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Μελέτη για την Επιτροπή Αναφορών 

Εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των οικογενειών «ουράνιο 
τόξο» στην ΕΕ1 

 

Πορίσματα 

Η μελέτη - η οποία συντάχθηκε από την Αλίνα Τρυφωνίδου, καθηγήτρια νομικής, Πανεπιστήμιο Reading 
(Ηνωμένο Βασίλειο), και τον Robert Wintemute, καθηγητή δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, King’s College 
London (Ηνωμένο Βασίλειο) - εξετάζει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες «ουράνιο τόξο» 
(ζευγάρια του ίδιου φύλου, με ή χωρίς παιδιά) όταν επιχειρούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σχετικά με την 
ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων από αναφορές που 
υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα εμπόδια αυτά συνίστανται στο 
γεγονός ότι μια μειοψηφία κρατών μελών δεν αναγνωρίζουν ως ζευγάρια τα ζευγάρια του ίδιου φύλου (έγγαμα, 
εγγεγραμμένα ή μη) που έχουν εισέλθει στο έδαφός τους από άλλο κράτος μέλος, και δεν αναγνωρίζουν ότι και 
τα δύο μέλη του ζεύγους είναι οι νόμιμοι γονείς του παιδιού ή των παιδιών τους, ακόμη και αν έχουν 
αναγνωριστεί ως τέτοιοι στο κράτος μέλος από το οποίο έρχονται ή από το οποίο επιστρέφουν. Σε πολλές 
περιπτώσεις, όταν διέρχεται ένα σύνορο μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ, το ζευγάρι παύει να είναι ζευγάρι 
νομικά, και θεωρείται πλέον ότι πρόκειται για δύο μη σχετιζόμενα άτομα, και ότι το παιδί ή τα παιδιά 
τους από δύο νόμιμους γονείς έχουν πλέον έναν μόνο νόμιμο γονέα ή (σε ορισμένες περιπτώσεις που 
αφορούν παρένθετη μητρότητα) κανέναν νόμιμο γονέα. Εκτός από τη συναισθηματική σημασία της 
αδιάλειπτης αναγνώρισης των έννομων σχέσεων όταν ένα ζευγάρι ή οικογένεια μετακινείται μεταξύ κρατών 
μελών, είναι σημαντική και από πρακτική και νομική άποψη, δεδομένου ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν 
τα πρόσωπα να έχουν νομικές υποχρεώσεις μεταξύ τους και να διεκδικούν δικαιώματα που απορρέουν από 
αυτές τις υποχρεώσεις.  

                                                             
1  Πλήρης μελέτη στα αγγλικά:  
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/671505/IPOL_STU(2021)671505_EN.pdf 

ΣΥΝΟΨΗ 

Η παρούσα μελέτη, η οποία ανατέθηκε από το Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και 
Συνταγματικών Υποθέσεων κατόπιν αιτήματος της επιτροπής PETI εξετάζει: i) τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι οικογένειες «ουράνιο τόξο» (ζευγάρια του ίδιου φύλου, με ή χωρίς παιδιά) όταν 
επιχειρούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων σε αναφορές που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 
Αναφορών· ii) τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη της ΕΕ αντιμετωπίζουν τα έγγαμα ζευγάρια 
του ίδιου φύλου, τους καταχωρημένους συντρόφους, τους μη καταχωρημένους συντρόφους και 
τα τέκνα τους σε διασυνοριακές καταστάσεις· και iii) τις ενέργειες που θα μπορούσαν να 
αναλάβουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την άρση αυτών των εμποδίων.  

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/671505/IPOL_STU(2021)671505_EN.pdf
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Οι συντάκτες διαπίστωσαν ότι ο αριθμός των κρατών μελών που δεν αναγνωρίζουν αυτές τις έννομες σχέσεις 
εξαρτάται από τη νομική κατάσταση της οικογένειας «ουράνιο τόξο» και από το είδος της αναγνώρισης που 
ζητά. Θεωρητικά, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να δέχονται ότι πρέπει να χορηγούν άδεια διαμονής στον 
σύζυγο ίδιου φίλου ενός πολίτη της ΕΕ που προέρχεται από άλλο κράτος μέλος, αλλά, στην πράξη, αυτό 
ενδέχεται να μην συμβαίνει, ακόμη και στη Ρουμανία, στην οποία έχει απευθυνθεί η απόφαση του ΔΕΕ του 
2018 στην υπόθεση 2 Coman & Hamilton (και επειδή η έννομη τάξη της ΕΕ δεν έχει επιβάλει το δικαίωμά τους σε 
άδεια διαμονής, το ζεύγος υποχρεώθηκε να παραπέμψει την υπόθεσή του στο ΕΔΑΔ)3. Έξι κράτη μέλη δεν 
αναγνωρίζουν σύζυγο από άλλο κράτος μέλος όσον αφορά σκοπούς εθνικού δικαίου πέραν της άδειας 
διαμονής 4. Εννέα κράτη μέλη ενδέχεται να μην αναγνωρίζουν καταχωρημένο σύντροφο του ίδιου φύλου σε 
ορισμένες περιπτώσεις5. Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι μη καταχωρημένοι σύντροφοι του ίδιου φύλου, οι οποίοι 
εισέρχονται στο έδαφός τους από άλλο κράτος μέλος όπου ενδέχεται να μην έχουν πρόσβαση σε γάμο ή 
καταχωρημένη συμβίωση, τυγχάνουν πολύ μικρής αναγνώρισης.  

