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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
 

ΔΘΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑ ΣΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ 

Νεουύτοσ Βάκβα 6, 106 74 Αζήλα 

Σει: 210 7233 221 , fax: 210 7233 217, e-mail: info@nchr.gr 

ΔΗΖΓΖΖ ΠΡΟ ΣΖΝ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΖ ΔΔΓΑ ΓΗΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ 

ΓΗΑΚΡΗΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΔΞΟΤΑΛΗΚΩΝ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (κετά από 

αίτεκα τες ΓΑ) ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΓΑΜΟΤ Δ ΕΔΤΓΑΡΗΑ ΣΟΤ 

ΗΓΗΟΤ ΦΤΛΟΤ (κετά από αίτεκα τες ΟΛΚΔ) * 

 

 

«Ειδικόηεπα, η αλλαγή ζηο αξιακό ζύζηημα ηηρ κοινόηηηαρ…είναι, και έσει ςπάπξει για 

αιώνερ, ένα από ηα αίηια ηηρ αλλαγήρ ζε επίπεδο νομοθεζίαρ». 

P.S. Atiyah, Law and Modern Society, Oxford University Press, 1983 

 

«… Οξηζκέλα ηηλά Διιεληθά ζήιεα δεηνχλ λα δνζή ςήθνο εηο ηαο γπλαίθαο. ρεηηθψο κε ην ίδηνλ 

ηνχην ζέκα δηαπξεπέζηαηνο επηζηήκσλ είρελ άιινηε αλαπηχμεη απφ ηνπ βήκαηνο ηεο Βνπιήο ην 

επηζηεκνληθψο παζίγλσζηνλ, άιισο ηε, γεγνλφο φηη πάλ ζήιπ δηαηειεί εηο αληζφξξνπνλ θαη έμαιινλ 

πλεπκαηηθήλ θαηάζηαζηλ σξηζκέλαο εκέξαο εθάζηνπ κελφο… Νεψηεξαη θαη αθξηβέζηεξαη έξεπλαη 

θαηαδείθλπζηλ φηη νπ κφλνλ σξηζκέλαο εκέξαο, αιιά δη’φινπ ηνπ κελφο ηεινχζηλ άπαληα ηα ζήιεα 

εηο πλεπκαηηθήλ θαη ζπλαηζζεκαηηθήλ αληζνξξνπίαλ, ηηλά κελ κεηξίαλ, ηα πιείζηα δε ζθνδξνηάηελ 

θαη αθαηάζρεηνλ, άηε θαη παληνηνηξφπσο εθδεινπκέλελ θαη θιηκαθνπκέλελ ζπλ ην ρξφλσ… Δπεηδή 

ελ ηνχηνηο, αη εκέξαη αχηαη, δελ ζπκπίπηνπλ σο πξνο φια ηα ζήιεα, είλαη αδχλαηνλ λα επξεζεί εκέξα 

πλεπκαηηθήο ηζνξξνπίαο θαη ςπρηθήο γαιήλεο φισλ ησλ ζειέσλ, ψζηε ηελ επηπρή εθείλελ εκέξαλ λα 

νξίδνληαη αη εθάζηνηε εθινγαί. Ζ γπλαηθεία ζπλεπψο ςήθνο είλαη πξάγκα επηθίλδπλνλ, άξα 

απνθξνπζηένλ.» 

Απφ ηελ εθεκεξίδα «Νέα Ηκέξα», ηεο 20.3.1928 

 

 

Σν Διιεληθφ Σκήκα ηεο ΓΑ απέζηεηιε ζηελ ΔΔΓΑ αίηεζε αθξφαζεο (αξ.πξση. 479/09.11.04),  

πξνθεηκέλνπ λα εθζέζεη ηηο «ζέζεηο θαη πξνηάζεηο [ηνπ] γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζηελ Διιάδα νη ζεμνπαιηθέο κεηνλφηεηεο (ιεζβίεο, νκνθπιφθηινη, 

ακθηθπιφθηινη, ηξαλζεμνπαιηθνί (εθεμήο, ΛΟΑΣ)
1
. Παξάιιεια, ε Οκνθπινθηιηθή Λεζβηαθή 

Κνηλφηεηα Διιάδαο (εθεμήο, ΟΛΚΔ) θαηέζεζε ελεκεξσηηθφ θάθειιν (αξ. πξση.480/09.11.04) 

γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ΛΟΑΣ ζηελ Διιάδα, παξνπζηάδνληαο ην «ζεζκηθφ αίηεκα [ηεο] γηα 

επέθηαζε ηνπ πνιηηηθνχ γάκνπ ζε νκφθπια δεπγάξηα», δεηψληαο ηαπηφρξνλα «απηνπξφζσπε 

αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο».
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* Ζ εηζήγεζε ζπληάρζεθε απφ ηελ Υξηζηίλα Παπαδνπνχινπ, επηζηεκνληθή ζπλεξγάηηδα ηεο ΔΔΓΑ, 

θαη ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ Νάζν Θενδσξίδε, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο ΔΔΓΑ θαη εθπξφζσπν 

ηνπ ΤΝ (ρσξίο απηφ λα ηνλ ππνρξεψλεη λα πξνζππνγξάςεη ην ζχλνιν ησλ πξνζσπηθψλ εθηηκήζεσλ 

ηεο ζπληάθηξηαο). 
1
 Ζ αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ «θείκελν πξνηάζεσλ» (ζην ηέινο ηνπ, παξαηίζεηαη ιίζηα 15 ΜΚΟ & 

πνιηηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ ην ππνζηεξίδνπλ) θαη «εηζεγεηηθφ ζεκείσκα κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

δηεζλείο θαη εζληθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε δεηήκαηα δηαθξίζεσλ θαη ηεθκεξηψλνπλ λνκηθά 

θαη ζεζκηθά ηηο πξνηάζεηο», ην νπνίν ζπληάρζεθε απφ ηνλ Σνκέα εμνπαιηθήο Σαπηφηεηαο ηνπ Διι. 

Σκήκαηνο 
2
 ηελ αλαθνξά επηζπλάπηνληαη: πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ησλ ΛΟΑΣ ζηελ Διιάδα, λνκηθή 

ηεθκεξίσζε γηα ηνλ πνιηηηθφ γάκν γηα άηνκα ηνπ ηδίνπ θχινπ, επηζηνιέο πξνο ηνλ Τπ. Γηθαηνζχλεο 

γηα ηνλ πνιηηηθφ γάκν θαη ηνπνζέηεζε γηα ην άξζξν 347 ηνπ ΠΚ, θαη επηζηνιή πξνο ηνπο Τπ. 

Γηθαηνζχλεο θαη Δξγαζίαο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ νδεγηψλ 43/2000 θαη 78/2000.  
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Θέμαηα οπιζμών 

 

Δίλαη δεδνκέλν φηη ε ζεκαζία ηεο επηινγήο ηεο γιψζζαο, φηαλ πξαγκαηεχεηαη θαλείο ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία, είλαη κεγάιε. Όζνλ αθνξά ηελ νκνθπινθηιία, είλαη 

εκθαλήο ε ακεραλία θαη ε απνπζία consensus γηα ηελ επηινγή ησλ φξσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα ην πεξηερφκελν πνπ ζα ηνπο απνδνζεί, απφ ηελ πιεπξά ηνπ λνκνζέηε, 

ηεο θνηλσλίαο, αιιά θαη κέζα ζηελ ίδηα ηελ νκνθπινθηιηθή „θνηλφηεηα‟ (πξάγκα πνπ, πάλησο, 

απνηειεί θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ ππφ δηακφξθσζε ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ θαη 

„νκαδηθψλ‟ δηεθδηθήζεσλ, θαη αληαλαθιά ηελ ίδηα ηελ δπλακηθή ηνπο)
3
. Δηδηθφηεξα ζηα 

ειιεληθά, απηέο νη δπζθνιίεο είλαη αθφκα πηφ ηνληζκέλεο. Μέζα απφ έλα ζπλδπαζκφ 

ιεμηθνγξαθηθψλ ιεκκάησλ, σο ιεζβία νξίδεηαη ε γπλαίθα πνπ αηζζάλεηαη ζεμνπαιηθή θαη 

εξσηηθή έιμε γηα γπλαίθεο. Ωο νκνθπιφθηινο, „ν άλδξαο πνπ αηζζάλεηαη ζεμνπαιηθή θαη 

εξσηηθή έιμε γηα άιινπο άλδξεο. Ωο ακθηζεμνπαιηθφο/ή, ν άλδξαο ή ε γπλαίθα πνπ αηζζάλεηαη 

ζεμνπαιηθή θαη εξσηηθή έιμε θαη γηα ηα δχν θχια. Δλψ, σο ηξαλζεμνπαιηθφ πεξηγξάθεηαη ην 

άηνκν πνπ, κνινλφηη εκθαλίδεη ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελφο θχινπ, αηζζάλεηαη φηη 

αλήθεη ζην άιιν, εκθαλίδεη δειαδή κηα δηάζηαζε αλάκεζα ζην βηνινγηθφ θαη ην ςπρνινγηθφ 

ηνπ θχιν, ή αιιηψο κία “gender dysphoria”
4
. Σέινο, σο παξελδπηηθφο/ή (transvestite), νξίδεηαη 

ν άλδξαο ή ε γπλαίθα πνπ επηζπκεί λα εκθαλίδεηαη κε ην ληχζηκν ηνπ άιινπ θχινπ. Ο φξνο 

γελεηήζηνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ πξάμε πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

αλαπαξαγσγήο, ελψ ν φξνο ζεμνπαιηθφο έρεη γίλεη πηφ δφθηκνο γηα λα απνδψζεη θάηη πνπ έρεη 

ζρέζε κε ηελ ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηηο εθθξάζεηο ηεο.  

 

Η ρξήζε ηνπ φξνπ „νκνθπινθηιία‟ γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο νκνεξσηηθήο επηινγήο, θαζηεξψζεθε 

κφιηο ηνλ 19ν αη., αληηθαζηζηψληαο ηνλ πξνγελέζηεξν φξν „ζνδνκηζκφο‟, θαη νθείιεηαη ζε έλαλ 

Οχγγξν γηαηξφ, ηνλ Κ. Μπέλθεξη, νκνθπιφθηιν θαη ηνλ ίδην
5
. Ιζηνξηθά, ε „απαγφξεπζε‟ ηεο 

νκνθπινθηιίαο θαη ε ζπλαθφινπζε αληηκεηψπηζή ηεο απφ ηελ θνηλσλία θαη ηνλ λφκν, 

δηαγξάθεη κηα πνξεία πνπ μεθηλά απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο σο „ακαξηία‟, ζηελ ζπλέρεηα σο 

„έγθιεκα‟(αο ζεκεησζεί φηη θαηά ηνλ Μεζαίσλα, αηξεηηθνί θαη νκνθπιφθηινη 

αληηκεησπίδνληαλ εληαία, εμ νπ θαη ε ρξήζε ηεο ιέμεο buggery, ζηα αγγιηθά, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνδψζεη ηφζν ηελ νκνεξσηηθή επηινγή, φζν θαη ηελ ζξεζθεπηηθή 

αίξεζε), αξγφηεξα σο „αζζέλεηα‟
6
, γηα λα θηάζνπκε ζηελ ζεκεξηλή ζεψξεζε ηεο „αζέιγεηαο 

                                                 
3
 Βι. ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ φξσλ θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο, 

www.sou.edu/…/theory/explained/queer.htm , θαη ηελ έξεπλα ηνπ Joint Equality & Human Rights Forum: 

‘Rethinking identity: the challenge of diversity’, UK & Ireland, June 2003. Αθφκε, ηνλ ζπιινγηθφ 

ηφκν: ‘Σαπηφηεηεο: ςπρνθνηλσληθή ζπγθξφηεζε’, Κ. Ναπξίδεο-Ν.Υξεζηάθεο (επηκ), Καζηαληψηεο 

1997, θαη εηδηθφηεξα ην θείκελν ηνπ Ν. Υξεζηάθε: ‘Οκνηφηεηα θαη δηαθνξά, νκαδηθφηεηα θαη 

αηνκηθφηεηα: νξηζκέλα απφ ηα παξάδνμα ηεο ηαπηφηεηαο’. 
4
 Γηα ηνλ νξηζκφ θαη ηελ λνκηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο απηνχ ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, βι. 

Παπαδήζε Θ., Γηαηαξαρή γέλνπο:λνκηθά πξνβιήκαηα ηνπ πξνζψπνπ, Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα 

Αξκελφπνπινπ, αξ.21. Σν ΔΓΓΑ, ζηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο Horsham v. UK, (21/1/1997, παξ. 

54), πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξαλζεμνπαιηζκφ σο ‘πξνζδηνξίζηκε ηαηξηθή θαηάζηαζε…αλαθνξηθά κε ηελ 

νπνία ε ζεξαπεία γηα ηελ κεηαβνιή ηνπ θχινπ είλαη εζηθά επηηξεπηή θαη κπνξεί λα ζπληζηάηαη ράξηλ 

βειηηψζεσο ηεο πνηφηεηαο δσήο’.  
5
 Αλαθέξεηαη ζην πφλεκα ηεο Α. Κνπθνπηζάθε, Υξήζε λαξθσηηθψλ, νκνθπινθηιία, εθδ. Κξηηηθή, 

2002, ζ. 146. 
6
 Αο ζεκεησζεί πσο ν ίδηνο ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, ζπκπεξηιάκβαλε ηελ νκνθπινθηιία 

ζηηο ‘ςπρηθέο αζζέλεηεο’ κέρξη ην 1991. Σν 1981 ε Parliamentary Assembly ηνπ ηΔπξ πηνζέηεζε 

ηελ απφθαζε 756(1981) κε ηελ νπνία θαινχζε ηνλ WHO λα δηαγξάςεη ηελ νκνθπινθηιία απφ ηελ 

ιίζηα ησλ ςπρηθψλ αζζελεηψλ. Μεηά θαη απφ έληνλν lobbying  ηεο ILGA (International Gay & 

Lesbian Association) απηφ, ηειηθά, επεηεχρζε. 

http://www.sou.edu/�/theory/explained/queer.htm
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παξά θχζε‟, ζην θεθάιαην ηνπ ειιεληθνχ ΠΚ πεξί εγθιεκάησλ θαηά ηεο γελεηήζηαο 

ειεπζεξίαο θαη νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο.  

 

Η ΛΟΑΣ θνηλφηεηα ζήκεξα, ζπρλά αηζζάλεηαη φηη εθθξάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ ρξήζε 

λέσλ φξσλ -γελλεκέλσλ ζην πιαίζην θπξίσο ηνπ αγγινζαμσληθνχ νκνθπιφθηινπ θηλήκαηνο 

(gay, lesbian, queer)- πνπ ππνδειψλνπλ έλαλ ζπλεηδεηφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ δηακφξθσζε 

κηάο ηαπηφηεηαο πνπ εθηείλεηαη πέξα απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζεμνπαιηθήο πξνηίκεζεο.  

