της MAR και παρένθετης μητρότητας
έρχονται επίσης σε «υπηρεσίες» στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Το Δικαστήριο της ΕΕ σε Grogan αποφεύγεται το ζήτημα
της συμβατότητας της απαγόρευσης των πληροφοριών με το νόμο
για την παροχή των υπηρεσιών καταλήγοντας στο συμπέρασμα
ότι οι φοιτητικές οργανώσεις, επιδιώκοντας να παράσχει τις
πληροφορίες, δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του Άρθρου
57.
Ωστόσο, το ΕΔΑΔ έκρινε την ιρλανδική απαγόρευση της
πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες αμβλώσεων στο Open
Door και Dublin Well Women -v- Ιρλανδία (1992). Σε αυτή
την περίπτωση, διαταγές εκδόθηκαν κατά δύο οργανισμούς
παροχής συμβουλών που παρείχε πληροφορίες σχετικά με τις
υπηρεσίες αμβλώσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η υπόθεση αυτή
υποστηρίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 10, ΕΣΔΑ («ελευθερία
της έκφρασης»). Το Δικαστήριο έλαβε υπόψη το γεγονός ότι
οι γυναίκες δεν είχαν απαγορευθεί η έξοδος από την Ιρλανδία
να έχουν αμβλώσεις, ότι άλλες πηγές πληροφοριών που ήταν
διαθέσιμες στην Ιρλανδία και ότι η απαγόρευση είχε δυσμενείς
επιπτώσεις στην υγεία ορισμένων εγκύων γυναικών, ιδιαίτερα
εκείνων που δεν έχουν οι πόροι για την απόκτηση αλλού τις
πληροφορίες. Υπό αυτές τις συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τη
συνταγματική προστασία του
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αγέννητου παιδιού στο ιρλανδικό Σύνταγμα, το ΕΔΑΔ έκρινε ότι
η απαγόρευση ήταν δυσανάλογη και συνεπώς η παράβαση του
Άρθρου 10.
Ως εκ τούτου, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η απαγόρευση
πληροφορίες σχετικά MAR και υπηρεσίες παρένθετης
μητρότητας θα συνιστούσε παράβαση και του Άρθρου 10,
της ΕΣΔΑ. Είναι, επίσης, να υποστηριχθεί ότι, αν η ΔΕΕ έπρεπε
να ασχοληθεί με μια απαγόρευση πληροφορίες σχετικά MAR και
παρένθετη μητρότητα υπηρεσιών σήμερα, μπορεί κάλλιστα να
βρει μια τέτοια απαγόρευση αντίκειται στην ελεύθερη κυκλοφορία
παροχής και λήψης υπηρεσιών.
Υπάρχουν, επίσης, θέματα σχετικά με την παροχή πληροφοριών
στο πλαίσιο της Οδηγίας της Ασθενείς Κινητικότητα που θα
εξεταστεί παρακάτω.
Μπορούν να μας εμποδίσουν να ταξιδέψουμε σε άλλο
Κράτος Μέλος για να αναλάβουμε ρυθμίσεις MAR ή
παρένθετη μητρότητα;
Στην υπόθεση Grogan, αν και η ΔΕΕ δεν εφαρμόζει αρχές
ελεύθερης κυκλοφορίας στην απαγόρευση πληροφοριών, ο
Γενικός Εισαγγελέας έκρινε τα ουσιαστικά ζητήματα της υπόθεσης.
Αν και επικυρώνοντας την απαγόρευση πληροφορίες, έκανε την
παρατήρηση ότι το ιρλανδικό δίκαιο «δεν επεκτείνεται σε μέτρα
που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εγκύων γυναικών».
Έτσι, επίσης, μπορεί να φανεί από τις περιπτώσεις, όπως η
υπόθεση S.H. -v- Αυστρία και η υπόθεση Open Door, ότι το ΕΔΔΑ
λαμβάνει υπόψη την ελευθερία να λαμβάνουν MAR και υπηρεσίες
αμβλώσεων σε άλλα Κράτη Μέλη να αποφασίζουν αν οι εθνικές
απαγορεύσεις αυτές επιτρέπονται βάσει της ΕΣΔΑ.
Οι αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας της ΕΕ έχουν καθορίζονται
στο Μέρος 2. Είναι πολύ πιθανό ότι το ΔΕΕ θα αντιμετωπίσει MAR
και υπηρεσιών παρένθετη μητρότητα ως «υπηρεσίες» σε σχέση
με την παροχή των υπηρεσιών. Από καιρό έχει αποδεχθεί ότι η
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών συνεπάγεται επίσης την ελευθερία
να μετακινούνται για να λάβουν υπηρεσίες (Luisi και Carbone
(1984)). Το ΔΕΕ έχει επίσης συνάψει στην απόφαση GaraetsSmits (2001) ότι οι κανόνες προέγκριση περιορισμό της ελεύθερης

04.
Αναπαραγωγικά δικαιώματα των οικογενειών ομοφυλοφίλων

κυκλοφορίας για να λάβουν υπηρεσίες υγείας «να αποτρέψουν, ή
ακόμη και να εμποδίσουν, τους ασφαλισμένους να απευθύνονται
σε παρέχοντες ιατρικές υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένοι σε
άλλο Κράτος Μέλος και συνιστά, τόσο για τους ασφαλισμένους και
τους φορείς παροχής υπηρεσιών, συνιστά εμπόδιο στην ελεύθερη
παροχή υπηρεσιών».
Τα θέματα αυτά τώρα σε μεγάλο βαθμό διέπονται από την Οδηγία
Ασθενών Κινητικότητας.
Υπό αυτές τις συνθήκες, μια απαγόρευση να μετακινούνται για να
λάβουν MAR ή υπηρεσίες παρένθετης μητρότητας θα μπορούσε
να δικαιολογηθεί μόνο για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας
ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Το ΔΕΕ δεν έχει ακόμη ασχοληθεί
με θέματα που αφορούν MAR και παρένθετη μητρότητα από την
άποψη της δημόσιας τάξης και της δημόσιας υγείας. Θα πρέπει
να λάβει υπόψη τις διατάξεις του ΧΘΔΕΕ όπως το δικαίωμα στο
σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (Άρθρο 7, ΧΘΔΕΕ)
και τα δικαιώματα των μη διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων
των διακρίσεων λόγω φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού
(Άρθρο 21, ΧΘΔΕΕ).
Το ΔΕΕ είναι τόσο πιθανό όσο το ΕΔΑΔ να γνωρίζει τα ζητήματα
ηθικής και δεοντολογίας που στηρίζουν την εθνική νομοθεσία για
την MAR και η παρένθετη μητρότητα. Ωστόσο, με δεδομένη τη
νομολογία του ΕΔΑΔ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία σε άλλο
Κράτος
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Μέλος για να λάβουν υπηρεσίες αναπαραγωγής, μπορεί να
προβλεφθεί ότι τα Κράτη Μέλη θα είναι δύσκολο να δικαιολογήσει
τα ταξίδια απαγορεύει να λάβετε MAR και υπηρεσίες παρένθετης
μητρότητας.
Μπορούν οι ιατρικοί και νομικοί μας σύμβουλοι, να
εμποδιστούν να μας βοηθήσουν ή να ταξιδέψουν μαζί μας σε
ένα άλλο Κράτος Μέλος;
Και πάλι, το ΔΕΕ δεν έχει εξετάσει αυτή την κατάσταση. Οι
Σύμβουλοί σας έχουν το δικαίωμα να παρέχουν υπηρεσίες σε
διασυνοριακές υποθέσεις σύμφωνα με το Άρθρο 56 της ΣΛΕΕ.
Τα ίδια επιχειρήματα για τη δημόσια τάξη και τη δημόσια υγεία,
θα πρέπει να θεωρηθεί, όπως στην περίπτωση της ελεύθερης
κυκλοφορίας της ίδιας της οικογένειας ομοφυλοφίλων.
Για άλλη μια φορά, αυτό μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο για
τα Κράτη Μέλη να δικαιολογούν τέτοιες απαγορεύσεις για την
παροχή των υπηρεσιών αυτών ή επαγγελματικές επιπτώσεις για
το σκοπό αυτό.
Τι δικαιώματα έχουμε στο πλαίσιο της Οδηγίας Ασθενών
Κινητικότητας;
Το Άρθρο 3(α) της Οδηγίας Ασθενών Κινητικότητας ορίζει
«υγειονομική περίθαλψη», ως «υπηρεσίες υγείας που
παρέχονται από επαγγελματίες της υγείας σε ασθενείς για
την αξιολόγηση, διατήρηση ή αποκατάσταση της υγείας τους,
συμπεριλαμβανομένης της συνταγογράφησης, της χορήγησης και
της προμήθειας φαρμάκων και ιατρικών συσκευών». Μπορεί να
υποστηριχθεί ότι η παροχή της MAR, και μάλιστα αμβλώσεων,
οι υπηρεσίες βρίσκονται σε αυτόν τον ορισμό «υγειονομική
περίθαλψη». Είτε μπορεί να θεωρηθεί ότι η παροχή των
υπηρεσιών παρένθετη μητρότητα «υγειονομική περίθαλψη» είναι
η πιο αμφισβητήσιμη.