Σε έντεκα κράτη μέλη, ένα παιδί δεν μπορεί να έχει δύο γυναίκες ή δύο άνδρες ως νόμιμους γονείς - τα ζευγάρια 
ίδιου φύλου αποκλείονται από την από κοινού υιοθεσία ή από την υιοθεσία από δεύτερο γονέα6 - και 
αυτό σημαίνει ότι δεν θα αναγνωρίσουν, επίσης, τη σχέση γονέα-παιδιού όσον αφορά τις οικογένειες που 
έρχονται στο έδαφός τους από άλλα κράτη μέλη. Το ζήτημα του κατά πόσον η Βουλγαρία πρέπει να 
αναγνωρίσει ένα ισπανικό πιστοποιητικό γέννησης στο οποίο αναφέρονται δύο γυναίκες ως νόμιμοι γονείς ενός 
παιδιού εκκρεμεί επί του παρόντος ενώπιον του ΔΕΕ7.  

Η μελέτη εξετάζει το θέμα «Το κοινωνικό πρόβλημα: οι οικογένειες «ουράνιο τόξο» και τα εμπόδια που 
συναντούν όταν μετακινούνται εντός της ΕΕ» (κεφάλαιο 2) και αναλύει το «Σχετικό νομικό πλαίσιο» (κεφάλαιο 
3), ενώ στα επόμενα κεφάλαια εξετάζεται η κατάσταση όσον αφορά τους ακόλουθους: «Παντρεμένα ζευγάρια 
ίδιου φύλου» (κεφάλαιο 4), «καταχωρημένοι σύντροφοι ίδιου φύλου» (κεφάλαιο 5), «Μη καταχωρημένοι 
σύντροφοι ίδιου φύλου» (κεφάλαιο 6) και «Παιδιά ζευγαριών ίδιου φύλου» (κεφάλαιο 7). Παρέχεται «Επιλογή 
πραγματικών υποθέσεων που απεικονίζουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες ουράνιο τόξο» 
(παράρτημα 1), καθώς και η «Νομολογία του ΔΕΕ [Δικαστήριο της ΕΕ] και του ΕΔΔΑ [Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου] σχετικά με τις οικογένειες ’ουράνιο τόξο’» (παράρτημα 2), ενώ 
επισυνάπτονται επίσης τα έγγραφα «Οι νόμοι περί γάμου και καταχωρημένης σχέσης ανοίγουν στα ζευγάρια 
ίδιου φύλου στην ΕΕ» και το «Ερωτηματολόγιο που απεστάλη στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και 
Κοινοβουλευτικής Τεκμηρίωσης» (παραρτήματα 3 και 4).  

Τέλος, η μελέτη διατυπώνει μια σειρά συστάσεων για την ανάληψη πολιτικής και νομοθετικής δράσης προς τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες 
«ουράνιο τόξο» όταν μετακινούνται σε ολόκληρη την ΕΕ ξεπερνιούνται και ότι μπορούν να απολαμβάνουν το 
δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία, με βάση την αρχή της ισότητας και χωρίς διακρίσεις λόγω του 
σεξουαλικού προσανατολισμού τους.  

Συστάσεις 

Η Επιτροπή θα πρέπει:  

1) να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει βάσει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ και να λάβει μέτρα επιβολής κατά της 
Ρουμανίας, λόγω της συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης της Ρουμανίας με την Coman & Hamilton. Η Επιτροπή 
θα πρέπει επίσης να εξετάσει κατά πόσον τα υπόλοιπα 26 κράτη μέλη συμμορφώνονται με την Coman & 
Hamilton και να λάβει μέτρα επιβολής κατά όσων δεν συμμορφώνονται. 

                                                             
2  Υπόθεση C-673/16, Coman & Hamilton ECLI:EU:C:2018:385. 
3  Coman κ. ά. κατά Ρουμανίας, προσφυγή αριθ. 2663/21 (κοινοποιηθείσα στις 9 Φεβρουαρίου 2021), 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208508. 
4  Βουλγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία. 
5  Βουλγαρία, Γαλλία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία. 
6  Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία. 
7 Υπόθεση C-490/20, V.M.A. κατά Stolichna Obsthina (Δήμος Σόφιας), ακρόαση στις 9 Φεβρουαρίου 2021, προτάσεις του 
γενικού εισαγγελέα της 15ης Απριλίου 2021. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208508
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2) να ασκήσει προσφυγή βάσει του άρθρου 263 της ΣΛΕΕ με αίτημα την ακύρωση της φράσεως «αν η νομοθεσία 
του κράτους μέλους υποδοχής εξομοιώνει την καταχωρημένη συμβίωση με τον γάμο» (άρθρο 2 παράγραφος 
2 στοιχείο β), της οδηγίας 2004/38 για την ελεύθερη κυκλοφορία) ως αντίθετης προς το άρθρο 21 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

3) να στηρίξει την στρατηγική επίλυση διαφορών από την κοινωνία των πολιτών για την επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής της νομολογίας Coman & Hamilton ώστε να μην καλύπτει μόνο τις άδειες διαμονής αλλά και 
άλλα δικαιώματα ή παροχές, και των αποφάσεων του ΕΔΔΑ Oliari & Others8 του 2015 και Taddeucci & McCall9 
του 2016 από την Ιταλία σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. 