 

Οη πεξηζζφηεξνη ζχγρξνλνη θνηλσληνιφγνη ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε φηη ε ηαπηφηεηα είλαη κία 

θαηαζθεπή, ελψ νη αλζξσπνιφγνη  αζρνινχληαη θπξίσο κε ηελ δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ ηεο πεξηερνκέλνπ, επηθεληξψλνληαο ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ 

(gender)
7
, θαη απνδερφκελνη ηελ αληίιεςε φηη απηφ απνηειεί πεδίν δηαπξαγκάηεπζεο, ζε 

αληίζηημε κε ην βηνινγηθφ θχιν (sex), πνπ απνηειεί αληαλάθιαζε ηεο αλαηνκίαο.
8
 ηηο 

δεθαεηίεο ηνπ ‟70 θαη ηνπ ‟80 νη δηάθνξεο κνξθέο νκαδηθήο θηλεηνπνίεζεο θαη πνιηηηθήο 

δηεθδίθεζεο  (εηδηθφηεξα, ην „δεχηεξν θχκα‟ ηνπ „θεκηληζκνχ ηεο δηαθνξάο‟ -ζε ζπλέρεηα ηεο 

πξψηεο θάζεο ηνπ „ηζηνξηθνχ θεκηληζκνχ ηεο ηζνλνκίαο‟)-, ρξεζηκνπνηνχλ επξέσο ηνλ φξν
9
: 

ην θχιν είλαη θνηλσληθή ζρέζε, θαηαζθεπή θαη πνιηηηζκηθφ ζχκβνιν
10

. Αθφκα πηφ πξφζθαηα, 

ηα ζπιινγηθά ππνθείκελα ππνδηαηξνχληαη ζπλερψο ζε λέεο θαηεγνξίεο, αλαγλσξίδνληαο ηελ 

πνιιαπιφηεηα ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ ηαπηνηήησλ. Έηζη, απνδερφκελα ηελ „δηαθνξά‟ ζηα 

πιαίζηα ηεο ζπιινγηθφηεηαο, ηα θηλήκαηα απηά επαλαθέξνπλ ηελ ηζφηεηα ζην επίθεληξν ηεο 

δηεθδίθεζεο , σο ηκήκα κηάο „κε έκθπιεο‟ πνιππνιηηηζκηθφηεηαο.  Απηή είλαη θαη ε 

πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηνχλ ζήκεξα αξθεηέο απφ ηηο νξγαλσκέλεο εθθνξέο δηεθδηθήζεσλ ησλ 

ΛΟΑΣ, ζηελ Διιάδα θαη αιινχ.
11

 ήκεξα ζηελ Διιάδα, θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

αλάγλσζε ηνπ θαθέιινπ πνπ θαηέζεζε ζηελ ΔΔΓΑ ε ΟΛΚΔ, θαίλεηαη πσο ε ΛΟΑΣ 

θνηλφηεηα αξζξψλεη αηηήκαηα, αιιά θαη ηαπηφρξνλα, δηακνξθψλεη ζπλείδεζε θαη „θσλή‟. 

 

ήκεξα πάλησο γλσξίδνπκε, κέζα απφ έλα πιήζνο ηζηνξηθψλ πεγψλ θαη κειεηψλ, πσο νη 

νκνθπιφθηιεο ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο δελ ζπλεπάγνληαλ πάληα, θαη κία νκνθπιφθηιε 

„ηαπηφηεηα‟, θαζψο ε ζρέζε κεηαμχ ζεμνπαιηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηαπηφηεηαο δηακνξθψλεηαη 

αλάινγα κε ηα εθάζηνηε πνιηηηζκηθά θαη ηζηνξηθά ζπκθξαδφκελα.
12

 Σέινο, αο ζεκεησζεί πσο 

ε γπλαηθεία νκνθπινθηιία, εθηφο απφ ην φηη ζπάληα απνηειεί αληηθείκελν ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ, 

ζε ζεζκηθφ επίπεδν δελ αλαθέξεηαη σο θαηεγνξία, πνπζελά θαη απφ θαλέλαλ πνηληθφ 

λνκνζέηε.  

 

                                                 
7
 Οη πξψηεο αλαθνξέο ζην θνηλσληθφ θχιν σο αλαιπηηθή θαηεγνξία, γίλνληαη απφ ηελ Ann Oakley, 

ζην  ‘Sex, Gender & Society’, London, Temple Smith, 1972. 
8
 Δηδηθφηεξα γηα ηελ Διιάδα, θαη γηα κηα εθηελή κειέηε ηεο δηακφξθσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

θνηλσληθνχ θχινπ ζηελ Διιάδα, βι. Σαπηφηεηεο θαη Φχιν ζηε χγρξνλε Διιάδα, Δ. 

Παπαηαμηάξρεο-Θ. Παξαδέιιεο (επηκ.), εθδ. Αιεμάλδξεηα, 1998, ζζ. 11-73. 
9
 Βι. ζρεηηθά Michael Ruse, ‘Sexual Identity: reality or construction?’, in ‘Identity’, ed. By Henry 

Harris, Clarendon Press, Oxford, 1995, pp. 65-98. 
10

 Βι. Μαξηιέλα εκίηε, Ηδενινγηθέο αληηπαξαζέζεηο θαη πνιηηηθά δηιήκκαηα ζην ζχγρξνλν 

θεκηληζηηθφ θίλεκα, www.paremvassi.gr 
11

 Πάλησο, παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ε δηαπίζησζε θάπνησλ ‘αλαινγηψλ’ κεηαμχ θεκηληζηηθνχ 

θηλήκαηνο θαη ηεο νξγαλσκέλεο νκνθπιφθηιεο θνηλφηεηαο,  ηφζν ζηελ νξνινγία πνπ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί φζν θαη ζηελ δηάθξηζε ησλ ηζηνξηθψλ θάζεσλ ησλ δηεθδηθήζεσλ. 
12

 Βι. Κ. Γηαλλαθφπνπινο, «Αλδξηθή ηαπηφηεηα, ζψκα θαη νκφθπιεο ζρέζεηο. Μία πξνζέγγηζε ηνπ 

θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο», ζην . Γεκεηξίνπ (επηκ), Αλζξσπνινγία ησλ θχισλ, εθδ. 

αβάιια, 2001, ζ.166. 
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Το γενικό  πλαίζιο 

 

Ο λνκηθφο, αιιά θαη γεληθφηεξα, ν δεκφζηνο πξνβιεκαηηζκφο πάλσ ζηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε 

ηα δηθαηψκαηα ησλ ΛΟΑΣ, δελ πεξηνξίδεηαη, βέβαηα, ζηελ Διιάδα: πνιινί απφ ηνπο 

Δπξσπαίνπο εηαίξνπο –γηα λα αλαθεξζνχκε κφλν ζε απηνχο- εμεηάδνπλ ην ζέκα, κέζα ζε 

πλεχκα –ζπρλά- κε ζπλαίλεζεο θαη νη αληηπαξαζέζεηο είλαη –ηνπιάρηζηνλ- δσεξέο
13

. Ωζηφζν, 

ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ρψξεο ηεο Έλσζεο, ππάξρνπλ ήδε ξπζκίζεηο πνπ λνκηκνπνηνχλ ηελ 

ζπκβίσζε αηφκσλ ηνπ ηδίνπ θχινπ θαη θαηνρπξψλνπλ κία ζεηξά απφ δηθαηψκαηά ηνπο, ζε έλα 

θάζκα πνπ εθηείλεηαη απφ θάπνηεο δηεπθνιχλζεηο θπξίσο „νηθνλνκηθήο‟ θχζεσο (π.ρ. Γαιιία), 

κέρξη θαη ηελ νηνλεί εμίζσζε ηνπ λνκηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ γάκνπ κεηαμχ αηφκσλ ηνπ ηδίνπ ή 

δηαθνξεηηθνχ θχινπ, ζε ρψξεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κία καθξά παξάδνζε αλεθηηθφηεηαο 

θαη εκπεηξία ζην λα ζηεγάδνπλ ην δηαθνξεηηθφ (π.ρ. Οιιαλδία). Γειψζεηο θαη εθδειψζεηο 

θνηλσληθνχ ζπληεξεηηζκνχ απφ επίζεκα, φζν θαη „αλεπίζεκα‟ ρείιε δελ ιείπνπλ, θπζηθά, -

απφ ηελ γλσζηή πεξίπησζε Buttiglione, κέρξη αμησκαηνχρνπο ηεο Οξζφδνμεο, ηεο Καζνιηθήο, 

αιιά θαη ηεο Λνπζεξαληθήο Δθθιεζίαο-, ζε εθθξάζεηο πνπ επηθπξψλνπλ πνιηηηθά θαη 

εληζρχνπλ ηδενινγηθά ην πεξηξξένλ θιίκα νκνθνβίαο θαη θνηλσληθνχ ξαηζηζκνχ πνπ 

παξαηεξείηαη ζε δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο ζηηο Δπξσπατθέο θνηλσλίεο
14

.  

 

Μέζσ κεραληζκψλ πνπ δελ είλαη ηεο παξνχζεο λα αλαιπζνχλ, απηφο ν ιφγνο αξζξψλεηαη 

ζπρλά δαλεηδφκελνο ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ θαη ηξνθνδνηνχκελνο ηδενινγηθά απφ έλα 

ζπλνλζχιεπκα „θιαζζηθνχ‟ ζεμηζκνχ θαη εζληθηζκνχ. ηελ άιιε άθξε ηνπ θάζκαηνο, 

ππάξρνπλ θαη ηνπνζεηήζεηο πνπ αξζξψλνληαη απινπζηεπηηθά –θαη θάπσο απηάξεζθα-, πάλσ 

ζηελ αληηπαξάζεζε ηνπ „πξννδεπηηθνχ‟ κε ην „αληηδξαζηηθφ‟ ή ην „ζπληεξεηηθφ‟, κε φξνπο 

θεηηρηζηηθήο πξνζήισζεο ζην „πνιηηηθψο νξζφ‟. Ο λνκηθφο ηξφπνο ζθέςεο θαη πξνζέγγηζεο, 

φηαλ δηαηππψλεηαη  παξαθνινπζψληαο ηηο γεληθφηεξεο θνηλσληθέο αιιαγέο θαη ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ηνπηθέο θαη δηεζλείο ζπγθπξίεο –«κέζα ζηα ζπιάρλα ηεο θνηλσλίαο είλαη πνπ 

δηακνξθψλεηαη ην δίθαην», θαηά ην Emile Durkheim-, είλαη ην εξγαιείν πνπ κπνξεί λα 

εμαζθαιίζεη ηελ ςχρξαηκε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε απηήο ηεο 

ζεκαηηθήο. 

 

Λογοκπίνονηαρ και αςηολογοκπίνονηαρ ηο ‘ένοσο μςζηικό’: αποζιώπηζη 

 

ηελ ειιεληθή θνηλσλία, πίζσ απφ κία επίθαζε αλεθηηθφηεηαο απέλαληη ζηελ νκνθπινθηιία –

θαη ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ηνλ θαιιηηερληθφ ρψξν, πνπ εθιακβάλεηαη σο πεδίν φπνπ 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη „ειεπζεξηφηεηα‟ δηθαηνχληαη λα ζπλππάξρνπλ-, θξχβεηαη ζπρλά κία 

ζθιεξή ζπιινγηθή ζηάζε κφιηο ε νκνθπινθηιία ζπζρεηηζηεί κε πξφζσπα πνπ έρνπλ ξφινπο 

πξνηχπνπ (βι. πνιηηηθή „εθηέιεζε‟ ζηειερψλ θνκκάησλ, κφιηο γίλεη γλσζηφο ν ζεμνπαιηθφο 

ηνπο πξνζαλαηνιηζκφο, αληηδξάζεηο γηα νκνθπιφθηινπο δαζθάινπο ή θαζεγεηέο θιπ)
15

. 

Αθφκε, θαζφινπ δελ θαίλεηαη λα απαζρνινχλ ή, πνιιψ κάιινλ, λα ζπγθηλνχλ ηνλ „κέζν‟ 

Έιιελα, νη δηαθξίζεηο ηηο νπνίεο πθίζηαληαη νη νκνθπιφθηινη ζε ζεζκηθά ζέκαηα, ή, αθφκα 

                                                 
13

 ε παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο, ππάξρεη ζπλνπηηθφο πίλαθαο παξνπζίαζεο ησλ ηζρπνπζψλ 

επξσπατθψλ λνκνζεζηψλ γηα ζέκαηα ΛΟΑΣ. 
14

 Βι. ζρεηηθά κε ηηο πξφζθαηεο δειψζεηο πεξί νκνθπινθηιίαο ηνπ αξρηεπηζθφπνπ Υξηζηφδνπινπ, 

Γειηίν Σχπνπ (5.11.04) ηεο Διιεληθήο Έλσζεο γηα ηα ΓηΑ «Σν πξαγκαηηθφ θνπζνχξη είλαη ν 

ξαηζηζκφο». 
15

 Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο σο κέζν πεηζαξρίαο, ζηνλ ππξήλα ησλ επηδηψμεσλ θαη ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηδενινγηψλ θαη ζπζηεκάησλ πνπ ππεξεηνχλ ηελ δηαηήξεζε ηφζν ησλ παηξηαξρηθψλ 

δνκψλ ηεο θνηλσλίαο, αιιά θαη γεληθφηεξα  ζηελ δηαηήξεζε κηάο θνηλσληθήο επηαμίαο (έηζη φπσο 

ηελ αληηιακβάλνληαη νη δηνηθνχληεο), βι. Δ. Παπαηαμηάξρεο-Θ. Παξαδέιιεο, νπ.παξ., ζζ. 46, 51, 

135. 
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ρεηξφηεξα, ε δξηκχηεηα κε ηελ νπνία ριεπάδνληαη θαη ινηδσξνχληαη απφ –θάπνηα- αζηπλνκηθά 

φξγαλα. Δμάιινπ, νη ζπκπεξηθνξέο  απηέο ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ, αληινχλ ηελ ζηγνπξηά θαη 

ηελ αηηκσξεζία ηνπο, αθξηβψο απφ ην ππθλφ πιέγκα νκνθνβηθψλ πξνθαηαιήςεσλ πνπ 

δηαπεξλά νιφθιεξε ηελ ειιεληθή θνηλσλία.  

 

Απηέο, θαη πνιιέο αθφκα, είλαη εθθξάζεηο ηνπ εζηθνχ θαη θνηλσληθνχ –ηνπιάρηζηνλ- 

ζθεπηηθηζκνχ πνπ επηζχξεη ν δηαθνξεηηθφο ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ΛΟΑΣ
16

. Όπσο 

ζεκεηψλεη ε ΟΛΚΔ ζηνλ θάθειιν πνπ θαηέζεζε ζηελ ΔΔΓΑ: « ζηελ Διιάδα, εξσηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ είδνπο κέζα ζην πιαίζην 

κηάο λνκηθά αλαγλσξηζκέλεο ζπκβίσζεο…παξακέλνπλ ζην πεξηζψξην, αιιά θαη ηπραίλνπλ 

κηάο απαμησηηθήο αληηκεηψπηζεο απφ έλα κεγάιν κέξνο ηεο θνηλσλίαο… [Απηφ νθείιεηαη] 

ζηελ εζηθή θαη θνηλσληθή απαγφξεπζε ηεο νκνεξσηηθήο επηινγήο, ζηελ θειίδσζε θαη 

απφδνζή ηεο ζε δηαζηξνθή, ζηελ απαγφξεπζε ηεο έθθξαζήο ηεο, κε ζπλέπεηα ηελ ππνθξηηηθή 

ηεο απνζηψπεζε, ηελ κε εμνηθείσζε καδί ηεο, ηελ έιιεηςε πξαγκαηηθήο εηθφλαο [γηα 

απηήλ]…θαη ηειηθά ηελ άξλεζε ηεο εζηθήο [ηεο] έληαμεο ζηελ θνηλσλία, πξάγκα πνπ 

θαηαπαηά ηελ αμηνπξέπεηα θαη ζηεξεί ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, εκπνδίδνληαο ηελ 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη επηβάιινληαο έλαλ λφκν ζησπήο ζηελ παηδεία, ηνπο λφκνπο, 

ηα ΜΜΔ… Οη ΛΟΑΣ θνβνχληαη, αλαγθάδνληαη λα θξχβνληαη, λα ππνδχνληαη ζπλήζσο θάηη 

πνπ δελ είλαη
17

… ηηο ιηγνζηέο πεξηπηψζεηο αηφκσλ πνπ δειψλνπλ αλνηρηά ηηο ζεμνπαιηθέο 

ηνπο πξνηηκήζεηο, ζηηο δπζθνιίεο πξνζηίζεηαη θαη κία δηαξθήο αλάγθε εμήγεζεο ηνπ „γηαηί 

είκαζηε απηφ πνπ είκαζηε‟… Δηδηθφηεξα νη ιεζβίεο είλαη δηπιά απνζησπεκέλεο…θαη πηφ 

ηξσηέο ζην λα πέζνπλ ζχκαηα βίαο…». 