Επίσης, στην αιτιολογική σκέψη 7 της Οδηγίας, ότι «Η παρούσα
Οδηγία σέβεται και δεν θίγει την ελευθερία κάθε Κράτους Μέλους
να αποφασίζει ποιον τύπο υγειονομικής περίθαλψης που θεωρεί
κατάλληλο. Καμία διάταξη της παρούσας Οδηγίας πρέπει να
ερμηνεύονται κατά τέτοιο τρόπο που να υπονομεύει τις θεμελιώδεις
δεοντολογικές επιλογές Κρατών Μελών».
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Το Άρθρο 4 καθορίζει τις αρμοδιότητες του Κράτους Μέλους
θεραπείας. Άρθρο 4.2:2 ορίζει ότι, «Το Κράτος Μέλος θεραπείας
εξασφαλίζει ότι ... (β) οι χορηγοί υγειονομικής περίθαλψης
παρέχουν σχετικές πληροφορίες για να βοηθούν τους ασθενείς
να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή, συμπεριλαμβανομένων των
επιλογών θεραπείας, σχετικά με τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα και
την ασφάλεια της υγειονομικής περίθαλψης παρέχουν στο Κράτος
Μέλος θεραπείας».
Το Άρθρο 5 καθορίζει τις αρμοδιότητες του Κράτους Μέλους
ασφάλισης. Αυτές περιλαμβάνουν, στο Άρθρο 5(β), «μηχανισμοί
σε θέση να παρέχουν στους ασθενείς κατόπιν αιτήσεώς τους
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τα δικαιώματα τους
στο εν λόγω Κράτος Μέλος σχετικά με τη λήψη διασυνοριακής
υγειονομικής περίθαλψης».
Το Άρθρο 7.1 ορίζει ότι «το Κράτος Μέλος ασφάλισης εξασφαλίζει
επιστροφή των εξόδων που προκύπτουν από ένα ασφαλισμένο
ο οποίος έλαβε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, εφόσον
η εν λόγω υγειονομική περίθαλψη περιλαμβάνεται στις παροχές
τις οποίες ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα στο Κράτος Μέλος
ασφάλισης». Το Άρθρο 8 καλύπτει την υγειονομική περίθαλψη
που μπορεί να υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση για τα έξοδα
επιστροφής.
Οι διατάξεις αυτές παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις οικογένειες
ομοφυλοφίλων που ζητούν θεραπεία MAR σε άλλο Κράτος Μέλος,
εφόσον Μέλος ασφάλισής τους επιτρέπει την επεξεργασία MAR.
Ωστόσο, όταν Κράτος Μέλος σας δεν επιτρέπει τη θεραπεία MAR
στο ερώτημα αυτό, είναι αμφίβολο κατά πόσον οι διατάξεις αυτές
μπορούν να ισχύουν για εσάς. Έχει διαπιστωθεί ότι η ΔΕΕ δεν
έχει αντιμετωπιστεί αναπαραγωγικά ζητήματα σε μεγάλο βαθμό.
Ενώ μπορεί επίσης να προστατεύονται τα δικαιώματά σας στην
ελεύθερη κυκλοφορία, τα δικαιώματα που πρέπει να επιστραφούν,
δεν μπορεί να είναι, αν δεν έχουν το δικαίωμα να την υγειονομική
περίθαλψη στο δικό σας Κράτος. Έτσι, επίσης, μένει να δούμε αν
η χώρα σας έχει την υποχρέωση να σας παρέχει πληροφορίες
σχετικά με τις υπηρεσίες MAR σε άλλο Μέλος αν απαγορεύεται
στη χώρα σας.
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Η κατάσταση αυτή θα αναπτυχθεί από τη νομολογία του ΔΕΕ, και
το ΕΔΔΑ, εξετάζει τα θέματα της αναπαραγωγικής δικαιώματα.
Μπορούν να μας αρνηθούν ιατρική παρακολούθηση, αν
μετακινηθούμε για να λάβουμε τις υπηρεσίες της MAR;
Το Άρθρο 5(γ) της Οδηγίας Ασθενών Κινητικότητας προβλέπει
ότι «(γ) όταν ένας ασθενής έλαβε διασυνοριακή υγειονομική
περίθαλψη και η ιατρική παρακολούθηση κρίνεται αναγκαίο,
η ίδια ιατρική παρακολούθηση με αυτή που θα ήταν αν αυτή
η υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφός του».
Δεν είναι σαφές κατά πόσον η υποχρέωση αυτή ισχύει αν η
θεραπεία MAR απαγορεύεται στη χώρα καταγωγής σας. Στο
ΕΔΑΔ περίπτωση, «Α, Β και C -v- Ιρλανδία (2010), το θέμα της
περίθαλψης στο Κράτος καταγωγής, μετά την άμβλωση σε ένα
άλλο Κράτος, εξετάστηκε από το ΕΔΑΔ. Επομένως, είναι πιθανό
ότι η άρνηση της παρακολούθησης φροντίδα μπορεί να είναι μια
παράβαση του Άρθρου 8, της ΕΣΔΑ.
Είναι επίσης η υπόθεση που μπορεί να γίνει επίκληση του δικαίου
της ελεύθερης κυκλοφορίας της ΕΕ κατά ένα Κράτος Μέλος
καταγωγής, εφόσον έχουν τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας
έχουν ασκηθεί. Έτσι, υπάρχουν επιχειρήματα ότι μια αποτυχία
να παρέχει φροντίδα μετά, τόσο για το παιδί και τη μητέρα, δεν
μπορεί να γίνει δεκτή.

Κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα
των οικογενειών ομοφυλοφίλων
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Εισαγωγή
Σε αυτό το τμήμα, τα δικαιώματα σχετικά με τις οικογένειες
ομοφυλοφίλων στην αγορά εργασίας θα εξεταστούν. Οι
εργαζόμενοι της ΕΕ και οι οικογένειές τους απολαύουν ενός
δικαιώματος στην ίση μεταχείριση, έναντι των εργαζομένων στο
κράτος οικοδεσποτών, πέρα από ένα ευρύ φάσμα των περιοχών
στο οποίο τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα ισχύουν.
Αυτά τα δικαιώματα καθορίζονται τώρα στον κανονισμό (ΕΕ) Αρ.
492/2011 σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων
εντός της Ένωσης («η Ελεύθερη Οδηγία Μετακίνησης»).
Πρόσφατα, μια περαιτέρω ελεύθερη μετακίνηση της Οδηγίας
εργαζομένων υιοθετήθηκε, δηλαδή Οδηγία 2014/54/EE για
τα μέτρα που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων
που παραχωρήθηκαν στους εργαζομένους στα πλαίσια της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, η οποία παρέχει την
πρόσβαση στη δικαστική διαδικασία για τους εργαζομένους της
ΕΕ που θεωρούν ότι τα δικαιώματα ίσης μεταχείρισής τους έχουν
παραβιαστεί («η Ελεύθερη Οδηγία Μετακίνησης»). Αυτή η Οδηγία
απαιτεί τους εθνικούς οργανισμούς ισότητας για να προστατεύσει
τα δικαιώματα ίσης μεταχείρισης.
Η Οδηγία 2000/78/EK («η Οδηγία Πλαισίου») παρέχει την
προστασία για όλους τους εργαζομένους από τη διάκριση με τη
δικαιολογία του σεξουαλικού προσανατολισμού στην απασχόληση
και την κατάρτιση. Εντούτοις ένα σχέδιο Οδηγίας που επέκτεινε
αυτήν την προστασία στην παροχή των αγαθών και υπηρεσιών
δεν έχει εκδοθεί. Η Οδηγία 2006/54/EK για την εφαρμογή της
αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης των ανδρών
και των γυναικών σε θέματα απασχόλησης και του επαγγέλματος
(«η ανασχηματισμένη Οδηγία») παρέχει την προστασία από τη
διάκριση για τους εργαζομένους trans*.