4) να επιμείνει όσον αφορά την υιοθέτηση από το Συμβούλιο της ΕΕ της «πρότασης σχετικά με οδηγία του 
Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού»10 του 2008, και το Συμβούλιο θα πρέπει να 
την υιοθετήσει.   

5) να προτείνει νομοθεσία για την ελεύθερη κυκλοφορία και την ομαλή διαδικασία (με κύρια νομική βάση το 
άρθρο 21 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ) που απαιτεί από όλα τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν τους συζύγους 
ίδιου φύλου και τους καταχωρημένους συντρόφους από άλλο κράτος μέλος σε σχέση με θέματα για τα 
οποία θα έχουν δικαίωμα ίσης μεταχείρισης σύμφωνα με τη νομολογία του ΕΔΑΔ. 

6) να προτείνει νομοθεσία για την ελεύθερη κυκλοφορία και την τακτική διαδικασία (με το άρθρο 21 
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ να αποτελεί την κύρια νομική βάση) που απαιτεί από όλα τα κράτη μέλη να 
αναγνωρίζουν τους ενήλικες που αναγράφονται στο πιστοποιητικό γέννησης ενός παιδιού ως νόμιμους 
γονείς του παιδιού, ανεξάρτητα από το φύλο ή την οικογενειακή κατάσταση των ενηλίκων.   

7) να εκδώσει ανακοίνωση στην οποία θα διευκρινίζεται ότι ο όρος «σύντροφος», όπως χρησιμοποιείται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2004/38 και στην απόφαση Reed του ΔΕΕ, πρέπει να 
ερμηνεύεται υπό την έννοια ότι περιλαμβάνει τόσο τον σύντροφο του αντίθετου φύλου όσο και τον σύντροφο 
ίδιου φύλου του πολίτη της Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι, όταν τα κράτη μέλη της ΕΕ 
προβαίνουν σε εξέταση της προσωπικής κατάστασης του ζεύγους προκειμένου να «διευκολύνουν» την εισδοχή 
μη καταχωρημένου μόνιμου συντρόφου πολίτη της Ένωσης στο έδαφός τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο β), της οδηγίας 2004/38, η εκτίμησή τους πρέπει να είναι απαλλαγμένη από διακρίσεις 
λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού.  

8) να εκδώσει ανακοίνωση στην οποία θα διευκρινίζεται ότι όλες οι αναφορές της οδηγίας 2004/38 σε «γονέα», 
«παιδί», «απευθείας κατιών» ή «απευθείας ανιών», καθώς και στις αρχές που έχουν θεσπιστεί στις αποφάσεις 
Zhu και Chen και Baumbast του ΔΕΕ, περιλαμβάνουν τις οικογένειες «ουράνιο τόξο», ώστε να διασφαλίζεται 
ότι, κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους στην ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ, απολαμβάνουν, βάσει του 
δικαίου της ΕΕ, τα ίδια δικαιώματα οικογενειακής επανένωσης με τις οικογένειες που αποτελούνται από 
ζευγάρια ατόμων του αντίθετου φύλου.  

9) να εκδώσει ανακοίνωση στην οποία θα διευκρινίζεται ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν 
τη συνέχεια –από νομική άποψη– των οικογενειακών δεσμών των μελών των οικογενειών «ουράνιο τόξο» που 
εισέρχονται στο έδαφός τους από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, τουλάχιστον σε όλες τις περιπτώσεις που αυτό 
απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Τέλος, εάν δοθεί στο ΔΕΕ η ευκαιρία να αποφανθεί επί οποιουδήποτε από τα ανωτέρω ζητήματα, θα πρέπει να 
λάβει υπόψη τις συστάσεις της παρούσας μελέτης11.  

                                                             
8  Βλ. http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-156265.  
9  Βλ. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164715.  
10  COM(2008) 426 τελικό, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52008PC0426. 
11  Η μελέτη παρουσιάστηκε στο Εργαστήριο για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ+ στην ΕΕ που διοργάνωσε το Θεματικό 
Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων για την Επιτροπή Αναφορών παρουσία της Επιτρόπου 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-156265
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164715
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52008PC0426
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Helena Dalli, NELFA, ILGA-Europe, FRA και αναφέροντες, βλ. https://www.europarl.europa.eu/committees/el/workshop-
on-lgbti-and-rights-in-the-eu/product-details/20210303WKS03281 
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