 

Η ειιεληθή ηειεφξαζε -κε δηαθνξεηηθέο αθνξκέο- επηδεηθλχεη θαηά θαηξνχο αηθλίδην –φζν θαη 

παξνδηθφ- πάζνο λα „δηεξεπλήζεη‟ ην νκνθπινθηιηθφ δήηεκα ζε φιν ην θάζκα εθπνκπψλ ηεο –

απφ ηηο πξσηλέο, κέρξη ηηο „ζνβαξέο‟ βξαδηλέο-, θαη πνιινί θαινχληαη λα ηνπνζεηεζνχλ επί 

ελφο ζέκαηνο πνπ κέρξη ρηεο απνηεινχζε ην απφιπην ηακπνχ θαη ζήκεξα κεηαηξέπεηαη ζε 

ηδαληθφ „πηπεξάην‟ πεδίν γηα ηελ ηειεφξαζε ησλ πξνθιήζεσλ. Κνηλφ ζεκείν αξθεηψλ απφ 

απηέο ηηο ηνπνζεηήζεηο,  είλαη ε πξφζιεςε ησλ ΛΟΑΣ σο απεηιή γηα ηελ επηθαζνξηζκφ ηνπ 

έξσηα θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο απφ ηελ νηθνγέλεηα.
18

 Παξάιιεια, ζε άιια ηεο πξντφληα, ε 

ηειεφξαζε πξνβάιιεη  θαη αλαπαξάγεη κηα ζεηξά απφ θαξηθαηνχξεο ηνπ νκνθπινθηιηθνχ 

ζηεξεφηππνπ. Σν ζέκα ηεο δηαζηξεβισκέλεο απηήο εηθφλαο, αιιά θαη ηνπ δηαζπξκνχ ΛΟΑΣ 

ζηελ ηειεφξαζε, θαη ε αλάγθε παξέκβαζεο θαη ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ παχζε ηνπο, ηίζεηαη 

ηφζν απφ ηελ ΓΑ, φζν θαη απφ ηελ ΟΛΚΔ. 

 

                                                 
16

 «…πρλά εηπψζεθε φηη ε απέρζεηα γηα ηνλ Δβξαίν, πεξηζζφηεξν δπλαηή απφ απηή γηα ηνλ Άξαβα ή 

ηνλ καχξν, ηξάθεθε απφ ηελ αλεπαίζζεηε δηαθνξά ηνπ κε ηνλ Αξεην. αλ δειαδή ν ξαηζηζκφο λα 

πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπληειεζηή ηελ κεγαιχηεξε νκνηφηεηα ηνπ νκηιεηή κε ην αληηθείκελν ηνπ 

ξαηζηζκνχ ηνπ. … [απηή] είλαη πηζαλά ε αηηία ηνπ ζχγρξνλνπ κίζνπο γηα ηνλ νκνθπιφθηιν, πνπ 

θαίλεηαη θαη βηψλεηαη σο εθθπιηζκέλνο ‘φκνηνο’ θαη φρη σο γεγελήο κηάο άιιεο θπιήο»: βι. Γθπ 

Οθελγθεκ, Ζ ηζηνξηθή εηθφλα ηεο νκνθπινθηιίαο, Νεθέιε, 1983, ζζ.10-11. 
17

 «…Ο,ηη δελ επζπγξακκίδεηαη κε ηελ αλαπαξαγσγή…δελ έρεη πηα πνπ λα θαηαθχγεη. Γελ έρεη 

θσλή…, είλαη θπλεγεκέλν, απαξλεκέλν θαη ζπλάκα θαηαδηθαζκέλν ζηελ ζησπή. Όρη κφλν δελ 

ππάξρεη, αιιά νχηε θαη πξέπεη λα ππάξρεη…», βι. Μ. Foucault, Histoire de la sexualité : La volonté 

de savoir, Gallimard, Paris, 1978, ζζ. 11-12. 
18

 Αιιά θαη ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο ηνπ ΔΡ, ην 2003, ζηελ γλσζηή ππφζεζε επηβνιήο πξνζηίκνπ 

γηα ην θηιί κεηαμχ δχν αλδξψλ ζε ζήξηαι ειιεληθνχ θαλαιηνχ, αλέθεξε φηη απηφ επξφθεηην γηα δείγκα 

ππαξθηψλ, πιελ φκσο κεηνςεθηθψλ ηάζεσλ ηεο θνηλσλίαο, νη νπνίεο δελ εληάζζνληαη ζηηο 

«παξαγσγηθέο ιεηηνπξγίεο». Βι. ζρεηηθά, άξζξν ηνπ Παλαγή Παλαγησηφπνπινπ, «Σν θηιί δελ 

ππνθέξεηαη», Διεπζεξνηππία 18/11/2003. 
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Το Διεθνέρ, Εςπωπαϊκό  και Ελληνικό πλαίζιο πποζηαζίαρ 

 

Αξθεηά δηεζλή λνκηθά θείκελα πξνζηαηεχνπλ δηθαηψκαηα ησλ ΛΟΑΣ, αθφκα θαη φηαλ δελ 

ηνπο θαηνλνκάδνπλ σο „θαηεγνξία‟ αηφκσλ ηα νπνία απνζθνπνχλ λα πξνζηαηεχζνπλ
19

.  

 

Η Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ ΓηΑ πξνβιέπεη ζην κελ άξζξν 2, ην φηη «θάζε άλζξσπνο 

δηθαηνχηαη λα επηθαιεζηεί φια ηα δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο πνπ πξνθεξχζζεη ε παξνχζα 

δηαθήξπμε, ρσξίο θακκία απνιχησο δηάθξηζε, εηδηθφηεξα σο πξνο…, ην θχιν,…ή νπνηαδήπνηε 

άιιε θαηάζηαζε», ζην δε άξζξν 7, ην φηη «φινη είλαη ίζνη απέλαληη ζηνλ λφκν θαη έρνπλ εμίζνπ 

δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ηνπ λφκνπ, ρσξίο θακκία απνιχησο δηάθξηζε».  

 

ηελ ΔΓΑ δελ απαληάηαη θακκία δηάηαμε πνπ λα αθνξά ξεηά ηνπο ΛΟΑΣ. Σν άξζξν 3 

απαγνξεχεη ηελ απάλζξσπε ή εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε ησλ αηφκσλ. Σν αξ. 8  πξνβιέπεη, 

κεηαμχ άιισλ, ηνλ ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, ελψ ε δεχηεξε παξάγξαθφο 

ηνπ πξνζζέηεη πσο ην δηθαίσκα απηφ ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο πνπ θαζίζηαληαη αλαγθαίνη 

γηα ιφγνπο εζληθήο ή δεκφζηαο αζθάιεηαο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο, 

ηελ πξνζηαζία ηεο ηάμεο, ηεο πγείαο ή ηεο εζηθήο, θαη γηα ηελ πξφιεςε πνηληθψλ αδηθεκάησλ. 

Σν άξζξν 10 πξνζηαηεχεη, θάησ απφ φξνπο, ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο.
20

 Σν άξζξν 12 

πξνζηαηεχεη ην δηθαίσκα γάκνπ θαη ίδξπζεο νηθνγέλεηαο, ην νπνίν εμαζθείηαη φκσο ζχκθσλα 

κε ηνπο θαηά πεξίπησζε εζληθνχο λφκνπο
21

. Σν άξζξν 14 πξνβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ ηεο χκβαζεο «αζρέησο δηαθξίζεσο θχινπ… ή άιιεο θαηαζηάζεσο», ζεζπίδνληαο 

έηζη ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο, ελψ ην 12ν Πξφζζεην Πξσηφθνιιν εηζάγεη γεληθή απαγνξεπηηθή 

ξήηξα θαηά ησλ δηαθξίζεσλ, ρσξίο φκσο λα αλαθέξεηαη ξεηά ζηνλ ζεμνπαιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ σο απαγνξεπκέλν ιφγν δηάθξηζεο.  

 

Σν Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα: Αξ. 2 παξ.1 (πεξί 

απαγφξεπζεο δηαθξίζεσλ), Αξ. 17, παξ. 1 & 2 (πεξί δηθαηψκαηνο ζηελ ηδησηηθή δσή), θαη Αξ. 

26 ( πεξί ηζφηεηα έλαληη ηνπ λφκνπ). Η Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ε νπνία 

επνπηεχεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπκθψλνπ, έρεη δηεπθξηλίζεη φηη ηα άξζξα 2(1) θαη 26, 

                                                 
19

 Αο ππελζπκηζηεί, σζηφζν, πσο ε παξέθθιηζε απφ ηελ εηεξνθπιφθηιε λφξκα εμαθνινπζεί λα 

ηηκσξείηαη κε ζθιεξφηεηα ζε εβδνκήληα ηνπιάρηζηνλ ρψξεο ηνπ πιαλήηε. Βι. ζρεηηθά, ηελ έθζεζε 

ηεο ΓΑ (2001), ‘Δγθιήκαηα κίζνπο, ζπλσκνζία ζησπήο’. Γεληθά γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζεμνπαιηθψλ κεηνλνηήησλ απφ ηα επξσπατθά δηθαηνδνηηθά φξγαλα, βι. ην νκφηηηιν άξζξν ηνπ 

Βαζίιε Υαηδφπνπινπ, ζηα «Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ», αξ. 15, εθδ. Αλη. άθθνπια, 2002, ζζ. 

709-756. 
20

 Ωζηφζν, ην ΔΓΓΑ (ζηελ απφθαζε 27/9/1999, Smith & Grady v. UK, αξ. 505), έρεη θαλεί 

απξφζπκν λα παξάζρεη πξνζηαζία ζε νκνθπιφθηινπο βάζεη απηήο ηεο δηάηαμεο. Οη αηηνχληεο είραλ 

εθδησρζεί απφ ην ζηξάηεπκα ιφγσ ηνπ ζεμνπαιηθνχ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχ, επηθαινχκελνη ηα άξζξα 

3,, 8, 10 θαη 14. Σν ΔΓΓΑ έθξηλε φηη ε ειεπζεξία έθθξαζεο (αξ 10) ηελ νπνία επηθαινχληαλ ήηαλ 

παξεπφκελε ηνπ ζεβαζκνχ ηεο ηδησηηθήο ηνπο δσήο (αξ 8), πνπ ήηαλ ην θχξην δεηνχκελν, θαη 

θαηαδίθαζε ην ΖΒ θάησ απφ ην πξίζκα ηνπ ηειεπηαίνπ, θαη φρη ηνπ πξψηνπ (αθήλνληαο αλνηρηφ ην 

ελδερφκελν λα θάλεη ρξήζε ηεο δηάηαμεο απηήο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηα δηθαηψκαηα 

ζεμνπαιηθψλ κεηνλνηήησλ).  
21

 Οη πεξηνξηζκνί πνπ επηβάιινπλ ηα θξάηε δελ πξέπεη λα πιήηηνπλ ηελ νπζία ησλ δηθαησκάησλ 

απηψλ: Βι. ΔΓΓΑ, 27/9/1990, Cossey v. UK, ζεηξ. Α, αξ.184. ρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

νπζίαο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ, ηα φξγαλα ηνπ ηξαζβνχξγνπ αλαγλσξίδνπλ, πάλησο, κεγάιν 

πεξηζψξην επηινγψλ ζηα θξάηε.  
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πξνζηαηεχνπλ θαη απφ δηαθξίζεηο πάλσ ζηελ βάζε ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ (πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη έηζη ζηελ έλλνηα ηεο δηάθξηζεο κε βάζε ην θχιν).
22

  

 

Γηα ην αξ. 1Α(2), ηεο  χκβαζεο ηεο Γελεχεο γηα ηνπο Πξφζθπγεο, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε 

„θνηλσληθή νκάδα‟, ε Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο έρεη εθδψζεη 

εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο πνπ δηεπθξηλίδνπλ φηη ε δηάηαμε ζαθψο πεξηιακβάλεη θαη ηνπο 

ΛΟΑΣ πνπ δηψθνληαη ιφγσ ηνπ ζεμνπαιηθνχ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχ.  

 

Αθφκε, κηα ζεηξά απφ άιια δηεζλή λνκηθά θείκελα (πρ UNCAT, χκβαζε γηα ηελ εμάιεηςε 

φισλ ησλ κνξθψλ δηάθξηζεο ζε βάξνο ησλ Γπλαηθψλ θ.α.), πεξηέρνπλ δηαηάμεηο πνπ ζαθψο 

ή/θαη ζπλδπαζηηθά απαγνξεχνπλ ηηο δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ ΛΟΑΣ, ζπλζέηνληαο έηζη έλα 

πιέγκα ξπζκίζεσλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο ηνπο. 

 

Σν αξ. 13 ηεο ζπλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ πξνβιέπεη φηη ην πκβνχιην κπνξεί λα ιάβεη ηα 

αλαγθαία κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ, κεηαμχ άιισλ, ιφγσ „γελεηήζηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ‟. Σν δε άξζξν 21 ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ ξεηά 

θαηαδηθάδεη θάζε δηάθξηζε κε βάζε ηνλ „γελεηήζην πξνζαλαηνιηζκφ‟. 

 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ θνηλνηηθή έλλνκε πξνζηαζία, ζηαζκφ απνηεινχλ νη δχν νδεγίεο, 

2000/43/ΔΚ, πεξί εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο πξνζψπσλ αλεμαξηήησο 

θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο
23

, θαη 2000/78/ΔΚ,  γηα ηελ δηακφξθσζε γεληθνχ πιαηζίνπ 

γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία
24

 . Η ΔΔΓΑ έρεη εθηελψο αζρνιεζεί 

θαη γλσκαηεχζεη επί ηνπ παιαηνχ ζ/λ πεξί ηεο ελζσκάησζεο ησλ νδεγηψλ απηψλ ζηελ 

ειιεληθή έλλνκε ηάμε (βι. Έθζεζε ΔΔΓΑ 2003). Η παξνχζα θπβέξλεζε ζπλέηαμε έλα λέν 

ζ/λ, θαη ηελ ζηηγκή πνπ γξάθεηαη ε παξνχζα εηζήγεζε (1/12), δελ έρνπλ αθφκα νινθιεξσζεί 

νη δηαδηθαζίεο ζπδήηεζεο θαη ςήθηζήο ηνπ. Κάπνηεο απφ ηηο πξνηάζεηο ηεο ΔΔΓΑ έρνπλ 

ελζσκαησζεί ζην λέν θείκελν (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε ρξήζε ηνπ φξνπ „εηδηθέο αλάγθεο‟ –

αληί ηνπ πξνεγνχκελνπ „αλαπεξία‟-, νη παξαηεξήζεηο επί ηνπ άξζξνπ 3α, 4 (2) –ρξήζε ηνπ 

φξνπ „ηζαγέλεηα‟, 7α, θ.α.). Όζνλ αθνξά ην ππφ εμέηαζε ζέκα (δηθαηψκαηα ΛΟΑΣ), ην λέν ζ/λ 

δελ ηξνπνπνηείηαη απφ ην παιηφ, νπφηε ηζρχνπλ νη παξαηεξήζεηο πνπ έρεη ήδε δηαηππψζεη ε 

ΔΔΓΑ
25

. Πέξα απφ απηέο ηηο ηειεπηαίεο, αο ζπκπιεξσζεί πσο έρνπλ δηαηππσζεί επηθπιάμεηο 

γηα ηελ ρξήζε ζην ζ/λ ηεο έθθξαζεο „γελεηήζηνο πξνζαλαηνιηζκφο’ αληί ηνπ „ζεμνπαιηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο’ ( επηθπιάμεηο γηα απηφ ην ζέκα έρεη εγείξεη θαη ε ΓΑ). Αθφκε, ηφζν απφ ηελ 

ΓΑ θαη ηελ ΟΛΚΔ, φζν θαη απφ πνιιέο άιιεο νξγαλψζεηο ΛΟΑΣ θαη άιισλ νκάδσλ 

κεηαλαζηψλ θιπ, έρεη δηαηππσζεί ην αίηεκα γηα κηα δηεχξπλζε ηεο νδεγίαο 78/2000 θαηά ηελ 

ελζσκάησζή ηεο ζην ειιεληθφ δίθαην, νχησο ψζηε λα πξνζηαηεχεη φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

αηφκσλ πνπ απηή θαηνλνκάδεη (φπνπ εληάζζνληαη θαη νη ΛΟΑΣ) έλαληη ησλ δηαθξίζεσλ θαη ζε 

άιια πεδία, πέξαλ απηνχ ηεο εξγαζίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο, φπσο ην θάλεη ε 43/2000. 