Άλλα κοινωνικά μέτρα είναι επίσης σχετικά με τις οικογένειες
ομοφυλοφίλων, όπως η Οδηγία 92/85/EEK για την εισαγωγή
των μέτρων για να ενθαρρυνθούν οι βελτιώσεις στην ασφάλεια
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και την υγεία στην εργασία των εγκύων εργαζόμενων και των
εργαζομένων που έχουν γεννήσει πρόσφατα ή θηλάζουν
(«η Οδηγία Εγκύων Εργαζόμενων») και Οδηγία 2010/18/EE
εφαρμόζοντας την αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική
άδεια («η Οδηγία Γονικής Άδειας»).
Ποια δικαιώματα απολαμβάνουμε ως εργαζόμενοι της ΕΕ σε
ένα άλλο Κράτος Μέλος;
Η έννοια ενός «εργαζομένου» στο νόμο της ΕΕ είναι ευρεία και
περιλαμβάνει πολλές εργασιακές σχέσεις πέρα από εκείνους
που εργάζονται στο πλαίσιο μιας σύμβασης της απασχόλησης.
Το Άρθρο 7.1 του ελεύθερου κανονισμού μετακίνησης καθορίζει
την αρχή της ίσης μεταχείρισης στην αγορά εργασίας. Ορίζει ότι,
«Ένας εργαζόμενος που είναι υπήκοος ενός Κράτους Μέλους δεν
μπορεί, στο έδαφος ενός άλλου Κράτους Μέλους, να θεραπευθεί
διαφορετικά από τους εθνικούς εργαζομένους λόγω της
υπηκοότητάς του για οποιεσδήποτε συνθήκες της απασχόλησης
και της εργασίας, και ιδιαίτερα όσον αφορά στην ανταμοιβή,
απόλυση, και θα έπρεπε αυτός να γίνει άνεργος, επανεγκατάσταση
ή επαναπρόσληψη». Λαμβάνοντας υπόψη το Άρθρο 21, ΧΘΔΕΕ,
αυτό θα περιελάμβανε τους εργαζομένους της ΕΕ της LGB&T
που θεραπεύονται διαφορετικά από τους εθνικούς εργαζομένους
LGB&T.
Το Άρθρο 9 δίνει στους εργαζομένους της ΕΕ την ίδια πρόσβαση
στην κατοικία με τους εθνικούς εργαζομένους. Το Άρθρο 10 επίσης
παρέχει ένα δικαίωμα να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση για τις
οικογένειες των εργαζομένων της ΕΕ. Δηλώνει ότι «Τα παιδιά ενός
υπηκόου ενός Κράτους Μέλους που είναι ή έχει απασχοληθεί στο
έδαφος ενός άλλου Κράτους Μέλους θα αναγνωριστούν γενικό σε
εκπαιδευτικό εκείνου του κράτους, οι σειρές μαθημάτων μαθητείας
και επαγγελματικής κατάρτισης υπό τους ίδιους όρους με τους
υπηκόους εκείνου του
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κράτους, εάν τέτοια παιδιά κατοικούν στο έδαφός του». Αυτή η
παροχή υπόκειται στη συζήτηση στην Παράγραφο 3 πεδίου «των
οικογενειών» στον ελεύθερο νόμο μετακίνησης της ΕΕ.
Προστατευόμαστε μήπως από τη διάκριση στον εργασιακό
χώρο;
Η Οδηγία Πλαισίου παρέχει την εκτενή προστασία για τους
εργαζομένους στις οικογένειες ομοφυλοφίλων με τη δικαιολογία
του σεξουαλικού προσανατολισμού και από την άμεση και
έμμεση διάκριση, την παρενόχληση και τη δίωξη στον εργασιακό
χώρο. Το πεδίο του περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα των σχέσεων
απασχόλησης και το πλήρες πεδίο της σχέσης απασχόλησης.
Σύμφωνα με το Άρθρο 3.1, ισχύει για «όλα τα πρόσωπα, και όσον
αφορά στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων
των δημόσιων υπηρεσιών, σε σχέση με: (α) οι όροι για την
πρόσβαση στην απασχόληση, στην αυτοαπασχόληση ή στις
συνθήκες απασχόλησης και εργασίας επαγγέλματος … [και] (γ),
συμπεριλαμβανομένων των απολύσεων και πληρώνουν».
Η Οδηγία καλύπτει επίσης όλες τις μορφές επαγγελματικής
κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας. Το Άρθρο 3.1(β)
καλύπτει «(β) την πρόσβαση σε όλους τους τύπους και σε όλα
τα επίπεδα επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής
κατάρτισης, προηγμένης επαγγελματικής κατάρτισης και
επανεκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής
επαγγελματικής εμπειρίας».
Πώς προστατευόμαστε από τις διακρίσεις με τη δικαιολογία
του σεξουαλικού προσανατολισμού;
Το Άρθρο 2.1 παρέχει, «η «αρχή της ίσης μεταχείρισης» θα
σημάνει ότι δεν θα υπάρξει καμία άμεση ή έμμεση διάκριση σε
οποιοιδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο Άρθρο 1
[συμπεριλαμβανομένου του σεξουαλικού προσανατολισμού]».
Το Άρθρο 2.2(α) δηλώνει ότι η άμεση διάκριση «θα ληφθεί για
να εμφανιστεί όπου ένα άτομο θεραπεύεται λιγότερο ευνοϊκά
από άλλο είναι, ήταν ή θα αντιμετωπιζόταν σε μια συγκρίσιμη
κατάσταση, σε οποιοιδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται
στο Άρθρο 1». Έτσι αυτή η παροχή καλύπτει τις καταστάσεις στις
οποίες ένα μέλος μιας οικογένειας ομοφυλοφίλων υπόκειται σε
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διακρίσεις εις βάρος λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού
τους.
Η Οδηγία Πλαισίου περιλαμβάνει επίσης την προστασία από τη
διάκριση με τη δικαιολογία της ηλικίας, της ανικανότητας και της
θρησκείας ή της πεποίθησης. Μια σημαντική περίπτωση στη
διάκριση ενάντια στα οικογενειακά μέλη είναι Coleman (2008),
όπου το ΔΕΕ υποστήριξε ότι ο όρος «με τη δικαιολογία της
ανικανότητας» περιέλαβε τη διάκριση ή την παρενόχληση ενάντια
σε ένα οικογενειακό μέλος που ήταν εκτός λειτουργίας. Στην εν
λόγω περίπτωση, μια μητέρα παραπονέθηκε για τη διάκριση και
την παρενόχληση επειδή ο γιος της ήταν εκτός λειτουργίας. Αυτή
η περίπτωση θα κάλυπτε δύο καταστάσεις. Ο πρώτος είναι όπου
ένα μέλος μιας οικογένειας ομοφυλοφίλων υπόκειται σε διακρίσεις
εις βάρος του επειδή είναι σε μια σχέση του ίδιου φύλου.
Παραδείγματος χάριν, εάν ένας εργοδότης παρείχε την πρόσβαση
σε μια κοινωνική λέσχη για τους εργαζομένους και τους σύντροφοι
αντίθετος-γένους τους, αλλά όχι οι σύντροφοι ίδιος-γένους, αυτό
θα ήταν άμεση διάκριση.
Η δεύτερη κατάσταση είναι όπου τα παιδιά μιας οικογένειας
ομοφυλοφίλων υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω του
σεξουαλικού προσανατολισμού των γονέων τους.
Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση Coleman, η άμεση δύναμη
διάκρισης ισχύει επίσης, ανάλογα με τις περιστάσεις, εάν τα παιδιά
μιας οικογένειας ομοφυλοφίλων αποκλείστηκαν από ένα παιδικό
σταθμό ή νηπιαγωγείο το οποίο διοικείται από έναν εργοδότη.
Τόσο επίσης εάν τα παιδιά μιας οικογένειας ομοφυλοφίλων ήταν
αρκετά παλαιά να εργαστούν ή να συμμετέχουν στην
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επαγγελματική κατάρτιση, θα προστατεύονταν από τη διάκριση
λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού των γονέων τους.
Η δεύτερη αρχή μη-διάκρισης στην Οδηγία Πλαισίου είναι έμμεση
διάκριση. Καθορίζεται, στο Άρθρο 2.2(β) όπως «λαμβάνετε για να
εμφανιστεί όπου μια προφανώς ουδέτερη παροχή, ένα κριτήριο ή
μια πρακτική θα έβαζαν τα πρόσωπα που έχουν … έναν ιδιαίτερο
σεξουαλικό προσανατολισμό σε ιδιαίτερη μειονεκτική θέση έναντι
άλλων προσώπων». Αυτό προορίζεται να καλύψει τις λιγότερο
προφανείς μορφές διάκρισης όπου συνθήκες εργασίας, στην
πράξη, LGB θέσεων εργαζόμενοι σε ιδιαίτερη μειονεκτική θέση.