Δθηηκνχλ πσο ν λνκνζέηεο ζπκκνξθνχηαη πξνο ηηο απνιχησο απαξαίηεηεο ζπκβαηηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπ, αληί λα θηλεζεί πξνο κηα πηφ δηεπξπληηθή θαηεχζπλζε.  

 

 ην εγρψξην χληαγκα απαληψληαη δηαηάμεηο πνπ θσηίδνπλ ην ππφ εμέηαζε ζέκα, θαζ‟φ,ηη   

απνηεινχλ ηηο γεληθέο αξρέο πνπ ζπλέρνπλ ηελ έλλνκε ξχζκηζε ηεο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο: 

αξ. 2 παξ. 1 –ζεβαζκφο θαη πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ-, αξ. 4 παξ. 1 –ηζφηεηα 

ελψπηνλ ηνπ λφκνπ-, αξ. 5 παξ. 2 –πξνζηαζία ηεο δσήο, ηηκήο & ειεπζεξίαο-, αξ. 21 παξ. 1 –

                                                 
22

 Βι. Toonen v. Australia, UN Doc: CCPR/C/50/D488/1992, at para 8.7, απφςεηο ηεο Δπηηξνπήο 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πνπ πηνζεηήζεθαλ ζηηο 31/3/1994. 
23

 Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξ. L180 ηεο 19/7/2000, ζζ. 22-26. 
24

 Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξ. L303 ηεο ν2/12/2000, ζζ. 16-22. 
25

 Βι. παξαηεξήζεηο επί ησλ άξζξσλ 16 ηνπ ζ/λ, 18(γ), θαη 19-22. 



 8 

πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ γάκνπ, ηεο κεηξφηεηαο θαη ηεο παηδηθήο ειηθίαο
26

-,  αξ. 22 

παξ. 1 εδ. Β –δηθαίσκα ίζεο ακνηβήο αλεμάξηεηα απφ θχιν ή άιιε δηάθξηζε-, αξ. 25 παξ. 1 –

αλεκπφδηζηε άζθεζε αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ζε ζρέζε κε ην θξάηνο θαη ζηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ηδησηψλ.  

 

Η νκνθπινθηιία δελ απαληάηαη ξεηά ζε θακκία δηάηαμε ηνπ Διιεληθνχ ΠΚ
27

, φπσο, εμάιινπ, 

απηή δελ θαηνλνκάδεηαη ζε θακκία άιιε ξχζκηζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο. Πξνζηαζία απφ 

δηάθξηζε ζηελ βάζε „γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ’ εηζάγεηαη κε ηελ ελζσκάησζε ησλ δχν 

θνηλνηηθψλ νδεγηψλ (βι. παξαπάλσ), ελψ ν ππάξρσλ λ. 927/1979 (πεξί θνιαζκνχ πξάμεσλ ή 

ελεξγεηψλ απνζθνπνπζψλ εηο θπιεηηθάο δηαθξίζεηο), δελ αλαθέξεηαη ζηνπο ΛΟΑΣ σο 

θαηεγνξία (ε δηεχξπλζή ηνπ, ψζηε νη ηειεπηαίνη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ξεηά, απνηειεί ηκήκα 

ησλ αηηεκάησλ ηεο ΓΑ θαη ηεο ΟΛΚΔ).  

 

Άπθπο 347 ΠΚ 

 

 Σελ «αζέιγεηα παξά θχζε» (κεηαμχ αξξέλσλ) ηηκσξεί ην άξζξν 347 ΠΚ
28

 θαη πξνβιέπεη 

πξνυπνζέζεηο γηα ην αμηφπνηλν (ηελ θαηάξγεζή ηνπ δεηνχλ θαη ε ΓΑ θαη ε ΟΛΚΔ, ε νπνία θαη 

παξαζέηεη θαη ζρεηηθή λνκηθή ηνπνζέηεζε)
29

. Γηα θακκία απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ην άξζξν 

αλαθέξεη, δελ θαίλεηαη λα ζπληξέρεη ιφγνο εμεηδηθεπκέλεο ξχζκηζεο, αθνχ νη πξνβιεπφκελεο 

πξάμεηο ηηκσξνχληαη ή ξπζκίδνληαη ζην πιαίζην ηνπ θνιαζκνχ αδηθεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

εηεξνθπινθηιηθέο ζρέζεηο (ε θαηάρξεζε ζρέζεο εμνπζίαο θαη ε απνπιάλεζε πξνζψπνπ θάησ 

ησλ 17, ζπληζηνχλ πνηληθφ αδίθεκα πνπ ξπζκίδεηαη απφ ηα άξζξα 343 θαη 339 ΠΚ). Αθφκε 

ζην άξζξν ππάξρεη ζαθήο δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε έλαληη ηεο αλδξηθήο νκνθπινθηιηθήο 

πνξλείαο, ηελ ζηηγκή πνπ ε ίδηα πξάμε ζηελ πεξίπησζε εηεξνθπινθηιηθψλ ζρέζεσλ δελ 

ζπληζηά πνηληθφ αδίθεκα, ππάξρεη κάιηζηα πξφζθαηνο λφκνο (Ν 2734/1999/ Α-161) πνπ 

ξπζκίδεη ηα ζρεηηθά κε ηα «Δθδηδφκελα κε ακνηβή πξφζσπα». Η πξφβιεςε δηαθνξεηηθνχ 

θαηψηεξνπ νξίνπ ειηθίαο ζπγθαηάζεζεο (ηα 17 ρξφληα, έλαληη ησλ 15 ζε άιιεο δηαηάμεηο)  

ζηελ ζπγθεθξηκέλε πνηληθά θνιάζηκε πξάμε, ζπληζηά επίζεο δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε
30

. 

                                                 
26

 Γηα έλα ζρφιην πάλσ ζηελ ζχκθσλε κε ην χληαγκα εξκελεία ηεο θνηλσληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, πνπ κπνξεί λα θσηίζεη εκκέζσο θαη λα δηεπξχλεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ 

εγείξεη ην ππφ εμέηαζε ζέκα, βι. Σν χληαγκα η. 6/2003, ηΔ 3216/2003 (νινκ)-Άδεηα αλαηξνθήο 

ηέθλνπ, ζρφιην Αληψλε Μαληηάθε.  
27

 Ζ πνηληθνπνίεζε ηεο αλδξηθήο νκνθπινθηιίαο έπαπζε ην 1950, ζε κία δηαδηθαζία κεηαθίλεζεο 

απηήο ηεο ‘ζπκπεξηθνξάο κε ζπκκφξθσζεο’, απφ ηνλ πνηληθφ ζηνλ ηαηξηθφ έιεγρν. Βι. ζρεηηθά ην 

εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ πφλεκα ηεο Αθξνδίηεο Κνπθνπηζάθε: Υξήζε λαξθσηηθψλ, Οκνθπινθηιία, 

ζπκπεξηθνξέο κε ζπκκφξθσζεο κεηαμχ πνηληθνχ θαη ηαηξηθνχ ειέγρνπ, εθδ. Κξηηηθή, 2002, ζζ.143-

179. 
28

 ΠΚ 347 (Αζέιγεηα παξά θχζε): 1. Ζ παξά θχζε αζέιγεηα κεηαμχ αξξέλσλ πνπ ηειέζηεθε: α)κε 

θαηάρξεζε κηάο ζρέζεο εμάξηεζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία β)απφ ελήιηθν κε 

απνπιάλεζε πξνζψπνπ λεψηεξνπ απφ 17 εηψλ ή απφ θεξδνζθνπία ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ 3 κελψλ. 2. Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη θαη φπνηνο αζθεί ηελ αζέιγεηα ηεο παξ. 1 

θαη’επάγγεικα.  
29

 Βι. ζρεηηθά ζηνλ θάθειιν ΟΛΚΔ: Δπηζηνιή πξνο ηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο γηα ην αξ.347 ΠΚ, 

παξνπζίαζε θαη ηνπνζέηεζε. 
30

 Αο ζεκεησζεί φηη ε επίθιεζε ηεο πηφ αξγήο σξίκαλζεο ησλ αγνξηψλ έλαληη ησλ θνξηηζηψλ σο 

αηηηνινγία γηα ηελ δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε, ελψ είρε ρξεζηκνπνηεζεί παιηφηεξα απφ ηα φξγαλα ηνπ 

ηξαζβνχξγνπ θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ππνζέζεσλ θαηά θξαηψλ πνπ έρνπλ αλάινγεο δηαηάμεηο πνπ 

ζεζπίδνπλ δηαθνξεηηθή ειηθία ζπγθαηάζεζεο, ζηελ έθζεζή ηεο ηνπ 1997 Sutherland v. UK, ε 

Δπηηξνπή ΓηΑ αλέηξεςε πξνεγνχκελή ηεο λνκνινγία, αθελφο κελ επηθαινχκελε επηζηεκνληθά 

ζηνηρεία απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη ε ζεμνπαιηθή ελειηθίσζε ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ 
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Η χπαξμε ηεο δηάηαμεο, εθηφο ηνπ φηη ζηηγκαηίδεη πνηληθά κηα θαηεγνξία αηφκσλ, θάησ 

κάιηζηα απφ έλαλ εμαηξεηηθά ππνδεισηηθφ ηίηιν, πξνθαιεί δξαζηεξηφηεηεο ησλ αζηπλνκηθψλ 

αξρψλ (έιεγρνη ζηνηρείσλ, έθνδνη ζε ρψξνπο φπνπ ζπρλάδνπλ ΛΟΑΣ θιπ), νη νπνίεο 

θαζίζηαληαη ελνριεηηθέο, αιιά θαη επηθίλδπλεο γηα ηνπο νκνθπιφθηινπο (έρεη παξαηεξεζεί 

πσο απηνχ ηνπ είδνπο νη εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ πξνθαιέζεη απηνθηνλίεο ή 

απφπεηξεο απηνθηνλίαο θιπ)
31

. Δλψ  δειαδή ε ζπκκεηνρή ησλ νκνθπιφθηισλ ζε άιιεο κνξθέο 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη εληειψο αζήκαληε γηα λα ηεθκεξηψζεη πξφβιεκα θνηλσληθήο 

επηθηλδπλφηεηαο, ε χπαξμε απηνχ ηνπ λφκνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπο, αθφκα θαη αλ απηνί ζπάληα πθίζηαληαη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.  

 

Πολιηικόρ γάμορ 

 

Κεληξηθή ζέζε κέζα ζηα αηηήκαηα ηεο ΟΛΚΔ
32

 θαηαιακβάλεη απηφ πεξί ηεο επέθηαζεο ηεο 

λνκηθήο ηζρχνο ηνπ πνιηηηθνχ γάκνπ ζε άηνκα ηνπ ηδίνπ θχινπ
33

. 

 

ην ζηαπξνδξφκη ηνπ δηθαίνπ θαη ηεο θνηλσλίαο, ν γάκνο –έηζη φπσο ηνλ αληηιακβαλφκαζηε 

κέρξη ζήκεξα- θαζνξίδεη ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ, δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ δηέπνπλ 

ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ, αιιά θαη σο πξνο ηα παηδηά πνπ ελδερνκέλσο απηνί ζα 

απνθηήζνπλ. αλ ηειεηνπξγία, παξνπζηάδεη δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε ηηο θνηλσλίεο θαη ηηο 

επνρέο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη, ελψ είλαη ηαπηφρξνλα θαη έλαο κεραληζκφο ειέγρνπ κίαο 

ηδησηηθήο πξάμεο πνπ ζπλδέεηαη φκσο κε ηελ θνηλσλία ζαλ ζχλνιν. Πέξα απφ ηελ ζπλέλσζε 

                                                                                                                                                                

πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ ίδηα ειηθία, αθεηέξνπ δε θξίλνληαο φηη ε δηαθξηηηθή επρέξεηα πνπ δηαζέηνπλ 

ηα θξάηε αλαθνξηθά κε έλα ζέκα ηφζν πξνζσπηθφ, πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη φηη ε πξνηίκεζε 

ηεο θνηλσλίαο γηα ηνλ εηεξνθπιφθηιν ηξφπν δσήο ζε θακκία πεξίπησζε δελ κπνξεί λ απνηειέζεη 

αληηθεηκεληθή θαη ινγηθή βάζε πξνο άληζε κεηαρείξηζε απφ ηνλ πνηληθφ λφκν (αλαθέξεηαη ζην άξζξν 

ηνπ Β. Υαηδφπνπινπ ζην ‘ΓηΑ’, νπ. παξ.). 
31

 Βι. ζρεηηθά, Πφξηζκα ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 2003, ηνπ Κχθινπ ΓηΑ ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, πεξί 

«Ννκίκσλ πξνυπνζέζεσλ πξνζαγσγψλ θαη αζηπλνκηθψλ εξεπλψλ», κεηά απφ δηεξεχλεζε ζρεηηθψλ 

αλαθνξψλ πξνο ηνλ πλήγνξν. Σν πφξηζκα αλαθέξεη πσο: «…ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, εζηηαδφκελεο 

ζε ζπγθεθξηκέλνπο δεκφζηνπο ρψξνπο ησλ Αζελψλ (άιζνο Εαππείνπ, Πεδίνλ Άξεσο), θέξεηαη φηη νη 

πξνζαγσγέο ζπλνδεχηεθαλ απφ ζθαηή ζπκπεξηθνξά ησλ αζηπλνκηθψλ θαη απφ δπζκελή ζρφιηα γηα 

ηηο γελεηήζηεο επηινγέο ησλ πξνζαρζέλησλ, ηηο νπνίεο νη αζηπλνκηθνί απηνδπλάκσο ζπλήγαγαλ… 

Δλίνηε νη πξνζαγσγέο ήζαλ αζξφεο θαη απνηεινχζαλ κέξνο επξχηεξσλ αζηπλνκηθψλ επηρεηξήζεσλ 

ζε δεκφζηνπο ρψξνπο ‘πςειήο εγθιεκαηηθφηεηαο’…, θέξεηαη δε φηη ζπλνδεχηεθαλ απφ απεηιέο 

μπινδαξκνχ θαη απφ απαμησηηθά ζρφιηα γηα ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, 

ηηο πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε ησλ πξνζαρζέλησλ…ή δηελέξγεηα 

ζσκαηηθήο έξεπλαο… ρσξίο αηηηψδε ζπλάθεηα κε ππφλνηεο ηέιεζεο αμηνπνίλσλ πξάμεσλ…Ο 

πλήγνξνο… απεπζχλζεθε ζηηο νηθείεο Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο, εηζεγνχκελνο δηεξεχλεζε ησλ 

θαηαγγειηψλ…[απηέο] θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ δηαπηζηψζεθε θακκία πεηζαξρηθψο 

ειέγμηκε ζπκπεξηθνξά αζηπλνκηθνχ… Ππξήλαο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη απηέο θαζ’εαπηέο νη πάγηεο 

δηαηαγέο θαη απφςεηο ζρεηηθά κε ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο πξνζαγσγψλ θαη ειέγρσλ, θαη απηψλ 

αθξηβψο ησλ παγίσλ δηαηαγψλ θαη απφςεσλ παξίζηαηαη αλαγθαία ε δηεξεχλεζε…».  
32

 Βι. ζρεηηθά ζηνλ θάθειιν ΟΛΚΔ: Δπηζηνιή πξνο ηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο γηα ηνλ πνιηηηθφ γάκν, 

παξνπζίαζε θαη λνκηθή ηνπνζέηεζε επί ηνπ ζέκαηνο. 
33

 Αο ζεκεησζεί φηη, ζχκθσλα κε ην Rockridge Institute (έλα πξννδεπηηθφ, γηα ηα ακεξηθαληθά 

δεδνκέλα, think-tank, πνπ έρεη κειεηήζεη ηελ κνξθή θαη ρξήζε ηνπ ιφγνπ απφ δηάθνξνπο θνξείο 

θνηλσληθψλ δηεθδηθήζεσλ), ε ρξήζε ηνπ φξνπ ‘γάκνο’ σο αίηεκα,  δελ δηεπθνιχλεη ηελ θαηάθηεζε 

ηεο νπζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ην νπνίν κάρεηαη ε ΛΟΑΣ θνηλφηεηα, αθνχ ε αμηαθή θφξηηζε απηνχ 

ηνχ φξνπ, αθήλεη ην πεξηζψξην γηα πνισηηθέο ηνπνζεηήζεηο -ηδηαίηεξα απφ ζξεζθεπηηθνχο θνξείο-, 

απνδπλακψλνληαο έηζη ηνλ ππξήλα ηεο δηεθδίθεζεο. 
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δχν αηφκσλ, νη πεξί ηνπ γάκνπ πξαθηηθέο ζπζρεηίδνπλ δχν νκάδεο ζπγγελψλ θαη ηείλνπλ λα 

ελαξκνλίδνληαη κε έλα ζπιινγηθφ κνληέιν πνπ αληαλαθιά ηελ θνηλσληθή εμέιημε. 