Παραδείγματος χάριν, εάν η κοινωνική λέσχη ενός εργοδότη
ήταν μόνο ανοικτή στους εργαζομένους και τους παντρεμένους
σύντροφοι τους, αυτό θα μπορούσε να τοποθετήσει τα ζεύγη ίδιοςγένους σε ιδιαίτερη μειονεκτική θέση.
Υπάρχουν πολύ περιορισμένοι λόγοι επάνω στους οποίους
η άμεση διάκριση μπορεί να δικαιολογηθεί. Εντούτοις, επειδή
η έμμεση διάκριση περιλαμβάνει μια «προφανώς ουδέτερη»
παροχή, ο εργοδότης μπορεί να την δικαιολογήσει, σύμφωνα με
το Άρθρο 2.2 (β), με την παρουσίαση «ότι η παροχή, το κριτήριο
ή η πρακτική δικαιολογούνται αντικειμενικά με έναν νόμιμο στόχο
και τα μέσα ότι ο στόχος είναι κατάλληλος και απαραίτητος». Αυτό
ηχεί περίπλοκο αλλά, στο παράδειγμα, ο εργοδότης θα έπρεπε να
δείξει ότι είχε έναν νόμιμο στόχο στον περιορισμό της πρόσβασης
στην κοινωνική λέσχη στους παντρεμένους σύντροφοι, ίσως για
να ελέγξει τους αριθμούς που χρησιμοποιούν τη δυνατότητα. Αλλά
θα έπρεπε να δείξει ότι ήταν αρμόζον και απαραίτητο να κάνει έτσι.
Θα μπορούσε να έχει πρόσβαση για να επεκταθεί σε εκείνοι στις
αστικές συνεργασίες ή σε οποιαδήποτε συγκατοικούντα ζεύγη;
Πώς προστατευόμαστε από την παρενόχληση στην
απασχόληση και την κατάρτιση;
Το Άρθρο 3.3 καθορίζει την παρενόχληση όπως «όταν
πραγματοποιείται η ανεπιθύμητη συμπεριφορά σχετική με
[σεξουαλικός προσανατολισμός] με το σκοπό ή την επίδραση
της παραβίασης της αξιοπρέπειας ενός προσώπου και της
δημιουργίας έναν εκφοβισμό, εχθρικός, της υποβάθμισης, της
ταπείνωσης ή δυσάρεστου του περιβάλλοντος». Αυτό καλύπτει
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τη συμπεριφορά που θα μπορούσε να περιλάβει τη φυσική βία,
προσβολές, που αρνούνται να συνεργαστεί με κάποιο ή ακόμα
και το είδος «των αστείων» που θα μπορούσαν να θεωρηθούν
δυσάρεστος.
Επειδή η παρενόχληση περιλαμβάνει τη συμπεριφορά «σχετική
με» το σεξουαλικό προσανατολισμό, είναι επίσης αμφισβητήσιμο
ότι μπορεί να καλυφθεί όταν δεσμεύεται από εκείνους που δεν
είναι εργαζόμενοι στον εργασιακό χώρο εάν ο εργοδότης επιτρέπει
σε εκείνο το περιβάλλον για να δημιουργηθεί.
Μια από την οικογένειά μας είναι trans*. Πώς
προστατεύονται;
Η Οδηγία Πλαισίου προστατεύει από τη διάκριση με τη δικαιολογία
του σεξουαλικού προσανατολισμού. Εντούτοις, το ΔΕΕ έχει
κυβερνήσει ότι οι ισοδύναμες παροχές διάκρισης γένους της ΕΕ
μπορούν να ισχύσουν για τους ανθρώπους trans*. Σε διάφορες
περιπτώσεις, όπως P. -v- S. και Δημοτικό Συμβούλιο Κορνουάλλης
(1996), το ΔΕΕ αποφάσισε ότι για να κάνει διακρίσεις εις βάρος
ενός εργαζομένου επειδή υποβάλλονται η νέα τοποθέτηση γένους
περιλαμβάνει τη διάκριση με τη δικαιολογία του φύλου. Αυτό
καθορίζεται επίσης στο Σημείο 3 της Ανασχηματισμένης Οδηγίας.
Πώς αυτά τα δικαιώματα λειτουργούν στην πράξη;
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Υπάρχουν πολλές αποφάσεις ΔΕΕ σχετικά με άλλους τομείς της
μη-διάκρισης, παραδείγματος χάριν των λόγων του φύλου. Έχουν
υπάρξει τρεις περιπτώσεις πριν από το ΔΕΕ στη σεξουαλική
διάκριση προσανατολισμού.
Σε Maruko (2008), ο υποψήφιος πήρε μια περίπτωση πέρα από
την άρνηση από συνταξιοδοτεί το κεφάλαιο για να αναγνωρίσει
το δικαίωμά ότι του ενός χήρου συνταξιοδοτεί ως τμήμα των
οφελών του επιζόντος που προβλέπονται κάτω από υποχρεωτικό
τον επαγγελματικό συνταξιοδοτεί το σχέδιο του οποίου ο
αποθανών σύντροφος ζωής του ήταν μέλος. Το ΔΕΕ επιβεβαίωσε
την προηγούμενη νομολογία σχετικά με την ίση αμοιβή για τις
γυναίκες και τους άνδρες ότι το όφελος ενός επιζόντος, στα
γεγονότα αυτής της περίπτωσης, ήταν «αμοιβή» για τους σκοπούς
της Οδηγίας Πλαισίου. Από το 2005, το γερμανικό νομοθετικό
σώμα έχει τοποθετήσει τη συνεργασία και το γάμο ζωής σε μια ίση
θέση, και ιδιαίτερα στον κώδικα κοινωνικής ασφάλισης.
Το δικαστήριο απέρριψε το επιχείρημα ότι τα ζητήματα της
οικογενειακής κατάστασης ήταν εξωτερική όψη το πεδίο της
Οδηγίας ακόμα κι αν το Σημείο 22 δήλωσε, «Αυτή η Οδηγία είναι
χωρίς επιφύλαξη ως προς τις εθνικές νομοθεσίες σχετικά με την
οικογενειακή κατάσταση και τα οφέλη εξαρτώμενα επ’ αυτού».
Το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα, στην παράγραφο 72,
ότι «Εάν το αναφερόμενο δικαστήριο αποφασίζει ότι οι επιζώντες
σύζυγοι και οι επιζώντες σύντροφοι ζωής είναι σε μια συγκρίσιμη
κατάσταση εφ’ όσον ανησυχίες που το όφελος του επιζόντος,
νομοθεσία όπως αυτό στο ζήτημα στα κύρια πρακτικά πρέπει, κατά
συνέπεια, να θεωρηθεί για να αποτελέσει την άμεση διάκριση με τη
δικαιολογία του σεξουαλικού προσανατολισμού, κατά την έννοια [η
Οδηγία Πλαισίου]».
Στην υπόθεση Maruko, το δικαστήριο έλεγε ότι τα εθνικά
δικαστήρια έπρεπε να εξετάσουν το ιδιαίτερο όφελος ή τις
ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας, σε αυτήν την περίπτωση, το όφελος
ενός επιζόντος και να εξετάσουν εάν η συνεργασία ζωής ήταν
συγκρίσιμη με το γάμο. Σε αυτή την περίπτωση, η άμεση διάκριση
με τη δικαιολογία του σεξουαλικού προσανατολισμού μπορεί να
καθιερωθεί.
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Στην υπόθεση Römer (2011), ο υποψήφιος θέλησε δικών του
συνταξιοδοτεί την εξουσιοδότηση που υπολογίστηκε εκ νέου
στη βάση ότι, καθώς εισήγαγε σε μια συνεργασία ζωής το 2001,
πρέπει να θεραπευθεί με τον ίδιο τρόπο όπως «παντρεμένος,
όχι μόνιμα χωρισμένος, συνταξιούχοι». Να οδηγήσει επάνω
από τη Maruko απόφαση, το ΔΕΕ επιβεβαίωσε ότι ούτε η
συνταγματική θέση του γάμου στη γερμανική νομική διαταγή δεν
θα μπορούσε να δικαιολογήσει μια παραβίαση της αρχής της ίσης
μεταχείρισης. Δήλωσε, στην παράγραφο 42, ότι «απαιτείται όχι ότι
οι καταστάσεις είναι ίδιες, αλλά μόνο ότι αυτοί είναι συγκρίσιμες και,
δευτερόλεπτο, η αξιολόγηση εκείνης της συγκρισιμότητας πρέπει
να πραγματοποιηθεί όχι κατά τρόπο σφαιρικό και αφηρημένο, αλλά
κατά τρόπο συγκεκριμένο και συγκεκριμένο υπό το φως το σχετικό
όφελος».
Καθόσον η συμπληρωματική αποχώρηση συνταξιοδοτεί ήταν
ενδιαφερόμενη, το δικαστήριο ολοκλήρωσε (στην παράγραφο
46) ότι «στοχεύει να παρέχει, στην αποχώρηση, ένα εισόδημα
αντικατάστασης που κρίνεται για να ωφελήσει τον παραλήπτη,
αλλά και, έμμεσα, τα πρόσωπα που ζουν με τον». Έτσι το
δικαστήριο αποφάσισε, στην παράγραφο 52, ότι «υπάρχει άμεση
διάκριση στο έδαφος του σεξουαλικού προσανατολισμού επειδή,
βάσει της εθνικής νομοθεσίας, εκείνος ο σύντροφος ζωής είναι σε
μια νομική και πραγματική κατάσταση συγκρίσιμη με αυτήν ενός
παντρεμένου προσώπου όσον αφορά σε αυτήν συνταξιοδοτεί.
Πρόκειται για το αναφερόμενο δικαστήριο να αξιολογήσει τη
συγκρισιμότητα, που εστιάζει στα αντίστοιχες δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις των συζύγων και των προσώπων σε μια
καταχωρημένη
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συνεργασία ζωής, όπως κυβερνώνται μέσα στα αντίστοιχα όργανα,
τα οποία είναι σχετικά λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό και τους
όρους για την επιχορήγηση του οφέλους εν λόγω».
Η νομολογία του δικαστηρίου που κινείται πέρα συνταξιοδοτεί
για να λειτουργήσει τα επιδόματα στην υπόθεση Hay (2013).
Το 2007, ο κ. Hay ολοκλήρωσε ένα PACS με ένα πρόσωπο του
ίδιου φύλου. Σε εκείνη την περίπτωση, ο κ. Hay υπέβαλε αίτηση
για τις ημέρες της πρόσθετης άδειας και του επιδόματος γάμου
που χορηγήθηκε στους υπαλλήλους που παντρεύουν, σύμφωνα
με την εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας του εργοδότη του.
Ο εργοδότης του αρνήθηκε εκείνα τα οφέλη λόγω του ότι, στο
πλαίσιο εκείνης της συλλογικής σύμβασης εργασίας, χορηγήθηκαν
μόνο επάνω στο γάμο.
Το Δικαστήριο πάλι δήλωσε ότι η συγκρισιμότητα του γάμου και,
στο γαλλικό νόμο, PACS εξαρτήθηκε από τα οφέλη εν λόγω,
σε αυτήν την περίπτωση, πρόσθετη άδεια και ένα επίδομα
γάμου. Το δικαστήριο δήλωσε (στην παράγραφο 40) ότι «Σε
εκείνο το πλαίσιο, πρέπει να σημειωθεί ότι η εθνική συλλογική
σύμβαση εργασίας προσφέρει εκείνα τα οφέλη επ’ ευκαιρία του
γάμου, ανεξάρτητα από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που
προκύπτουν από το γάμο».
Στην υπόθεση Maruko και Römer, το Δικαστήριο εξέτασε τη
συγκρισιμότητα μιας συνεργασίας ζωής, στην οποία μόνο τα
ζεύγη ίδιος-γένους θα μπορούσαν να εισαγάγουν, και του γάμου,
στους οποίους μόνο τα ζεύγη αντίθετος-γένους θα μπορούσαν
να εισαγάγουν. Αλλά, στο γαλλικό νόμο, PACS είναι διαθέσιμο
και σοι δύο. Αυτό δεν απέτρεψε το δικαστήριο στο Hay. Στην
παράγραφο 44, δήλωσε, «Η διαφορά στην επεξεργασία βασισμένη
στην οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων και όχι ρητώς στο
σεξουαλικό προσανατολισμό τους είναι ακόμα άμεση διάκριση
επειδή μόνο τα πρόσωπα των διαφορετικών φύλων μπορούν να
παντρεύονται και οι ομοφυλοφιλικοί υπάλληλοι είναι επομένως
ανίκανοι να ικανοποιήσουν τον όρο που απαιτείται για τη λήψη του
οφέλους που απαιτείται».
Το Γαλλικό δικαστήριο είχε αναφέρει την υπόθεση στο ΔΕΕ βάσει
εάν ο περιορισμός αυτών των οφελών στα παντρεμένα ζευγάρια
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ήταν έμμεση διάκριση. Αλλά το ΔΕΕ μετέτρεψε την ερώτηση εάν
ήταν άμεση διάκριση και απάντησε στον καταφατικό.
Η πλήρης σημασία αυτής της απόφασης πρέπει να καθοριστεί
ακόμα. Τουλάχιστον, σημαίνει ότι όπου ο γάμος και μια
μορφή καταχωρημένης συνεργασίας είναι συγκρίσιμοι για
τους σκοπούς εκείνου του οφέλους, υπάρχει ακόμα άμεση
διάκριση, παρά έμμεση διάκριση, επειδή ο εργαζόμενος σε
μια συνεργασία ίδιος-γένους δεν μπορεί να ικανοποιήσει
την απαίτηση που παντρεύεται. Αυτό είναι έτσι ακόμα κι
αν ένας εργαζόμενος σε μια καταχωρημένη αντίθετος-γένος
συνεργασία είναι στην ελευθερία να εισαγάγει σε μια παρόμοια
καταχωρημένη συνεργασία. Με άλλα λόγια, αποφασίζοντας
σχετικά με τη συγκρισιμότητα για τους σκοπούς των οφελών εν
λόγω, το δικαστήριο πήρε ένα τελικό βήμα με να επισημάνει ότι
ένας εργαζόμενος σε μια καταχωρημένη ίδιος-γένος συνεργασία
αποκλείστηκε από το όφελος.
Ποιων δικαιωμάτων απολαύουμε στο πλαίσιο της Οδηγίας
Εγκύων Εργαζόμενων;
Η Οδηγία Εγκύων Εργαζόμενων παρέχει στις έγκυες εργαζόμενες
τα δικαιώματα όπως η άδεια μητρότητας (Άρθρο 8), χρόνος
μακριά για τις εμβρυικές εξετάσεις (Άρθρο 9), προστασία από την
απόλυση (Άρθρο 10) και η μητρότητα πληρώνει (Άρθρο 11).
Σε δύο πρόσφατες αποφάσεις, το ΔΕΕ έχει αποφασίσει ότι μια
μητέρα που είχε το μωρό της μέσω μιας ρύθμισης παρένθετης
μητρότητας, δεν έχει δικαίωμα στην άδεια μητρότητας είτε στο
πλαίσιο της Οδηγίας είτε στο νόμο διάκρισης γένους. C.D. -v- S.T.
(2014), η
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προοριζόμενη μητέρα είχε ένα μωρό μέσω μιας ρύθμισης
παρένθετης μητρότητας και ο εργοδότης της αρνήθηκε να την
χορηγήσει που πληρώθηκε - φύγετε μετά από τη γέννηση του
μωρού. Το Δικαστήριο υπογράμμισε ότι η Οδηγία είναι ένα μέτρο
υγεία και ασφάλεια και δηλωμένος, στην παράγραφο 35, ότι
«προκύπτει από το στόχο της Οδηγίας 92/85, από τη διατύπωση
Άρθρο 8, το οποίο αναφέρεται ρητώς στον περιορισμό … ότι ο
σκοπός της άδειας μητρότητας που προβλέπεται στο Άρθρο 8
εκείνης της Οδηγίας είναι να προστατευθεί η υγεία της μητέρας του
παιδιού στην ιδιαίτερα τρωτή κατάσταση που προκύπτει από την
εγκυμοσύνη της».
Το Δικαστήριο δέχτηκε (στην παράγραφο 36) ότι η Οδηγία είχε
επίσης το στόχο να εξασφαλίσει ότι η πρόσθετη σχέση μεταξύ
μιας γυναίκας και του παιδιού της προστατεύεται αλλά ότι, ακόμα
κι αν η μητέρα θήλαζε το μωρό, η προστασία της σχέσης «αφορά
μόνο την περίοδο μετά από «την εγκυμοσύνη και τον τοκετό»». Το
Δικαστήριο επισήμανε επίσης τα καθορισμένα Οδηγία κατώτατα
επίπεδα και αυτό Κράτη Μέλη ήταν ελεύθερο να εφαρμόσει τα
υψηλότερα πρότυπα.
Το δικαστήριο απέρριψε επίσης το επιχείρημα ότι είχε υπάρξει
μια παραβίαση της ανασχηματισμένης Οδηγίας για τη διάκριση
γένους. Στη δεύτερη περίπτωση, Z. -v- Κυβερνητικό Υπουργείο
(2014), επιχειρήματα έγινε βάσει του νόμου διάκρισης γένους
και ανικανότητας ότι μια προοριζόμενη μητέρα πρέπει να έχει
το δικαίωμα τη μετ’ αποδοχών άδεια μητρότητας αλλά αυτοί
απορρίφθηκαν επίσης.