 

Σν δήηεκα ηεο ζέζεο θαη ηεο εμέιημεο ηνπ γάκνπ σο θνηλσληθνχ ζεζκνχ, δεκηνπξγεί 

πξνβιεκαηηζκνχο σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ απηφο παίξλεη -απνκαθξπλφκελνο απφ ηηο 

αξρηθέο ηνπ „θπζηθέο‟ ή ηζηνξηθέο ηνπ ζπληεηαγκέλεο θαη πξνζεγγίδνληαο πεξηζζφηεξν απηέο 

ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ ζήκεξα-, θαη σο πξνο ηνπο λένπο θαλφλεο πνπ ε θνηλσλία ελδηαθέξεηαη λα 

ζεζπίζεη αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ απηή αληηιακβάλεηαη ην κέιινλ ηεο
34

. 

Φαίλεηαη λα ππάξρνπλ δχν βαζηθέο κεηαβνιέο ζην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζπκβνιηζκνχο πνπ ε 

θνηλσλία απνδίδεη ζηνλ γάκν: 

- Ο γάκνο δελ θαίλεηαη λα αληηπξνζσπεχεη, ηνπιάρηζηνλ φζν παιηφηεξα ζηελ ηζηνξία, ην 

πέξαζκα ζε κία θαηλνχξγηα δσή πνπ αξρίδεη κε απηφλ, αιιά κάιινλ ην επηζηέγαζκα θαη ηελ 

επηζεκνπνίεζε κηάο πξν-ππάξρνπζαο ζρέζεο κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ (ζπλνιηθά ζηελ Γπηηθή 

Δπξψπε –βι. εθζέζεηο ηεο Eurostat θαη www.eosgallypeurope.com- νη γάκνη πνπ γίλνληαη 

ρσξίο λα έρεη πξν-ππάξμεη κία πεξίνδνο ζπκβίσζεο, απνηεινχλ κφλν ην έλα έλαην ηνπ 

ζπλφινπ).  

- Ο γάκνο δελ απνηειεί πιένλ αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο θαη δείρλεη λα 

απνκαθξχλεηαη απφ ηελ πξσηαξρηθή ιεηηνπξγία πνπ ηνπ απνδηδφηαλ, δειαδή απηήλ ηεο 

δηαηψληζεο ηνπ είδνπο. Οη λνκηθέο ξπζκίζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θαηνρχξσζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ πνπ γελληνχληαη εθηφο γάκνπ πιεζαίλνπλ (ην 1999, ζηελ Γαιιία, ην 

53% ησλ γπλαηθψλ πνπ απνθηνχλ ην πξψην ηνπο παηδί, δελ είλαη παληξεκέλεο), θαη ε πηνζεζία 

δελ απνηειεί πιένλ απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ησλ παληξεκέλσλ δεπγαξηψλ (κε ξπζκίζεηο πνπ 

πνηθίιινπλ απφ ρψξα ζε ρψξα).  

 

Όια ζπληείλνπλ ζην φηη έρνπκε λα θάλνπκε κε έλαλ ζπλνιηθφ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ γάκνπ, 

πξάγκα ην νπνίν ζέηεη πνιιά λέα εξσηήκαηα. Καη νη δσεξέο ζπδεηήζεηο ζηνλ θφζκν ησλ 

λνκηθψλ, παξάιιεια κε απηέο άιισλ επηζηεκνληθψλ θχθισλ, γηα ηελ επαλαπξνζέγγηζε ηνπ 

γάκνπ σο „ζεζκνχ‟ ή σο „ζχκβαζεο‟
35

, είλαη ελδεηθηηθέο ηεο ζεκαζίαο ησλ εξσηεκάησλ 

απηψλ. 

                                                 
34

 Βι. Μνπζνχξνπ Λνπθία, Κνηλσληνινγία ηεο χγρξνλεο Οηθνγέλεηαο, εθδ. Gutenberg, 2002. 
35

 Γηα κηα πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο θαη λνκηθήο θχζεο ηνπ γάκνπ, βι. Αζηηθφο Κψδηθαο, Απ. 

Γεσξγηάδε-Μ. ηαζφπνπινπ, Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο ζηα αξ. 1350-1371, πεξηζ. αξηζκνί 2-4: 

«Έλλνηα θαη λνκηθή θχζε ηνπ γάκνπ-θνηλσληθή ζεκαζία: Ο λφκνο δελ νξίδεη ηη είλαη ν γάκνο. 

Πξνθαλψο αθνινπζεί ηελ θνηλά απνδεθηή έλλνηά ηνπ, φπσο καο ηελ έρεη θιεξνδνηήζεη ε καθξαίσλε 

ηζηνξία ηνπ… ηελ έλλνηα απηή κπνξνχκε λα πνχκε πσο πεξηιακβάλνληαη (εληαία γηα φιεο ηηο 

κνξθέο γάκνπ) ελλνηνινγηθά ζηνηρεία, ηα αθφινπζα: α)ζπκθσλία δχν πξνζψπσλ, β)πνπ αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθφ θχιν, δειαδή ελφο άληξα θαη κηαο γπλαίθαο, γ)λα δήζνπλ ζε ‘θνηλσλία βίνπ’ κεηαμχ 

ηνπο, δειαδή ζε δηαξθή ζπκβίσζε, ε νπνία δ)αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ πνιηηεία ζε ηδηαίηεξν λνκηθφ 

θαζεζηψο, ζπλεπαγφκελν δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο (ζε ππνζ. Ο θιαζζηθφο νξηζκφο ηνπ 

Μνδεζηίλνπ γηα ηνλ γάκν). Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γάκνπ δείρλνπλ φηη ε ζεσξεηηθή-

ηδενινγηθή δηακάρε σο πξνο ηε λνκηθή θχζε ηνπ γάκνπ, αλ δειαδή ν γάκνο είλαη ζχκβαζε ή ζεζκφο, 

μεπεξληέηαη εχθνια καδί κε ηελ κνλνκέξεηα θαη ησλ δχν απφςεσλ. Γηαηί ν γάκνο είλαη θαη ζχκβαζε, 

κε πξνέρνπζα θπζηθά ηελ εζηθή ηεο ζεκαζία, θαη ζεζκφο, φρη βέβαηα θαζεισκέλνο θαη άθακπηνο, 

αιιά ππνθείκελνο ζε πνιιέο παξαιιαγέο θαη ζε δπλαηφηεηα εμειίμεσλ. Αο ζεκεησζεί φηη ν φξνο 

‘γάκνο’ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, θαη ρξεζηκνπνηείηαη πξάγκαηη, είηε γηα ηελ ηδξπηηθή πξάμε, ή γηα 

ηελ έλλνκε ζρέζε ηεο ζπκβίσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηδξπηηθή πξάμε… Αλ ιείπεη ε δηαθνξά ηνπ 

θχινπ, έρνπκε αλππφζηαην γάκν (έζησ θαη αλ ηα πξφζσπα ηνπ ηδίνπ θχινπ, πνπ ζπδνχλ, έρνπλ θαη 

ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο), έζησ θαη αλ έρνπλ ηειέζεη ηελ ζπζηαηηθή πξάμε γάκνπ… ηελ έλλνηα ζπλεπψο 

ηνπ γάκνπ, φπσο ηελ αληηιακβάλεηαη ζήκεξα ν Έιιελαο λνκνζέηεο, δελ αλήθεη ε ζπκβίσζε 

νκνθχισλ…» 

http://www.eosgallypeurope.com-/
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Απηφ πνπ ζίγνπξα είλαη γεγνλφο, είλαη πσο ηα πιαίζηά ηνπ έρνπλ γίλεη πηφ επέιηθηα, πξάγκα ην 

νπνίν θαζηζηά ηα κέιε κηάο θνηλσλίαο πηφ „ειεχζεξα‟ λα ηνπνζεηεζνχλ σο πξνο απηφλ: 

πηεδφκαζηε ιηγφηεξν λα ηνλ ζπλάςνπκε, είκαζηε πηφ ειεχζεξνη λα ην θάλνπκε φηαλ ην 

επηζπκήζνπκε, πηφ ειεχζεξνη λα ηνλ αλαηξέζνπκε, ή αθφκε λα κελ αζρνιεζνχκε πνηέ κε ην 

φιν ζέκα.  

 

Αλ κνηάδεη παξάδνμν ην λα δηαπηζηψλεη θαλείο ηελ ζρεηηθή ππνρψξεζε ηεο έιμεο πνπ αζθεί ν 

γάκνο ζηα εηεξνθπιφθηια δεπγάξηα, ελψ παξάιιεια δηαηππψλεηαη ε δηεθδίθεζε  ηεο 

πξφζβαζεο ζ‟απηφλ απφ ηα νκνθπιφθηια δεπγάξηα, απηφ δελ κπνξεί, βέβαηα, λα απνηειέζεη 

επηρείξεκα γηα ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζε αλάινγε αληηκεηψπηζε θαη κεηαρείξηζε 

εθ κέξνπο ηνπ λνκνζέηε, ηνπ θξάηνπο θαη ηεο θνηλσλίαο.  

 

Ωζηφζν, πξέπεη λα εθθξαζηνχλ ακθηβνιίεο γηα ην θαηά πφζν ε απνπζία ηεο ρξήζεο ησλ 

θαηεγνξηψλ άλδξαο/γπλαίθα ζηα πεξί ηέιεζεο γάκνπ άξζξα ηνπ πθηζηάκελνπ ΑΚ,  

ηεθκεξηψλεη  απφ κφλε ηεο ηελ δπλαηφηεηα άκεζεο θαη απηφκαηεο επέθηαζεο ηνπ δηθαηψκαηνο 

θαη ζηνπο νκνθπιφθηινπο. ε έλα δήηεκα κε θνηλσληθέο δηαζηάζεηο θαη πξνεθηάζεηο κεγάινπ 

βάζνπο, έλαο λνκηθφο ηζρπξηζκφο κε βάζε ην απνκνλσκέλν „γισζζηθφ κέγεζνο‟ ηνπ 

ππάξρνληνο λνκνζεηήκαηνο, ή ην „γξάκκα‟ ηνπ -ρσξίο ηελ ηαπηφρξνλε αλάιπζε ηνπ 

πλεχκαηφο ηνπ, θαη θπξίσο, ρσξίο ηνλ ζπλππνινγηζκφ νιφθιεξνπ ηνπ δηθαηηθνχ πιέγκαηνο 

κέζα ζην νπνίν απηφο εληάζζεηαη, δειαδή ηνλ ζπζρεηηζκφ ηνπ κε φινπο ηνπο άιινπο 

πθηζηάκελνπο ζεζκνχο θαη παξειθφκελεο ξπζκίζεηο πνπ αληινχλ ηελ ππφζηαζή ηνπο απφ 

απηφλ (εληειψο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ πεξί ζρέζεσλ γνλέσλ θαη ηέθλσλ 

-ηέθλσλ γελλεκέλσλ ζε γάκν (αξ. 17), ηέθλνπ ρσξίο γάκν ησλ γνλέσλ ηνπ (αξ. 19)-, θ.α. )-, 

δελ θαίλεηαη λα είλαη ε πιένλ θαηάιιειε. Η  ινγηθή ηεο ηζνπεδσηηθήο ή καζεκαηηθήο 

εμίζσζεο, πέξα απφ ην φηη κνηάδεη λα είλαη ακθηζβεηνχκελεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, αληίθεηηαη 

θαη ζηελ λνκηθή αξρή ηεο δηαθνξνπνηεηηθήο λνκνζεηηθήο κεηαρείξηζεο νπζησδψο αλφκνησλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ζρέζεσλ.  

 

Παξάιιεια, κία ηέηνηα πξνζέγγηζε κάιινλ εληζρχεη ηελ „απνζηψπεζε‟ γηα ηα πεξί ΛΟΑΣ, 

ελψ ε ελαληίσζε ζ‟απηήλ βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ησλ δηεθδηθήζεσλ ησλ ΛΟΑΣ.  

 

Η λνκηθή κνξθή πνπ ζα απνδνζεί ζε έλαλ λέν ηχπν ζπλέλσζεο, ζην πλεχκα ησλ 

θαηνρπξσκέλσλ ζπληαγκαηηθά δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ εμειίμεσλ ζηελ ειιεληθή 

θαη ηελ δηεζλή θνηλσλία, κπνξεί, βέβαηα,  λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηνηρεία απφ ηνλ ππάξρνληα 

λφκν, θαη γεληθφηεξα απφ ην πθηζηάκελν πιαίζην (ηα λνκηθνηερληθά δεηήκαηα, φπσο ην αλ ζα 

παξαπέκπεη ζηνλ πθηζηάκελν λφκν, ή ζα επαλαιακβάλεη κέξνο ησλ δηαηάμεσλ απηνχ θιπ, 

απνηεινχλ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο). Όκσο κηα μερσξηζηή ξχζκηζε, σο απνηέιεζκα 

ζπγθξνηεκέλεο λνκνπαξαζθεπαζηηθήο δηαδηθαζίαο,  πνπ ζα ιακβάλεη ππ‟φςηλ ηεο 

παξακέηξνπο θαη παξαιιειίεο κε άιινπο θιάδνπο ηνπ δηθαίνπ, πέξαλ ηνπ Αζηηθνχ stricto 

sensu, κνηάδεη λα είλαη πξνηηκφηεξε. Καη ηνχην γηαηί ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα, φπνπ ην 

„γελεηήζην‟ δελ είλαη πηα ζαθψο δηαρσξηζκέλν απφ ην „ζεμνπαιηθφ‟, (ππάξρεη „γέλλεζε‟ ρσξίο 

„ζεμ‟, φπσο θαη „ζεμ‟ ρσξίο „γέλλεζε‟), κάιινλ πξέπεη λα πξνθξηζεί κηα ζπλνιηθή θαη 

ζπληεηαγκέλε λνκηθή επεμεξγαζία  ηνπ ζέκαηνο. 

 

Σςμπεπάζμαηα 

 

Σν δήηεκα ηεο ζρέζεο λνκηθψλ πξνηχπσλ θαη θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά 

ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ηεο θνηλσληνινγίαο ηνπ δηθαίνπ. ηελ δηαιεθηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

λνκνζεζία θαη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, θαηά θαηξνχο θαη θαηά πεξίπησζε, 
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εγγξάθνληαη κεηαξξπζκίζεηο ηφζν „απφ πάλσ πξνο ηα θάησ‟, φζν θαη ην αληίζηξνθν
36

. ηελ 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε πξαγκάησλ, νη λνκηθέο αμηνινγήζεηο ηεο νκνθπινθηιίαο, σο 

αληαλάθιαζε ησλ αληίζηνηρσλ θνηλσληθψλ, πνπ νδεγνχζε άιινηε ζε θαηαζηαιηηθέο κνξθέο 

ειέγρνπ θαη άιινηε ζε ζεξαπεπηηθέο, είλαη πιένλ αλίζρπξεο. Παξάιιεια, είλαη δηαπηζησκέλε ε 

δπλακηθή κηάο πξννδεπηηθήο αλαγλψξηζεο  ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζεμνπαιηθψλ, ζηηο ζεκεξηλέο ζπληεηαγκέλεο θαη δεκνθξαηηθέο 

θνηλσλίεο.  

 

Μέζα ζην πιαίζην δηακφξθσζεο κηάο λέαο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο θαη κάιηζηα κε φξνπο 

„θνηλσληθήο νξαηφηεηαο‟, νη ΛΟΑΣ, δηαηππψλνπλ κηα ζεηξά απφ δηεθδηθήζεηο, θαη δεηνχλ ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ λνκνζέηε θαη ηεο θνηλσλίαο. 