Ποια δικαιώματα θα απολαμβάνουμε στο πλαίσιο της
Οδηγίας Γονικής Άδειας;
Η Οδηγία Γονικής Άδειας, που αντικαθιστά μια προηγούμενη
Οδηγία (Οδηγία 96/34/EK), είναι βασισμένη ένα σύστημα της ΕΕ
της διαπραγμάτευσης μεταξύ των εργοδοτών και των συνδικάτων,
γνωστό ως «κοινωνικός διάλογος». Η Οδηγία γονικής άδειας
θέτει σε ισχύ μια συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια (2009)
που επισυνάπτεται στην Οδηγία και καθορίζει τα δικαιώματα
στη γονική άδεια. Η Οδηγία (και συμφωνία) μπορούν να
παρουσιαστούν στο νόμο με τις εθνικές νομοθεσίες ή τη συλλογική
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σύμβαση εργασίας.
Το σημείο 3 της Συμφωνίας Πλαισίου αναφέρεται στο Άρθρο 33,
ΧΘΔΕΕ και το Άρθρο 23 («Ισότητα μεταξύ των γυναικών και των
ανδρών»).
Το Άρθρο 33, ΧΘΔΕΕ («Οικογένεια και επαγγελματική ζωή»)
δήλωσε:«1. Η οικογένεια θα απολαμβάνει τη νομική, οικονομική και
κοινωνική προστασία.
2. Για να συμφιλιώσει την οικογένεια και την επαγγελματική ζωή,
η καθεμία θα έχει το δικαίωμα στην προστασία από την απόλυση
για έναν λόγο που συνδέεται με τη μητρότητα και το δικαίωμα στη
μετ’ αποδοχών άδεια μητρότητας και στη γονική άδεια μετά από τη
γέννηση ή την υιοθέτηση ενός παιδιού».
Για τις οικογένειες ομοφυλοφίλων, οι δύο βασικές διατάξεις είναι
Πρόταση 2 (Γονική Άδεια) και Πρόταση 4 (Υιοθέτηση). Πρόταση
2.1 δήλωσε:«Αυτή η συμφωνία εξουσιοδοτεί τους εργαζομένους ανδρών και
γυναικών σε ένα μεμονωμένο δικαίωμα στη γονική άδεια λόγω της
γέννησης ή της υιοθέτησης ενός παιδιού για να φροντίσει εκείνο το
παιδί μέχρι μια δεδομένη ηλικία μέχρι οκτώ έτη που καθορίζονται
από τα Κράτη Μέλη ή/και τους κοινωνικούς εταίρους».
Πρόταση 4.1 δήλωσε:«Τα Κράτη Μέλη ή/και οι κοινωνικοί εταίροι θα αξιολογήσουν την
ανάγκη για τα πρόσθετα μέτρα για να καλύπτουν οι συγκεκριμένες
ανάγκες των προσαρμοστικών γονέων».
Το κύριο ζήτημα για τις οικογένειες ομοφυλοφίλων είναι η
έννοια της φράσης «που καθορίζεται από τα Κράτη Μέλη ή/
και τους κοινωνικούς εταίρους». Είναι η φράση «η γέννηση ή η
υιοθέτηση ενός παιδιού» υπό τον όρο του εθνικού οικογενειακού
νόμου, συμπερίληψη ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, σχετικά με νόμο
MAR, παρένθετης μητρότητας και υιοθέτησης; Η Πρόταση
1 της Συμφωνίας («Σκοπός και πεδίο») αναφέρεται «στις
απαιτήσεις με σκοπό να διευκολύνουν τη συμφιλίωση των
γονικών και επαγγελματικών ευθυνών για τους εργαζόμενους
γονείς, που λαμβάνουν υπόψη την αυξανόμενη ποικιλομορφία
των οικογενειακών δομών σεβόμενους την εθνική νομοθεσία, τις

05.
Κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα των οικογενειών ομοφυλοφίλων

συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή/και την πρακτική».
Είναι σημαντικό ότι το Άρθρο 33, ΧΘΔΕΕ δεν αναφέρεται στη
«εθνική νομοθεσία και τις πρακτικές», αντίθετα από άλλες παροχές
ΧΘΔΕΕ. Έτσι υπάρχει αφθονία του πεδίου για τη συζήτηση,
ιδιαίτερα μέσα στις δομές συλλογικών διαπραγματεύσεων, σχετικά
με εάν οποιαδήποτε γέννηση ή υιοθέτηση επιφέρει τα δικαιώματα
στη γονική άδεια ή εάν η γέννηση ή η υιοθέτηση πρέπει να υπόκειται
στον εθνικό οικογενειακό νόμο κάθε Κράτους Μέλους.
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Σε αυτό το Παράρτημα, μια απλή εξήγηση θα δοθεί στο πώς να
χρησιμοποιήσετε τα δικαιώματα νόμου και της Συνθήκης της ΕΕ
στη νομική δράση εξ ονόματος των οικογενειών ομοφυλοφίλων.
Πηγές νόμου της ΕΕ
Σε ολόκληρο αυτό το Εγχειρίδιο, υπάρχουν αναφορές στις
Συνθήκες της ΕΕ, ιδιαίτερα το ΣΛΕΕ, το οποίο είναι ο αρχικός
νόμος της ΕΕ. Το ΣΛΕΕ καθορίζει τις θεμελιώδεις αρχές της
ΕΕ στους τομείς αρμοδιότητάς του και καθορίζει επίσης τις
νομοθετικές διαδικασίες με τις οποίες ο νόμος της ΕΕ θεσπίζεται
σε σχέση με κάθε τομέα αρμοδιότητας. Η ΕΕ άρχισε ως
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1957, αλλά πολλοί τομείς της
ικανότητας της ΕΕ έχουν προστεθεί από τότε.
Ο δευτεροβάθμιος νόμος της ΕΕ θεσπίζεται από το Συμβούλιο
των Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν και η αρχική
πρόταση γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το μεγαλύτερο
μέρος της δευτεροβάθμιας νομοθεσίας της ΕΕ σχετικής
με τις οικογένειες ομοφυλοφίλων καθορίζεται στις οδηγίες,
παραδείγματος χάριν, η Οδηγία Υπηκοότητας (Οδηγία 2004/38/
EΚ) που αναφέρεται στην Παράγραφο 2. Μερικές από τις
νομοθεσίες καθορίζονται στους Κανονισμούς της ΕΕ, όπως οι
Βρυξέλλες ΙΙ Κανονισμός (Κανονισμός (EK) Αρ. 2201/2003 του
Συμβουλίου) που συζητείται στην Παράγραφο 3. Δεδομένου ότι
ολόκληρος ο δευτεροβάθμιος νόμος προέρχεται από τις Συνθήκες,
πρέπει να ερμηνευθούν και εφάρμοσαν το θέμα στα σχετικά
άρθρα του ΣΛΕΕ.
Το ΣΛΕΕ συμπληρώνεται από το ΧΘΔΕΕ που καθορίζει τα
θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και των εκτός
των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην
ΕΕ. Μερικές από τις πρόνοιες της, παραδείγματος χάριν, το
δικαίωμα σεβασμού στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή (Άρθρο
7, ΧΘΔΕΕ), τα δικαιώματα μη-διάκρισης, που περιλαμβάνουν τη
δικαιολογία του φύλου και του σεξουαλικού προσανατολισμού
(Άρθρο 21, ΧΘΔΕΕ), και των δικαιωμάτων του παιδιού (Άρθρο
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24, ΧΘΔΕΕ) έχουν αναφερθεί πολλές φορές στο Εγχειρίδιο. Είναι
επομένως μια ισχυρή πηγή ερμηνείας του ΣΛΕΕ και ιδιαίτερα του
δευτεροβάθμιου νόμου της ΕΕ. Επομένως, υπάρχουν συχνές
αναφορές στο ΧΘΔΕΕ από άποψη πώς ο νόμος της ΕΕ, που
ισχύει για τις οικογένειες ομοφυλοφίλων, θα ερμηνευθεί από τα
εθνικά δικαστήρια και ιδιαίτερα το ΔΕΕ.
Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ΣΛΕΕ για να
προωθήσουμε τα δικαιώματα των οικογενειών των
ομοφυλοφίλων;
Αυτές οι πηγές νόμου της ΕΕ είναι επίσης μέρος των εθνικών
νομοθεσιών κάθε Κράτους μέλους. Το ΔΕΕ είναι άκαμπτο από
την αρχή της δεκαετίας του ‘60 ότι ο νόμος της ΕΕ πρέπει
να προηγηθεί από τις εθνικές νομοθεσίες, όπου είναι
ασυμβίβαστοι. Αυτή η «υπεροχή» του νόμου της ΕΕ ισχύει για τις
εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων.
Οι περισσότερες από τις βασικές πρόνοιες ΣΛΕΕ περιγράφονται
όπως «άμεσα αποτελεσματικές», παραδείγματος χάριν όλες οι
διατάξεις για την ελεύθερη μετακίνηση, συμπεριλαμβανομένου
του Άρθρου 45 (στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων) και
του Άρθρου 56 (στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών). Τι σημαίνει
αυτός ο όρος; Σημαίνει ότι αυτές οι βασικές διατάξεις της
Συνθήκης δημιουργούν προσωπικά δικαιώματα στα εθνικά
νομικά συστήματα και είναι άμεσα εκτελέσιμες στα εθνικά
δικαστήρια, εάν η υπόθεση είναι ενάντια σε μια δημόσια
υπηρεσία αλλά και ένα ιδιωτικό πρόσωπο ή μια
οργάνωση. Αν και θα δείτε ότι ο δευτεροβάθμιος νόμος της ΕΕ
μπορεί επίσης να είναι άμεσα αποτελεσματικός, τα δικαιώματα της
Συνθήκης είναι κυρίαρχα.
Παραδείγματος χάριν, στο Δικαστήριο της Υπόθεσης της ΕΕ, ο
Zambrano (που συζητείται στην Παράγραφο 2), το Δικαστήριο
αποτελεσματικά είπε ότι το Άρθρο 20 («Ευρωπαϊκή Υπηκοότητα»)
είχε αυτήν την επίδραση στην εθνική νομοθεσία. Στην Παράγραφο
42, το ΔΕΕ που δηλώνεται, «Σε εκείνες τις περιστάσεις, η Συνθήκη
Άρθρου 20 για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκλείει
τα εθνικά μέτρα που έχουν την επίδραση της στέρησης των
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πολιτών της Ένωσης από τη γνήσια απόλαυση της ουσίας των
δικαιωμάτων που παρέχονται δυνάμει του νομικού καθεστώτος
τους ως πολίτες της Ένωσης» (δίνεται έμφαση).
Έτσι, στις νομικές διαδικασίες που περιλαμβάνουν τα δικαιώματα
των οικογενειών ομοφυλοφίλων, το ΣΛΕΕ είναι αποτελεσματικά
ένα «Σύνταγμα για την ΕΕ». Οι πρόνοιες της μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στις νομικές διαδικασίες για να προωθήσουν τα
δικαιώματά σας και οι αποφάσεις του ΔΕΕ είναι δεσμευτικές στα
εθνικά δικαστήρια.
Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το δευτεροβάθμιο
νόμο της ΕΕ για να προωθήσουμε τα δικαιώματα των
οικογενειών ομοφυλοφίλων;
Ένας Κανονισμός της ΕΕ είναι ένα ισχυρότερο νομικό όργανο
της ΕΕ από μια Οδηγία της ΕΕ. Σύμφωνα με το Άρθρο 288,
ΣΛΕΕ, «Ένας Κανονισμός θα έχει τη γενική εφαρμογή. Θα
είναι δεσμευτικός στο σύνολο και άμεσα εφαρμόσιμος σε
όλα τα Κράτη Μέλη.» Αυτό σημαίνει ότι οι διατάξεις ενός
Κανονισμού γίνονται νόμος σε κάθε Κράτος Μέλος την
ημέρα που δημοσιεύεται. Οι πρόνοιες της μπορούν επομένως
να χρησιμοποιηθούν σε νομικές υποθέσεις από την εν λόγω
ημερομηνία. Είναι επίσης υποτιθέμενο για να προηγηθεί από την
εθνική νομοθεσία που είναι ασυμβίβαστη με τις πρόνοιές της.
Παραδείγματος χάριν, το Άρθρο 42 των ελεύθερων κανονισμών
μετακίνησης, «Ο παρών Κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ τη 20ή
ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης». Επαναλαμβάνει έπειτα τον καθορισμό
της Συνθήκης με τη δήλωση, «Ο παρών Κανονισμός θα είναι
δεσμευτικός στο σύνολό του και άμεσα εφαρμόσιμος σε όλα τα
Κράτη Μέλη».
Το μεγαλύτερο μέρος του νόμου της ΕΕ που εξετάζεται σε αυτό
το Εγχειρίδιο καθορίζεται στις οδηγίες της ΕΕ. Το Άρθρο 288,
το ΣΛΕΕ καθορίζει επίσης μια Οδηγία. «Μια Οδηγία θα είναι
δεσμευτική, ως προς το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται, σε
κάθε Κράτος Μέλος στο οποίο απευθύνεται, αλλά θα επιτρέπει
στις εθνικές αρχές να κάνουν την επιλογή της μορφής και των
μεθόδων». Η Οδηγία είναι ένα εναρμονίζον μέτρο που
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καθορίζει τα κατώτατα επίπεδα που πρέπει να θεσπιστούν
στο νόμο κάθε Κράτους Μέλους. Οδηγίες που καθορίζονται σε
ένα χρονικό όριο μέσα στο οποίο η εθνική νομοθεσία πρέπει
να τροποποιηθεί, εάν είναι απαραίτητο, για να ικανοποιήσει
τις διατάξεις της Οδηγίας. Παραδείγματος χάριν, το Άρθρο
40.1 των Οδηγιών Υπηκοότητας ορίζει, «1. Τα Κράτη Μέλη θα
θέσουν σε ισχύ τους νόμους, τους Κανονισμούς και τις διοικητικές
διατάξεις που είναι απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθούν με την
εν λόγω οδηγία μέσα σε δύο έτη από την ημερομηνία της έναρξης
ισχύος αυτής της Οδηγίας».
Επειδή μια Οδηγία είναι «δεσμευτική ως προς το αποτέλεσμα που
επιτυγχάνεται», οι πρόνοιες της διαδραματίζουν έναν σημαντικό
ρόλο στην απόφαση για το τι σημαίνει η εθνική νομοθεσία και πώς
πρέπει να εφαρμοστεί. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Κατ’ αρχάς,
το ΔΕΕ απαιτεί από τα εθνικά δικαστήρια να κάνουν ότι είναι
δυνατόν να ερμηνεύσουν τις εθνικές νομοθεσίες σύμφωνα με
τις διατάξεις μιας Οδηγίας. Αν και τα Κράτη Μέλη είναι ελεύθερα
να επιλέξουν πώς να χρησιμοποιήσουν τους όρους μιας Οδηγίας
στην εθνική νομοθεσία, πολλά επαναλαμβάνουν τη διατύπωση
μιας Οδηγίας. Σε αυτήν την περίπτωση, τα
εθνικά δικαστήρια αναμένονται να εφαρμόσουν τις αποφάσεις του
ΔΕΕ στη νομική διατύπωση στην εθνική νομοθεσία.
Ακόμα κι αν η διατύπωση είναι αρκετά διαφορετική, ίσως επειδή
οι προϋπάρχοντες νόμοι έχουν τροποποιηθεί, ή θεωρούνται να
ικανοποιούν τους όρους μιας Οδηγίας, το εθνικό δικαστήριο
πρέπει να κάνει ότι είναι δυνατό να βρει μια έννοια για την
εθνική νομοθεσία για να την καταστήσει υποχωρητική με
τους όρους της Οδηγίας. Αυτή η αρχή της δικαστικής ερμηνείας
περιγράφεται μερικές φορές ως «έμμεση επίδραση». Ενώ η άμεση
επίδραση μιας διάταξης της Συνθήκης ή ενός κανονισμού σημαίνει
ότι ο νόμος της ΕΕ δημιουργεί άμεσα τα ατομικά δικαιώματα
στην εθνική νομοθεσία, η έμμεση επίδραση μιας διάταξης μιας
Οδηγίας δημιουργεί επίσης τα ατομικά δικαιώματα αλλά μέσω της
ερμηνείας της εθνικής νομοθεσίας παρά ανεξάρτητα από αυτήν.