 

Βαζηθφο ζηφρνο ηφζν ησλ αηηεκάησλ ηεο ΓΑ, φζν θαη απηψλ ηεο ΟΛΚΔ, είλαη ε παξέκβαζε 

ηεο ΔΔΓΑ γηα ηελ άξζε ησλ άκεζσλ ή έκκεζσλ παξαβηάζεσλ ειεπζεξηψλ θαη δηθαησκάησλ 

ζηα δηάθνξα πεδία έθθξαζεο δεκφζηνπ ιφγνπ  θαη εθ κέξνπο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο- 

εμαηξνπκέλσλ ησλ ακηγψο ηδησηηθψλ ελεξγεηψλ-, θαη ηελ άξζε ηεο, εθνχζηαο ή αθνχζηαο, 

αδξάλεηαο ηνπ λνκνζέηε απέλαληη ζε απηέο. 

 

Η κάρε θαηά ησλ ζηεξενηχπσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ πξνθαηαιήςεσλ είλαη έλα εμαηξεηηθά 

πνιχπινθν θαη καθξνπξφζεζκν εγρείξεκα, ηδηαίηεξα κάιηζηα φζνλ αθνξά ην πεξηζψξην 

δξάζεο θαη ελεξγεηψλ ηεο ΔΔΓΑ ππφ ηελ ζεκεξηλή ηεο κνξθή θαη κε ηνπο δεδνκέλνπο πιηθνχο 

θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο. Ωζηφζν, ε Δπηηξνπή, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ζεζκηθνχ ηεο ξφινπ, 

κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εμάιεηςεο ησλ 

δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ησλ ΛΟΑΣ θαη ηνπ ζεζκηθνχ ξαηζηζκνχ φζνλ αθνξά απηή ηελ 

θαηεγνξία πνιηηψλ, θαζψο θαη λα πξνηείλεη ζηελ Πνιηηεία λα δηεξεπλήζεη ζπλνιηθά ην ζέκα 

ηεο δεκηνπξγίαο ησλ θαηάιιεισλ εθείλσλ λνκνζεηεκάησλ θαη πνιηηηθψλ –ζηελ βάζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ λέσλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ- πνπ ζα απαληήζνπλ ζηελ  λέα αλάγθε ηεο 

λνκηθήο αλαγλψξηζεο/θαηνρχξσζεο ηεο ζπκβησηηθήο ζρέζεο κεηαμχ αηφκσλ ηνπ ηδίνπ θχινπ .  

 

σλεπώς, ε ΔΔΓΑ προτείλεη τα αθόιοσζα, στε βάσε τωλ αητεκάτωλ τες ΓΑ θαη τες 

ΟΛΚΔ: 

 

1. Η ΔΔΓΑ ππνζηεξίδεη ηελ λνκηθή αλαγλψξηζε ηεο πξαγκαηηθήο ζπκβησηηθήο ζρέζεο κεηαμχ 

αηφκσλ ηνπ ηδίνπ θχινπ, νχησο ψζηε λα αξζνχλ νη δπζκελείο δηαθξίζεηο ζε βάξνο ηνπο ζε 

θιεξνλνκηθφ, θνξνινγηθφ, αζθαιηζηηθφ, πγεηνλνκηθφ, ζπληαμηνδνηηθφ, πξνλνηαθφ θαη 

εξγαζηαθφ επίπεδν. Πξνηείλεηαη ε ζχζηαζε Οκάδαο Δξγαζίαο ζην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, ε 

νπνία ζα δηεξεπλήζεη φιεο ηηο φςεηο απηήο ηεο αλαγλψξηζεο, αμηνπνηψληαο ηελ ππάξρνπζα 

δηεζλή πξαθηηθή θαη ην πθηζηάκελν εγρψξην λνκηθφ πιαίζην, θαη πξνζκεηξψληαο ηηο 

ηνπνζεηήζεηο κηάο ζεηξάο θνξέσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ ρεηξηζκνχ ηνπ δεηήκαηνο.  

2. Πξνηείλεηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 927/1979 πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηεχξπλζεο ηεο έλλνηαο 

ησλ δηαθξίζεσλ ψζηε λα πεξηιακβάλεηαη ξεηά ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο.  

3. Πξνηείλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ ζθέινπο εθείλνπ ησλ δχν θνηλνηηθψλ νδεγηψλ γηα ηελ ίζε 

κεηαρείξηζε, πνπ αθνξά ηελ εθζηξαηεία ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ επξχηεξνπ 

θνηλνχ γηα ην πεξηερφκελν ηνπο. Η ΔΔΓΑ ζα κπνξνχζε λα ζπκκεηέρεη ζηνλ θνξέα πνπ ζα 

νξηζηεί σο αξκφδηνο γηα ηελ ελεκέξσζε. 

                                                 
36

 Γηα κηα πξνζέγγηζε απηήο ηεο ακθίδξνκεο ρεηξαθεηεηηθήο δπλακηθήο κεηαμχ δηθαίνπ θαη 

θνηλσλίαο ζην ειιεληθφ πιαίζην, βι. Η. Λακπίξε-Γεκάθε, ‘Ζ Γηαιεθηηθή ρέζε Ννκνζεζίαο θαη 

Κνηλσληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο, ε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο (1974-1983), ζηα χκκεηθηα πξνο ηηκήλ 

ηεο νκνη. Καζεγ. Α. Γησηνπνχινπ-Μαξαγθνπνχινπ, 2004. 
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4. Πξνηείλεηαη ε θαηάξγεζε ηνπ άξζξνπ 347 ΠΚ. 

5. Πξνηείλεηαη πξνο ην ΔΡ, λα παξέκβεη άκεζα θαη δξαζηηθά , ψζηε ζε φιν ην θάζκα ησλ 

εθπνκπψλ ηεο ειιεληθήο ηειεφξαζεο, λα κελ πξνβάιινληαη εηθφλεο, θξίζεηο θαη απφςεηο πνπ 

ζπληζηνχλ παξαβίαζε ηνπ ζεβαζκνχ ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ ππφιεςε ησλ ΛΟΑΣ ή πνπ 

ζπκβάιινπλ ακέζσο ή εκκέζσο ζηελ πξφθιεζε δηαθξηηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη κεηαρείξηζεο 

απέλαληη ηνπο. Δμππαθνχεηαη πσο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ζε 

πεξίπησζε παξαβηάζεσλ. 

6. Πξνηείλεηαη πξνο ην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο: 

 λα δηακνξθψζεη πιέγκα ζπζηάζεσλ/εγθπθιίσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ζεβαζκνχ, απφ ηα 

αζηπλνκηθά φξγαλα, ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ ΛΟΑΣ 

 λα δηακνξθψζεη έλα ζαθέο πιαίζην γηα ηνλ ζεβαζκφ ησλ λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ 

πξνζαγσγψλ θαη ειέγρσλ, νχησο ψζηε λα απνζείεηαη θάζε δηάθξηζε βάζεη νπνηνπδήπνηε 

αζέκηηνπ θξηηεξίνπ, νχηε λα βξίζθνπλ έδαθνο λα εκθηινρσξήζνπλ ζην αζηπλνκηθφ ζψκα 

δηαθξηηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη πξαθηηθέο. 

 λα εληάμεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ κε βάζε ηνλ ζεμνπαιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αζηπλνκηθψλ. 

 λα πξνσζήζεη θαη δηεπθνιχλεη ηελ δηαδηθαζία παξνρήο αζχινπ ζηνπο πξφζθπγεο πνπ 

δηψθνληαη ζηελ βάζε ηνπ ζεμνπαιηθνχ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο, 

φπσο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπο ζηελ νηθνγελεηαθήο επαλέλσζε. 

7. Σέινο, πξνηείλεηαη πξνο ην Τπνπξγείν Παηδείαο: 

 εθφζνλ απνθαζίζεη λα πξνρσξήζεη πξνο ηελ -ζπληζηψκελε- έληαμε ηνπ καζήκαηνο 

ζεμνπαιηθήο αγσγήο ζηελ εθπαίδεπζε, λα εληάμεη ζε απηήλ ηα δεηήκαηα ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλεθηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνρήο ζεμνπαιηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ απνθιίλνπλ απφ ηελ επηθξαηνχζα.       

 λα  πξνρσξήζεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε εμάιεηςεο δηαθξίζεσλ ζε βάξνο εθπαηδεπηηθψλ  ιφγσ 

ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ή ηαπηφηεηαο θνηλσληθνχ θχινπ, κέζσ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ 

πξνο ηηο θαηά ηφπνπο εθπαηδεπηηθέο επηζεσξήζεηο. 

 

 

 

 

Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2004 
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ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΝΟΜΟΘΔΗΩΝ ΔΠΗ 

ΕΖΣΖΜΑΣΩΝ ΥΔΣΗΚΏΝ ΜΔ ΛΟΑΣ
37

 
 

 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

 

 I/ Γάκος 

 

► Γελ πξνβιέπεηαη. 

→ Δκπφδην : ην άξζξν 6 ηνπ πληάγκαηνο. 

  

II/ σκβίωσε 

► Ο λφκνο ηεο 16/2/2001 πεξί αλαγλσξηζκέλεο ζπκβίσζεο δίλεη ην δηθαίσκα απνθιεηζηηθά ζε 

δχν πξφζσπα ηνπ ηδίνπ θχινπ λα ζπλάςνπλ κία έλλνκε ζρέζε ηεο νπνίαο ην ζεζκηθφ πιαίζην 

είλαη πνιχ ζπγγελέο κε απηφ πνπ δηέπεη ηελ ζρέζε ησλ παληξεκέλσλ δεπγαξηψλ. 

 

■ Κνηλά –κε ηνλ γάκν- ζεκεία : 

1. Πξφθεηηαη γηα δηα βίνπ ζχκβαζε, ε νπνία δχλαηαη λα δηαιπζεί. 

2. Οη ζπκβαιιφκελνη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ην νηθνγελεηαθφ φλνκα: γίλνληαη ζπγγελείο θαη 

απνθηνχλ δεζκνχο ζπγγελείαο κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζπληξφθνπ ηνπο. 

3. Παξάγεη ακνηβαία ππνρξέσζε ζπκβνιήο ζηηο νηθνγελεηαθέο αλάγθεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζπκβίσζεο, θαη παξνρήο δηαηξνθήο κεηά ηελ ιχζε ηεο. 

4. Ο λφκνο πξνβιέπεη ηελ δηάζηαζε, θαη ηνλ νξηζηηθφ ρσξηζκφ, ν νπνίνο πξνθχπηεη –φπσο 

θαη γηα ην δηαδχγην- απφ δηθαζηηθή απφθαζε. 

5. Δηζάγεη παηξνγνληθά θιεξνλνκηθά δηθαηψκαηα, εθηφο δηαθνξεηηθήο ζπκθσλίαο ησλ δχν 

ζπκβαιινκέλσλ. 

6. Γεκηνπξγνχλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε ηνλ γάκν, φζνλ αθνξά ηελ ξχζκηζε ζεκάησλ 

ππεθνφηεηαο θαη δηθαησκάησλ αιινδαπψλ.  

7. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ, ν επηδψλ ζπκβαιιφκελνο θιεξνλνκεί ηνλ ζαλφληα κε ηηο ίδηεο 

ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ θαη ηνπο ζπδχγνπο δηα γάκνπ. 

■ Γηαθνξέο : 

1. Οπζηψδεηο δηαθνξέο ζε θνξνινγηθά δεηήκαηα θαη ζε δεηήκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο. 

2. Απνπζία δηθαηψκαηνο πηνζεζίαο απφ θνηλνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπ 

ελφο εθ ησλ δχν ζπληξφθσλ. 

3. Γελ πξνβιέπεηαη άζθεζε απφ θνηλνχ γνληθήο κέξηκλαο. Όηαλ ν έλαο εθ ησλ δχν 

ζπληξφθσλ αζθεί κφλνο ηνπ ηελ γνληθή κέξηκλα ζην δηθφ ηνπ παηδί, ηφηε πξνβιέπεηαη έλα 

είδνο πεξηνξηζκέλεο ζπκκεηνρήο ηνπ άιινπ ζπληξφθνπ ζε ζέκαηα θαζεκεξηλήο θξνληίδαο 

ηνπ παηδηνχ. 

 

III/ Τηνζεζία 

 

■ Η αλαγλσξηζκέλε ζπκβίσζε δελ δίλεη δηθαίσκα πηνζεζίαο απφ θνηλνχ. Οχηε κπνξεί ν έλαο εθ 

ησλ ζπληξφθσλ λα πηνζεηήζεη ηα παηδηά ηνπ άιινπ. 

 

                                                 
37 Η ΔΔΓΑ δήηεζε απφ ηηο νκφινγεο επξσπατθέο εζληθέο επηηξνπέο λα ηεο παξάζρνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ππφ εμέηαζε ζέκα. Σν 

πεξηερφκελν απηήο ηεο ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο πξνέξρεηαη απφ ηηο απαληήζεηο φζσλ επηηξνπψλ αληαπνθξίζεθαλ (Γαιιία,Γαλία, 

Β. Ιξιαλδία) θαη απφ ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ Ιληεξλεη (ελδεηθηηθά, www.stonewall.org.uk, www.ilga.org, 

www.steff.suite.dk/partner.htm, www.eosgallupeurope.com, θαη πνιιέο άιιεο). 

http://www.stonewall.org.uk/
http://www.ilga.org/
http://www.steff.suite.dk/partner.htm
http://www.eosgallupeurope.com/
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 IV/ Γοληθή κέρηκλα 

► Γελ πξνβιέπεηαη άζθεζε απφ θνηλνχ γνληθήο κέξηκλαο. Όηαλ ν έλαο εθ ησλ δχν ζπληξφθσλ 

αζθεί κφλνο ηνπ ηελ γνληθή κέξηκλα ζην δηθφ ηνπ παηδί, ηφηε πξνβιέπεηαη έλα είδνο 

πεξηνξηζκέλεο ζπκκεηνρήο ηνπ άιινπ ζπληξφθνπ ζε ζέκαηα θαζεκεξηλήο θξνληίδαο ηνπ παηδηνχ. 

 

 V/ Τποβοεζούκελε αλαπαραγωγή 

 

► Ο νκνζπνλδηαθφο λφκνο ηνπ 1990 γηα ην ζέκα, εηζάγεη θπξίσο πνηληθέο ξπζκίζεηο θαη δελ 

πξνζδηνξίδεη ηηο θαηεγνξίεο αηφκσλ πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηεο ππνβνεζνχκελεο 

αλαπαξαγσγήο. Σα θελά θαιχπηνληαη ελ κέξεη απφ εγθπθιίνπο ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ Ηαηξηθνχ 

πιιφγνπ, νη νπνίεο ξεηά εμαηξνχλ ηηο αλχπαληξεο κεηέξεο θαη ηα νκνθπιφθηια δεπγάξηα.  

 

 

ΒΔΛΓΗΟ 

 

 

I/ Γάκνο 

 

► Ο λφκνο ηεο 13/2/2003 δίλεη δηθαίσκα γάκνπ κεηαμχ αηφκσλ ηνπ ηδίνπ θχινπ. Οη θαλφλεο πνπ 

δηέπνπλ ηελ ηέιεζε, ιχζε, θαη ακνηβαίεο ππνρξεψζεηο ησλ ζπληξφθσλ είλαη ίδηνη κε απηνχο πνπ 

δηέπνπλ ηνλ γάκν κεηαμχ εηεξνθπιφθηισλ.  

 

II/ πκβίσζε 

 

■ Όπσο θαη νη εηεξνθπιφθηινη, νη νκνθπιφθηινη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηελ ειεύζερε σσκβίωσε 

ή ηελ λόκηκε σσγθατοίθεσε (λ. τες 23/11/1998), πνπ εηζάγεη έλα λνκηθφ πιαίζην φπνπ ηα δχν 

κέξε ξπζκίδνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο κέζσ κηάο ζχκβαζεο πνπ ππνγξάθνπλ. 

 

■ Η λφκηκε ζπγθαηνίθεζε δεκηνπξγεί ππνρξέσζε ζπκβνιήο ζηηο θνηλέο δαπάλεο, αιιά δελ 

δεκηνπξγεί αμίσζε ζπκκεηνρήο ζηα απνθηήκαηα, νχηε θιεξνλνκηθά δηθαηψκαηα. 