Αφετέρου, το ΔΕΕ έχει μειώσει επίσης τη διάκριση μεταξύ
των κανονισμών και των οδηγιών με την εφαρμογή άμεσο
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αποτέλεσμα σε μερικές διατάξεις των οδηγιών. Η προσέγγιση
του Δικαστηρίου είναι να εξετάσει τις διατάξεις μιας Οδηγίας για να
δει εάν η χρησιμοποιούμενη διατύπωση είναι αρκετά σαφής για να
εφαρμοστεί από ένα εθνικό δικαστήριο. Αλλά οι οδηγίες μπορούν
μόνο να είναι άμεσα αποτελεσματικές ενάντια στους
κρατικούς οργανισμούς, αν και αυτό ερμηνεύεται ευρέως για να
περιλαμβάνει τις οργανώσεις στις οποίες οι δημόσιες λειτουργίες
απολύονται. Αυτή η διάκριση είναι λιγότερο σημαντική σε σχέση με
την εφαρμογή της Οδηγίας υπηκοότητας, όπως οι περισσότερες
από τις πρόνοιες της ισχύουν μόνο για τις ενέργειες των Κρατών
Μελών. Αλλά μπορεί να είναι σημαντικότερο σε σχέση με η
εφαρμογή της Οδηγίας Πλαισίου, που συζητείται στην Παράγραφο
5, όπως ισχύει και για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά οι
πρόνοιές της μπορούν μόνο να είναι άμεσα αποτελεσματικές
ενάντια στις δημόσιες υπηρεσίες.
Τέλος, εάν είναι αδύνατο να εφαρμοστούν οι όροι μιας Οδηγίας,
ίσως επειδή έχουν παρουσιαστεί στην εθνική νομοθεσία μετά
από την προθεσμία για να το κάνουν, είναι δυνατό να ληφθούν
χωριστά αστικά μέτρα ενάντια στο Κράτος Μέλος που έχει
αποτύχει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις στην Οδηγία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως «Φύλακας των Συνθηκών», μπορεί
επίσης να πάρει ένα Κράτος Μέλος άμεσα στο ΔΕΕ εάν θεωρεί ότι
το εν λόγω Κράτος Μέλος δεν τηρεί το νόμο της ΕΕ.
Σε οποιοδήποτε τομέα του νόμου της ΕΕ, οι πρόνοιες ΧΘΔΕΕ
έχουν πάρει μεγάλη σημασία, δεδομένου ότι η Συνθήκη της
Λισσαβόνας μπήκε σε ισχύ το 2009. Κατά συνέπεια, το ΧΘΔΕΕ
έχει ίση θέση με το ΣΛΕΕ και πρέπει να ληφθεί υπόψη στην
ερμηνεία οποιουδήποτε νόμου της ΕΕ.
Το ΔΕΕ, που βασίζεται στο Λουξεμβούργο, αποτελείται από τους
δικαστές από κάθε ένα από τα Κράτη Μέλη. Είναι διαφορετικό
σε πολλά άλλα δικαστήρια. Αν και είναι δυνατό να υποβληθούν
οι υποθέσεις που περιλαμβάνουν την ΕΕ διοικητικός νόμος
άμεσα στο ΔΕΕ, το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου υπόθεσής
του προέρχεται από τις αναφορές σε αυτήν από τα εθνικά
δικαστήρια. Το ΔΕΕ δεν είναι επομένως Εφετείο αλλά μάλλον
δικαστήριο παραπομπής. Μια οικογένεια ομοφυλοφίλων αρχίζει
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μια υπόθεση σε ένα εθνικό δικαστήριο και το εν λόγω δικαστήριο
αποφασίζει ότι υπάρχουν ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία του
νόμου της ΕΕ που χρειάζονται την απάντηση, επειδή ο νόμος
δεν έχει καλά ρυθμιστεί. Οποιοδήποτε δικαστήριο ή ειρηνοδικείο
μπορεί να παραπέμψει μια υπόθεση στο ΔΕΕ αλλά τα ανώτατα
εθνικά δικαστήρια αναμένονται να αναφέρουν τα ζητήματα του
νόμου της ΕΕ στο ΔΕΕ, εκτός αν έχουν καλά ρυθμιστεί.
Η υπόθεση διακόπτεται αποτελεσματικά στο εθνικό δικαστήριο
και το εθνικό δικαστήριο στέλνει μια σειρά ερωτήσεων στο
νόμο της ΕΕ στο ΔΕΕ για μια «προκαταρκτική απόφαση»
σε αυτές τις ερωτήσεις. Οι περισσότερες υποθέσεις ενέχουν
ακρόασης από μια αίθουσα του δικαστηρίου πέντε ή επτά
δικαστών αν και ιδιαίτερα οι σημαντικές υποθέσεις ακούγονται σε
μια ολομέλεια δέκα τριών ή δεκαπέντε δικαστών. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και οποιαδήποτε Κράτη Μέλη, συμπεριλαμβανομένου
του Κράτους από το οποίο η αναφορά έχει προέλθει, μπορούν να
κάνουν υποβολές. Στις περισσότερες υποθέσεις, ένας δικαστικός
ανώτερος υπάλληλος του δικαστηρίου, αποκαλούμενος Γενικός
Συνήγορος, εκφέρει τη γνώμη του/της σχετικά με τις ερωτήσεις
που υποβάλλονται. Αυτή η Γνώμη μπορεί να είναι εκτενής και
μια πρόσφατη Γνώμη είναι συχνά μια χρήσιμη έκθεση στην
τρέχουσα κατάσταση του νόμου της ΕΕ στον εν λόγω τομέα. Το
ΔΕΕ δεν είναι αναγκασμένο να ακολουθήσει τη Γνώμη του Γενικού
Συνηγόρου αλλά αυτό γίνεται συχνά.
Η προκαταρκτική απόφαση του ΔΕΕ είναι η απάντησή της στις
ερωτήσεις που τίθενται από το εθνικό δικαστήριο. Οι αποφάσεις
του ΔΕΕ είναι κανονικά πιο σύντομες από τις Γνώμες του Γενικού
Συνηγόρου, αν και το ΔΕΕ θα αναφερθεί στην προηγούμενη
του νομολογία στη συναγωγή των συμπερασμάτων του. Αυτή
η απόφαση επιστρέφεται έπειτα στο εθνικό δικαστήριο που
αναμένεται να εφαρμόσει την απόφαση στην υπόθεση πριν από
αυτό.
Η Ευρωπαϊκή Συνθήκη Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Επίσημα καλείται Συνθήκη για την Προστασία των Ανθρώπινων
Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, το ΕΣΔΑ είναι το
προϊόν του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και οι δύο προηγούνται
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χρονικώς την αρχική Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Το ΕΣΔΑ
χρονολογείται από το 1953 και ισχύει για τα 47 συμβαλλόμενα
Κράτη του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων
των 28 Κρατών Μελών της ΕΕ. Η αρχική Συνθήκη έχει προστεθεί
από διάφορα πρωτόκολλα αλλά αυτά τα πρωτόκολλα δεν έχουν
επικυρωθεί από μερικά Συμβαλλόμενα Κράτη.
Η Συνθήκη καθορίζει τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα, παρά
τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα που καθορίζονται σε ένα
άλλο Συμβούλιο της Ευρώπης περί ανθρώπινων δικαιωμάτων, ο
(Αναθεωρημένος) Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης. Η Συνθήκη
είναι ένα ισχυρότερο όργανο ανθρώπινων δικαιωμάτων,
δεδομένου ότι το ΕΔΑΔ, που βασίστηκε στο Στρασβούργο,
ιδρύθηκε για να δικάζει σε πιθανές παραβιάσεις της Συνθήκης.
Τα περισσότερα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα των ανθρώπινων
δικαιωμάτων δικάζονται επάνω από ένα σύστημα επιτροπών, είναι
βασισμένα στις εθνικές εκθέσεις από τα Συμβαλλόμενα Κράτη.
Οι υποθέσεις μπορούν να παρουσιαστούν στο ΕΔΑΔ από άτομα,
αλλά μόνο αφού έχουν ληφθεί μέσω των εθνικών δικαστηρίων
του Συμβαλλόμενου Κράτους. Το ΕΔΑΔ αποτελείται επίσης από
νομοθετικά σώματα και οι σημαντικές υποθέσεις μπορούν να
παραπεμφθούν στο Μείζον Νομοθετικό Σώμα αίθουσα ή μπορεί
να ξανακάνει ακρόαση για τις υποθέσεις που αποφασίζονται από
την αρχική αίθουσα. Το ΕΔΑΔ αποφασίζει εάν οι παραβιάσεις του
ΕΣΔΑ έχουν εμφανιστεί και μπορούν να δείξουν εάν οι εθνικές
νομοθεσίες απαιτούν την τροποποίηση για να αποφύγουν τις
μελλοντικές παραβιάσεις. Μπορεί επίσης να κάνει ένα βραβείο
των ζημιών σε έναν επιτυχή υποψήφιο. Οι εθνικές αρχές και τα
δικαστήρια αναμένονται για να τηρήσουν τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ.
Μια αποτυχία να κάνει έτσι μπορεί να παραπεμφθεί στην Επιτροπή
των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης που επιτηρεί
εάν έχουν εγκριθεί τα απαραίτητα μέτρα που να ικανοποιούν τις
αποφάσεις του ΕΔΑΔ.
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