 

III/ Τηνζεζία 

 

■ Αδπλακία πηνζεζίαο απφ θνηλνχ. 

■ Ο ζχληξνθνο κπνξεί λα πηνζεηήζεη ην παηδί ηνπ άιινπ ζπληξφθνπ. Η πηνζεζία επηηξέπεηαη ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ε δηαθνξά ειηθίαο αλάκεζα ζηνλ ζεηφ γνλέα θαη ηνλ πηνζεηνχκελν ππεξβαίλεη 

ηα 15 ρξφληα (10 ρξφληα, γηα ηα δεπγάξηα δηαθνξεηηθνχ θχινπ). 

 IV/ Γοληθή κέρηκλα 

► Ο αζηηθφο θψδηθαο νξίδεη πσο απηή αζθείηαη απφ θνηλνχ απφ ηνλ παηέξα (βηνινγηθφ ή ζεηφ) 

θαη ηελ κεηέξα (βηνινγηθή ή ζεηή), αθφκα θαη ζε πεξίπησζε δηαδπγίνπ, εθηφο αλ ν έλαο εθ ησλ 

γνλέσλ έρεη θεξδίζεη ηελ απνθιεηζηηθή επηκέιεηα ηνπ παηδηνχ. 

 

 V/ Τποβοεζούκελε αλαπαραγωγή 

► Δλ ηε απνπζία ζρεηηθψλ λνκηθψλ ξπζκίζεσλ, ηα Κέληξα Τπνβνεζνχκελεο Αλαπαξαγσγήο 

απνθαζίδνπλ θαηά πεξίπησζε αλ ζα θάλνπλ δεθηέο ηηο αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Απηφ, ζηελ 

πξάμε, κεηαθξάδεηαη ζην φηη νη νκνθπιφθηινη έρνπλ πξφζβαζε ζε απηέο ηηο ππεξεζίεο. 
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ΓΑΝΗΑ 

 

 

 I/ Γάκος 

► Γελ πξνβιέπεηαη. 

 II/ σκβίωσε 

■ Ο Νφκνο ηεο 1/6/1989 γηα ηελ αλαγλσξηζκέλε ζπκβίσζε απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζε  άηνκα 

ηνπ ηδίνπ θχινπ. Η αλαγλσξηζκέλε ζπκβίσζε γίλεηαη κέζσ κηαο „πνιηηηθήο‟ ηειεηήο (ζε αληίζεζε 

κε ηνλ γάκν πνπ κπνξεί λα είλαη είηε πνιηηηθφο είηε ζξεζθεπηηθφο). 

 

 III/ Τηοζεσία 

■ Γελ επηηξέπεηαη πηνζεζία απφ θνηλνχ. 

■ Ο λφκνο ηνπ 1989 ηξνπνπνηήζεθε ην 1999 θαη επηηξέπεη ζηνλ έλα απφ ηνπο δχν ζπληξφθνπο λα 

πηνζεηήζεη ην παηδί ηνπ άιινπ, εθηφο αλ ην παηδί πξνέξρεηαη απφ έλα άιιν θξάηνο.  

 

 IV/ Γοληθή κέρηκλα 

► Γελ κπνξεί λα αζθεζεί απφ θνηλνχ απφ έλα νκνθπιφθηιν δεπγάξη. 

 

 V/ Τποβοεζούκελε αλαπαραγωγή 

► Ο ζρεηηθφο λφκνο ηεο 10/6/1997 πξνβιέπεη φηη απηή ε κέζνδνο απεπζχλεηαη ζε παληξεκέλα 

δεπγάξηα ή ζε εηεξνθπιφθηια δεπγάξηα πνπ δνχλ ζηαζεξά καδί. Ωζηφζν, ν λφκνο αθνξά κφλν 

ηνπο γηαηξνχο, θαη ζηελ πξάμε, άιιεο παξαταηξηθέο θαη επηζηεκνληθέο εηδηθφηεηεο έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή ζε νκνθπιφθηια δεπγάξηα. 

 

 

 

 

 

 

 I/ Γάκος 

 

■ Γελ πξνβιέπεηαη. Ωζηφζν, ν Υνζέ Λ. Ρ.  Θαπαηέξν έρεη αλαθνηλψζεη απφ ηνλ πεξαζκέλν 

Απξίιην ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αζηηθνχ θψδηθα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αξρήο ηεο ηζνηηκίαο 

κεηαμχ εηεξνθπιφθηισλ, νκνθπιφθηισλ θαη ηξαλζεμνπαιηθψλ, θαη ζην πεδίν ηνπ γάκνπ, θαη 

άιισλ δηθαησκάησλ, φπσο θιεξνλνκηθψλ, εξγαζηαθψλ, θνηλσληθψλ θιπ. Γελ αλαθέξζεθε ζην 

ζέκα ηεο πηνζεζίαο. χζζσκε ε Καζνιηθή Δθθιεζία έρεη ηεζεί ζε ζέζε κάρεο. 

 II/ σκβίωσε 

 

■ Πξνο ην παξφλ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία θαλέλα είδνο ζχκβαζεο πνπ λα 

απεπζχλεηαη ζε νκνθπιφθηια δεπγάξηα. 

 

■ Ωζηφζν, ζήκεξα, έληεθα απφ ηηο δεθαεπηά ηζπαληθέο απηφλνκεο πεξηνρέο, απνδίδνπλ –ζην κέηξν 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο- ζηα νκνθπιφθηια δεπγάξηα κία ζεηξά απφ δηθαηψκαηα πνπ 

πξνζνκνηάδνπλ κε απηά ησλ παληξεκέλσλ δεπγαξηψλ: θνηλή ζπκβνιή ζηηο νηθνγελεηαθέο δαπάλεο, 

παξνρή δηαηξνθήο ζηνλ αζζελέζηεξν ζχληξνθν ζε πεξίπησζε ρσξηζκνχ, δηθαίσκα δηαηήξεζεο 

ηεο θνηλήο ζηέγεο ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ελφο εθ ησλ δχν ζπληξφθσλ, θ.α. 

 

  

 

 

ΗΠΑΝΗΑ 
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III/Τηοζεσία 

 

■ Γελ επηηξέπεηαη ζε εζληθφ επίπεδν. Οχηε ε πηνζεζία ηνπ παηδηνχ ηνπ ελφο ζπληξφθνπ απφ ηνλ 

άιιν, επηηξέπεηαη.  

■ Τηνζεζία απφ θνηλνχ, δπλαηή ζηελ Ναβάξα, ηελ Αξαγνλία θαη ηελ Υψξα ησλ Βάζθσλ. Η 

Καηαισλία εμεηάδεη ηελ πηνζέηεζε ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ. 

■ Η πξνεγνχκελε θπβέξλεζε Αζλάξ είρε θαη‟επαλάιεςε απνξξίςεη ζ/λ γηα ηνλ γάκν θαη ηελ 

πηνζεζία απφ νκνθπιφθηινπο θαη είρε παγψζεη κε πξνζθπγέο ηεο ζην πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην 

ηελ εθαξκνγή ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ είραλ ςεθηζηεί απφ θνηλνβνχιηα ησλ απηφλνκσλ 

πεξηνρψλ. 

 

 IV/ Γοληθή κέρηκλα 

 

► ε εζληθφ επίπεδν, εμαζθείηαη απφ ηνπο βηνινγηθνχο ή ζεηνχο γνλείο, παληξεκέλνπο ή φρη. 

 

 V/ Τποβοεζούκελε αλαπαραγωγή 

 

► Ο ζρεηηθφο λφκνο 35/1988 ηεο 22/11/1988 πξνβιέπεη φηη νη κέζνδνη απεπζχλνληαη ζηηο ελήιηθεο 

πγηείο γπλαίθεο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ είλαη παληξεκέλεο ή φρη. Σίπνηα δελ εκπνδίδεη ηηο 

νκνθπιφθηιεο γπλαίθεο λα θάλνπλ ρξήζε ησλ κεζφδσλ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο. 

 

 

ΟΛΛΑΝΓΗΑ 

 

 I/ Γάκος 

■ Ο λφκνο ηεο 21/12/2000 επηηξέπεη ηνλ γάκν κεηαμχ αηφκσλ ηνπ ηδίνπ θχινπ. 

■ Ωζηφζν, απηφο ν γάκνο δελ παξάγεη ηα ίδηα έλλνκα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ γάκν κεηαμχ 

εηεξνθπιφθηισλ, φζνλ αθνξά ηα ζέκαηα ησλ παηδηψλ. 

 

 II/ σκβίωσε 

■ Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο νκνθπιφθηινπο, φπσο αθξηβψο θαη ζηνπο εηεξνθπιφθηινπο, λα 

επηιέμνπλ κεηαμχ ηεο ειεύζερες σσκβίωσες, τοσ σσκβοιαίοσ θοηλής δωής (πνπ ζεζπίδεη 

ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ, ρσξίο λα παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα 

έλαληη ηξίησλ) ή ηεο αλαγλωρησκέλες σσκβίωσες. 

 

■ Κνηλά κε ηνλ γάκν ζεκεία : 

Μεηαμχ δχν αηφκσλ ηνπ ηδίνπ θχινπ, ν γάκνο θαη ε αλαγλσξηζκέλε ζπκβίσζε πξνθαινχλ ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα: θνηλνθηεκνζχλε, θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο, θιεξνλνκηθά δηθαηψκαηα, λνκηθέο 

ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηα παηδηά, θ.α. ,  

 

■ Γηαθνξέο : 

Γηα ηελ ιχζε ηεο ζπκβίσζεο δελ απαηηείηαη δηθαζηηθή απφθαζε (ζε αληίζεζε κε ηνλ γάκν) φηαλ 

ηα δχν κέξε ζπκθσλνχλ: αξθεί ε ππνγξαθή ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ή δηθεγφξνπ, ψζηε λα 

ξπζκηζηνχλ νη ζπλέπεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ιχζε θαη λα γίλεη ε θαηαρψξηζε ζην 

ιεμηαξρείν. 

 III/ Τηοζεσία 

 

■ Η πηνζεζία απφ θνηλνχ, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο έλλνκεο ζρέζεο πνπ έρνπλ επηιέμεη, είλαη 

δπλαηή γηα ηα νκνθπιφθηια δεπγάξηα απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2001, κε ηνλ πεξηνξηζκφ φηη ζα αθνξά 

παηδηά νιιαλδηθήο ππεθνφηεηαο ή πνπ δηακέλνπλ ζηελ Οιιαλδία. Οη δχν ζχληξνθνη πξέπεη λα 
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έρνπλ δήζεη καδί ηνπιάρηζηνλ γηα ηξία ρξφληα θαη λα έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ αλαηξνθή ηνπ 

παηδηνχ ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ρξφλν, γηα λα απνθαλζεί ην δηθαζηήξην αλ ζα επηηξέςεη ηελ πηνζεζία 

(πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ εμίζνπ θαη ηα εηεξνθπιφθηια δεπγάξηα.  

■ Η πηνζεζία ησλ παηδηψλ ηνπ ζπληξφθνπ είλαη δπλαηή. Ο γάκνο κεηαμχ δχν αηφκσλ ηνπ ηδίνπ 

θχινπ δελ δεκηνπξγεί δεζκνχο ζπγγέλεηαο θαηηφλησλ, θαη ν ζχληξνθνο δελ ζπλδέεηαη κε δεζκφ 

ζπγγέλεηαο κε ην παηδί ηνπ άιινπ, παξά κφλνλ αλ ην πηνζεηήζεη. Σν παηδί πξέπεη λα έρεη ηελ 

νιιαλδηθή ππεθνφηεηα. 

 

 IV/ Γοληθή κέρηκλα 

 

■ Ο γνλέαο θαη ν ζχληξνθφο ηνπ (ηνπ ηδίνπ θχινπ) κπνξνχλ, κε δηθαζηηθή απφθαζε, λα αζθήζνπλ 

απφ θνηλνχ ηελ γνληθή κέξηκλα, ππφ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο θαη αλ απηφ θξηζεί πσο είλαη πξνο ην 

ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ. 

 

 V/ Τποβοεζούκελε αλαπαραγωγή 

 

► Καλέλαο λφκνο δελ πξνζδηνξίδεη ηνπο ελ δπλάκεη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ππνβνεζνχκελεο 

αλαπαξαγσγήο. Αληίζεηα, ν λφκνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, απαγνξεχεη ξεηά θάζε 

δηάθξηζε βαζηζκέλε ζηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, εηδηθά φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε 

ππεξεζίεο πγείαο. Οη νκνθπιφθηινη έρνπλ ινηπφλ πξφζβαζε ζηηο ηερληθέο ππνβνεζνχκελεο 

αλαπαξαγσγήο.  

 

 

ΖΝΩΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 

 

 

 I/ Γάκος 

► Γελ πξνβιέπεηαη. 

 II/ σκβίωσε 

■ Έλα ζρέδην λφκνπ πνπ εηζάγεη κία κνξθή αλαγλσξηζκέλεο ζπκβίσζεο ζπδεηήζεθε ζηελ Βνπιή 

ησλ Λφξδσλ ηνλ Μάην ηνπ 2004 θαη βξίζθεηαη ππφ επεμεξγαζία απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. Απηή 

ε έλλνκε ζρέζε, ζα παξέρεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ παξφκνηα δηθαηψκαηα κε απηά πνπ παξέρεη ν 

γάκνο: ππνρξέσζε ζπκβνιήο ζηηο νηθνγελεηαθέο δαπάλεο, αληίζηνηρεο θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο, 

θιεξνλνκηθά δηθαηψκαηα, δπλαηφηεηα νηθνγελεηαθνχ νλφκαηνο, θιπ 

 

 III/ Τηοζεσία 

■ ην ζ/λ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα πηνζεζίαο ησλ παηδηψλ ηνπ ελφο ζπληξφθνπ απφ ηνλ άιινλ. 

Ήδε απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2002, ν λένο λφκνο πεξί ηελ πηνζεζία, ηελ θαζηζηά δπλαηή ζηα 

ζηαζεξά δεπγάξηα, αλεμαξηήησο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.  

 

IV/ Γοληθή κέρηκλα 

■  Πάληα ζχκθσλα κε ην ζ/λ, νη ζχληξνθνη κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ηελ γνληθή κέξηκλα απφ θνηλνχ, 

φηαλ ε πηνζεζία είλαη αδχλαηε ή αλεπηζχκεηε.  

 

 V/ Τποβοεζούκελε αλαπαραγωγή 

 

► Ο ζρεηηθφο λφκνο ηνπ 1990 δελ αλαθέξεη ηίπνηα γηα ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ 

ρξεζηψλ. Ωζηφζν, ην άξζξν 13 απηνχ ηνχ λφκνπ, πξνβιέπεη πσο απηή ε δπλαηφηεηα ζα πξέπεη λα 

δίδεηαη κφλν αλ ε κεηέξα κπνξεί λα εμαζθαιίζεη κηα θαιή δσή ζην παηδί ηεο, θαη αλαθέξεη πσο ε 

„θαιή δσή‟ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ θάιπςε ηεο „αλάγθεο γηα έλα παηέξα‟.  
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► Ο θψδηθαο δενληνινγίαο ηεο Human Fertilisation and Embryology Authority, φξγαλν 

επηθνξηηζκέλν κε ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ απηνχ, αλαθέξεη πσο ηα θέληξα 

ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο ζα πξέπεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη παηέξαο, λα 

βεβαηψλνληαη πσο „ε κέιινπζα κεηέξα κπνξεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ‟ θαη λα 

δηεξεπλνχλ αλ «θάπνηνο απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηεο κέιινπζαο κεηέξαο, 

ζέιεη θαη κπνξεί λα κνηξάδεηαη απηή ηελ επζχλε θαη λα ζπλδξάκεη ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ θαη ηηο 

ζπλαθφινπζεο δαπάλεο ». 

► ηελ πξάμε, απφ απηά ηα θέληξα εμαξηάηαη ε απφθαζε αλ ζα δψζνπλ ή φρη πξφζβαζε ζηηο 

ππεξεζίεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο  ζηηο νκνθπιφθηιεο γπλαίθεο  

 

 

ΟΤΖΓΗΑ 

 

 

 I/ Γάκος 

 

►Γελ πξνβιέπεηαη. Ο λφκνο ηνπ 1987 πεξί γάκνπ αλαθέξεη φηη απηφο ζπλάπηεηαη κεηαμχ ελφο 

άλδξα θαη κηάο γπλαίθαο. 

► Πάλησο, ζηηο 28/4/2004, ε Βνπιή δήηεζε απφ ηελ θπβέξλεζε λα νξίζεη Δπηηξνπή γηα ηελ 

κειέηε ηνπ „γάκνπ, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν‟, εμέιημε πνπ αθνινπζεί πξνεγνχκελεο ζρεηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο: θαηάξγεζε –ην 1994- ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ γάκνπ θαη αλαγλσξηζκέλεο 

ζπκβίσζεο φζνλ αθνξά ηα ζέκαηα πηνζεζίαο, εμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο λα δνζεί ζηηο 

νκνθπιφθηιεο γπλαίθεο ην δηθαίσκα ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο.  

 II/ σκβίωσε 

■ Η αλαγλσξηζκέλε ζπκβίσζε (λ. ηεο 23/6/1994) είλαη έλαο ηχπνο δεζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ 

ηνλ λφκν, θαη επηηξέπεη απνθιεηζηηθά ζε δχν πξφζσπα ηνπ ηδίνπ θχινπ (18 εηψλ θαη άλσ) λα 

αλαγλσξίζνπλ επηζήκσο ηελ ζπκβίσζή ηνπο. Καηνρπξψλεη λνκηθά ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, θπξίσο 

ζε θιεξνλνκηθά δεηήκαηα, ιφγσ ζαλάηνπ ή δηάιπζεο ηεο ζπκβίσζεο. Σν 2002 ν λφκνο 

ηξνπνπνηήζεθε ψζηε λα δίλεη ην δηθαίσκα πηνζεζίαο ζηα νκνθπιφθηια δεπγάξηα. Πξνο ην παξφλ,  

 III/ Τηοζεσία 

■ Γπλαηή, κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 2002 ηνπ λ. ηεο 23/6/1994 γηα ηελ αλαγλσξηζκέλε 

ζπκβίσζε. 

 IV/ Γοληθή κέρηκλα 

■ Η άζθεζή ηεο απφ θνηλνχ απφ έλα δεπγάξη νκνθπιφθηισλ ζε αλαγλσξηζκέλε ζπκβίσζε, 

απνθαζίδεηαη απφ ην δηθαζηήξην ζηελ βάζε ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ παηδηνχ. 

 V/ Τποβοεζούκελε αλαπαραγωγή 

 

■ Με δπλαηή πξνο ην παξφλ, αιιά ην ζέκα εμεηάδεηαη. 

 

 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 

 

 

 I/ Γάκος 

► Γελ πξνβιέπεηαη. 

 

 II/ σκβίωσε 

■ Ο λ. 7/11-5-2001 ζρεηηθά κε ηνλ „de facto θνηλφ βίν‟, δίλεη κία ζεηξά απφ δηθαηψκαηα –θπξίσο 

θνξνινγηθά θαη θιεξνλνκηθά- ζηα δεπγάξηα, είηε πξφθεηηαη γηα άηνκα ηνπ ηδίνπ ή δηαθνξεηηθνχ 

θχινπ.  
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III/ Τηοζεσία 

■ Τηνζεζία απφ θνηλνχ θαη πηνζεζία ησλ παηδηψλ ηνπ ελφο ζπληξφθνπ απφ ηνλ άιινλ, δελ 

επηηξέπεηαη ζηα νκνθπιφθηια δεπγάξηα.  

 IV/ Γοληθή κέρηκλα 

■ Γελ κπνξεί λα αζθεζεί απφ θνηλνχ απφ έλα νκνθπιφθηιν δεπγάξη. 

 

 V/ Τποβοεζούκελε αλαπαραγωγή 

 

► Ο ζρεηηθφο λφκνο δελ πξνζδηνξίδεη ηνπο δηθαηνχρνπο. ηελ πξάμε, ε απφθαζε επαθίεηαη ζηα 

θέληξα πνπ ηελ πξνζθέξνπλ, έζησ θαη ζχκθσλα κε ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο, νη αηηήζεηο 

νκνθπιφθηισλ δεπγαξηψλ δελ πξέπεη λα γίλνληαη δεθηέο. 

 

 

 

ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ 

 

 I/ Γάκος 

► Γελ πξνβιέπεηαη. 

 II/ σκβίωσε 

►Νφκνο ηνπ 2001 γηα ηελ αλαγλσξηζκέλε ζπκβίσζε: παξέρεη ην δηθαίσκα ζε ελήιηθα άηνκα ηνπ 

ηδίνπ θχινπ λα αλαγλσξίδνπλ ηελ ζπκβίσζή ηνπο, ζε έλα λνκηθφ δεζκφ ζπγγελή κε απηφλ ηνπ 

γάκνπ. 

■ Κνηλά κε ηνλ γάκν ζεκεία : 

Σα νηθνλνκηθήο θχζεσο δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ δχν ζπληξφθσλ, φπσο θαη ηα ζρεηηθά κε 

ηελ ιχζε ηνπ δεζκνχ, είλαη ηαπηφζεκα κε απηά ησλ ζπδχγσλ απφ γάκν. 

■ Γηαθνξέο : 

Γελ ππάξρεη δηθαίσκα πηνζεζίαο, θνηλνχ νηθνγελεηαθνχ νλφκαηνο.  

III/ Τηοζεσία 

► Γελ πξνβιέπεηαη γηα ηα δεπγάξηα ηνπ ηδίνπ θχινπ. 

 

 IV/ Γοληθή κέρηκλα 

► Παξέρεηαη, ππφ πεξηνξηζκνχο, απηή ε δπλαηφηεηα γηα ηα δεπγάξηα ηνπ ηδίνπ θχινπ. 

 

 V/ Τποβοεζούκελε αλαπαραγωγή 

►Γπλαηή γηα ηηο αλχπαληξεο γπλαίθεο ή εθείλεο πνπ ζπκβηψλνπλ κε άιιε γπλαίθα. 

 

 

 

ΟΤΓΓΑΡΗΑ 

 

 

 I/ Γάκος 

►Αθνξά κφλν ηα δεπγάξηα δηαθνξεηηθνχ θχινπ. 

 

 II/ σκβίωσε 

►Νφκνο ηνπ 1997 επεθηείλεη ηελ ζχλαςε „αλαγλσξηζκέλεο ζπκβίσζεο ζηελ βάζε κηάο 

νηθνλνκηθήο θαη ζεμνπαιηθήο ζρέζεο‟ θαη ζηα δεπγάξηα ηνπ ηδίνπ θχινπ. Παξεκθεξή δηθαηψκαηα 

κε απηά ηνπ γάκνπ, θπξίσο ζρεηηθά κε ηα θιεξνλνκηθά δεηήκαηα.  

 

 III/ Τηοζεσία 

►Γελ είλαη δπλαηή γηα ηα δεπγάξηα ηνπ ηδίνπ θχινπ. 
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 IV/ Γοληθή κέρηκλα 

 Γελ είλαη  δπλαηφλ λα εμαζθεζεί απφ θνηλνχ. 

 

 V/ Τποβοεζούκελε αλαπαραγωγή 

►Απεπζχλεηαη κφλν ζηα δεπγάξηα εηεξνθπιφθηισλ, παληξεκέλα ή κε. 

 

 

 

 

 

 

 

I/ Γάκος 

 

 ήκεξα, ην ζεηηθφ δίθαην ηεο Γαιιίαο δελ πξνβιέπεη δηθαίσκα ζχλαςεο γάκνπ κεηαμχ δχν 

αηφκσλ ηνπ ηδίνπ θχινπ. Ωζηφζν, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειιεληθνχ ΑΚ, θαλέλα άξζξν 

ηνπ αληίζηνηρνπ Γαιιηθνχ ΑΚ δελ ηνλ απαγνξεχεη ξεηά: πνπζελά δε αλαθέξεηαη φηη ν γάκνο 

ζπλάπηεηαη απφ έλαλ άλδξα θαη κία γπλαίθα, ή φηη γάκνο κεηαμχ αηφκσλ ηνπ ηδίνπ θχινπ 

απαγνξεχεηαη, ή φηη ε δηαθνξά ηνπ θχινπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ εγθπξφηεηα ηνπ 

γάκνπ.  

 

II/ σκβίωσε (Le PACS : Pacte Civil de Solidarité) 

 

Απηή ε δπλαηφηεηα εηζήρζε κε λφκν ηεο 15/11/1999, θαη νξίδεη πσο πξφθεηηαη γηα έλα ζπκβφιαην 

κεηαμχ «δχν ελειίθσλ αηφκσλ δηαθνξεηηθνχ ή ηδίνπ θχινπ, θαη απνζθνπεί ζηελ ξχζκηζε θαη 

νξγάλσζε ηεο θνηλήο ηνπο δσήο». Αλαπηχρζεθε, πξνσζήζεθε θαη ππνζηεξίρζεθε απφ ηελ γαιιηθή 

αξηζηεξά, ζε απάληεζε ησλ δηεθδηθήζεσλ θπξίσο ησλ νκνθπιφθηισλ, απεπζπλφκελν, σζηφζν, θαη 

ζηα δεπγάξηα δηαθνξεηηθνχ θχινπ. Γηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ γάκν ζε αξθεηά ζεκεία, θαη βεβαίσο, 

δελ είλαη „ελδεδπκέλν‟ κε ηνπο ζπκβνιηζκνχο θαη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε πνπ έρεη αθφκε ν 

γάκνο per se, ζηελ Γαιιία.  

 

Έρεη δηαηάμεηο πνπ απνδίδνπλ θαη θαηνρπξψλνπλ ηα πιηθά δηθαηψκαηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ, πάλσ 

ζην κνληέιν ησλ παληξεκέλσλ δεπγαξηψλ, κε αξθεηέο φκσο δηαθνξνπνηήζεηο : θνηλή δήισζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (φκσο κεηά απφ ηελ πάξνδν ηξηψλ εηψλ απφ ηελ αξρή ηεο ζπκβίσζεο, ζε 

αληίζεζε κε ην αληίζηνηρν δηθαίσκα κέζα ζε γάκν, πνπ παξέρεηαη απφ ηελ αξρή ηνπ ηειεπηαίνπ), 

δηθαίσκα κεηάζεζεο γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο πάλσ ζηελ βάζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

νηθνγελεηαθήο ελφηεηαο, θιπ. Σα ζπληαμηνδνηηθά θαη θιεξνλνκηθά δηθαηψκαηα απνδίδνληαη κε 

πνιχ ιηγφηεξν επλντθνχο φξνπο απφ φ,ηη ζηα παληξεκέλα δεπγάξηα. Δίλαη έλαο λφκνο κε θελά θαη 

αδπλακίεο θαη έρεη ήδε πνιινχο επηθξηηέο, σζηφζν πξέπεη λα αλαγλσξίζεη θαλείο ην γεγνλφο φηη 

άλνημε ηνλ δξφκν γηα ηελ έληνλε δεκφζηα ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε, πεξί δηθαησκάησλ ησλ 

νκνθπιφθηισλ ζηελ πηνζεζία θαη ηελ ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή. Απηφ πνπ επηρεηξεί λα 

επηηχρεη ε θπβέξλεζε Ραθαξέλ, είλαη λα επηθέξεη βειηηψζεηο ζην PACS, ψζηε λα επηηχρεη κηα 

εθηφλσζε θαη λα απνδπλακψζεη ηελ εθζηξαηεία  ππέξ ηνπ γάκνπ ησλ νξγαλψζεσλ νκνθπινθίισλ 

πνπ δεηνχλ ίζα δηθαηψκαηα.  

 

III/ Τηοζεσία 

 

Ο λφκνο ηνπ 1966 πεξί πηνζεζίαο, δίλεη απηφ ην δηθαίσκα απνθιεηζηηθά ζηα παληξεκέλα δεπγάξηα 

ή ζε έλα αλχπαληξν θπζηθφ πξφζσπν. Σν άξζξν 346 ηνπ ΑΚ απαγνξεχεη ηελ πηνζεζία απφ 

«πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο άηνκα, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ζπδχγνπο». 

 

 ΓΑΛΛΗΑ 
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Η δπζθνιία γηα ηνπο νκνθπιφθηινπο ελδηαθεξφκελνπο έγθεηηαη ζην λα ηνπο δνζεί ε αξρηθή 

δηνηθεηηθή έγθξηζε πνπ απαηηείηαη γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία πηνζεζίαο. ηελ παξνχζα 

θαηάζηαζε, φηαλ ν αηηψλ δελ απνθξχπηεη ηνλ ζεμνπαιηθφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκφ, ε αίηεζή ηνπ 

απνξξίπηεηαη. Έηζη, αθνχ ηα  νκνθπιφθηια δεπγάξηα εμαηξνχληαη εμ ππαξρήο απηνχ ηνπ 

δηθαηψκαηνο, απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ πξάμε, είλαη ε απφθξπςε απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ηεο αίηεζήο ηνπο. Καη‟απηφ ηνλ ηξφπν, νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

νκνθπιφθηινη πνπ θάλνπλ αίηεζε γηα πηνζεζία σο κεκνλσκέλα άηνκα, είλαη νη ίδηεο κε απηέο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θαη νη εηεξνθπιφθηινη αλχπαληξνη. 

 

IV/ Γοληθή κέρηκλα 

 

Με λφκν ηεο 8/1/1993, απηή αζθείηαη απφ θνηλνχ απφ ηνλ παηέξα θαη ηελ κεηέξα ηνπ παηδηνχ. 

Όκσο, κε ηνλ λ. ηεο 2/3/2002 πνπ ηξνπνπνηεί έλα κέξνο ηνπ ΑΚ, ππάξρεη πξφνδνο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε κηάο κεγαιχηεξεο επειημίαο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ, ψζηε λα 

„ρσξάλε‟ κέζα ζε απηφ θαη νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο ή νη „familles recomposées΄. χκθσλα κε 

απηφ ην λφκν (άξζξν 377), νη νκνθπιφθηινη γνλείο κπνξνχλ –θαη‟εμαίξεζηλ θαη θαη‟εθηίκεζηλ ηνπ 

δηθαζηή, θαη κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ ή ησλ βηνινγηθψλ γνλέσλ ηνπ παηδηνχ- λα κνηξαζηνχλ 

ηελ γνληθή κέξηκλα κε ηνλ ζχληξνθφ ηνπο, πνπ νλνκάδεηαη «θνηλσληθφο ζπγγελήο» (parent social). 

Γεληθά, ν λφκνο πξνβιέπεη ηελ ξχζκηζε ηνπ δεζκνχ κεηαμχ παηδηνχ θαη νκνθπιφθηινπ γνλέα, 

φηαλ απηφο βξίζθεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηνλ άιιν (βηνινγηθφ) γνλέα.  

 

V/ Τποβοεζούκελε αλαπαραγωγή 

 

Ο λ. πεξί βηνεζηθήο ηνπ Ινπιίνπ ηνπ 1994, νξίδεη πσο απηέο νη κέζνδνη απεπζχλνληαη ζηα 

εηεξνθπιφθηια δεπγάξηα ζε αλαπαξαγσγηθή ειηθία, πνπ κπνξνχλ λα απνδείμνπλ φηη δνπλ καδί γηα 

ηνπιάρηζηνλ δχν ρξφληα. Δμαηξεί ηηο αλχπαληξεο κεηέξεο ή απηέο πνπ δνπλ κε κία άιιε γπλαίθα. 

Αθφκε, απαγνξεχνπλ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ κεζφδσλ έμσ απφ ην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο 

θνηλσληθήο πξφλνηαο, αιιά νη παξαβηάζεηο είλαη ζπρλέο. Η παξέλζεηε κεηξφηεηα απαγνξεχεηαη. 

ε γεληθέο γξακκέο, νη δεκνζθνπήζεηο γηα ην ζέκα ηεο πηνζεζίαο απφ νκνθπιφθηινπο, ηεο ρξήζεο 

κεζφδσλ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο ή παξέλζεηεο κεηξφηεηαο, δείρλνπλ κηα ζαθή αξλεηηθή 

ζηάζε ηεο θνηλήο γλψκεο απέλαληη ζ‟απηέο. 

 


