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 Νοεμβρίου 2013, 

ςυνεκδικαςκείςεσ υποκζςεισ C-199/12 ζωσ C-201/12, Minister voor Immigratie en Asiel κατά X (C-
199/12) και Y (C-200/12) και Z κατά Minister voor Immigratie en Asiel (C-201/12) μθ δθμοςιευκείςα 
ακόμα ςτθ υλλογι Νομολογίασ (βλ. το πλιρεσ κείμενό τθσ ςτο παρόν τεφχοσ). 
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 1. Ειςαγωγι 

Οι διϊξεισ προςϊπων λόγω του ςεξουαλικοφ ι γενετιςιου 

προςανατολιςμοφ2 τουσ δεν είναι νζο φαινόμενο. Παρ’ ότι θ κατάςταςθ είναι 

ςαφϊσ βελτιωμζνθ ςε ςχζςθ με το παρελκόν, εβδομιντα οκτϊ χϊρεσ ςε όλο τον 

κόςμο εξακολουκοφν να διϊκουν ποινικά τισ ερωτικζσ ςχζςεισ ατόμων του ιδίου 

φφλου3. Αντίκετα, είναι φαινόμενο των τελευταίων ετϊν θ επίκλθςθ των διϊξεων 

και των διακρίςεων, που υφίςτανται τα άτομα αυτά ςτθν χϊρα καταγωγισ τουσ, ωσ 

λόγων που κακιςτοφν επιτακτικι τθ διεκνι προςταςία τουσ4. Μια ςειρά 

παραγόντων ςυντζλεςαν ϊςτε τα τελευταία χρόνια ο αρικμόσ των αιτθμάτων 

αςφλου που υποβάλλονται από ομοφυλόφιλουσ, λεςβίεσ, αμφιφυλόφιλουσ και 

διαφυλικοφσ να ζχει αυξθκεί ςθμαντικά5: θ προςταςία των ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων τθν εποχι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ ζγινε περιςςότερο οικουμενικι και 

ατομοκεντρικι, ξεπζραςε τουσ παραδοςιακοφσ περιοριςμοφσ των εκνικϊν ςυνόρων 

και εδραιϊκθκε ςτθ βάςθ διεκνϊν ςυμβάςεων6. Μία από τισ ςθμαντικότερεσ 

διεκνείσ ςυμβάςεισ που ενίςχυςε τθν προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, 

εγκακιδρφοντασ τθν υποχρζωςθ των κρατϊν να παρζχουν διεκνι προςταςία ςτα 

                                                      
2 Ωσ «ςεξουαλικόσ προςανατολιςμόσ» ορίηεται θ ικανότθτα του προςϊπου να νιϊκει εςωτερικι 
ςυγκινθςιακι, ςυναιςκθματικι και ςεξουαλικι ζλξθ για άτομα διαφορετικοφ ι ίδιου φφλου ι 
περιςςότερων του ενόσ φφλου και να διατθρεί με αυτά προςωπικζσ και ςεξουαλικζσ ςχζςεισ. Θ 
«ταυτότθτα του γζνουσ» (ι γενετιςιοσ προςανατολιςμόσ) αναφζρεται ςτθ βακφτερθ και εςωτερικι 
εμπειρία κάκε προςϊπου όςον αφορά το γζνοσ, που μπορεί, χωρίσ να είναι απαραίτθτο, να 
αντιςτοιχεί ςτο γζνοσ που αποδίδεται κατά τθ γζννθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ προςωπικισ του 
αίςκθςθσ για το ςϊμα και άλλων εκφράςεων, όπωσ είναι θ ζνδυςθ, θ ομιλία και οι τρόποι. Θ ςχετικι 
ορολογία του παρόντοσ ςθμειϊματοσ βαςίηεται ςτισ «Αρχζσ τθσ Yogyakarta για τθν Εφαρμογι του 
Διεκνοφσ Δικαίου των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου ςτο εξουαλικό Προςανατολιςμό και ςτθν 
Σαυτότθτα του Γζνουσ», Μάρτιοσ 2007, www.yogyakartaprinciples.org /principles_en.pdf.  
3 International Commission of Jurists, «Sexual Orientation and Gender Identity in Human Rights Law: 
Jurisprudential, Legislative and Doctrinal References from the Council of Europe and the European 
Union», Οκτϊβριοσ 2007, http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2007/12/sexual-
orientation-gender-identity-law-CoE-EU-publication-2007.pdf. Βλζπε επίςθσ M. O’ Flaherty & J. 
Fisher, «Sexual Orientation, Gender Identity and International Human Rights Law: Contextualising the 
Yogyakarta Principles», Human Rights Law Review, 2008, ςελ. 207-248. 
4 J. Millbank, «The right of lesbians and gay men to live freely, openly, and on equal terms is not bad 
law: a reply to Hathaway and Pobjo», International Law and Politics, 2012, ςελ. 497-527. 
5 Υπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ για του Πρόςφυγεσ (UNHCR), «Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τα αιτιματα 
αςφλου που ςτθρίηονται ςτο ςεξουαλικό προςανατολιςμό και ςτθν ταυτότθτα γζνουσ», Γενεφθ 2008, 
διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα www.unhcr.gr 
6 Όλωσ ενδεικτικά: Ph. Alston, «The Universal Declaration in an Era of Globalization», ςτο ςυλλογικό 
ζργο επιμ. V. D. Heijden & Tahzib-Lie, «Reflections on the Universal Declaration of Human Rights: A 
Fiftieth Anniversary Anthology», Hague, Martinus Nijhoff, 1998, R. Brownsword (επιμ.), «Global 
Governance and the Quest for Justice – Volume 4: Human Rights», Oxford, Hart Publishing, 2004, T. 
Evans, «The Politics of Human Rights: A Global Perspective» 2nd Ed,  London, Pluto Press, 2005,  J. W. 
Meyer, «World society, institutional theories, and the actor», ANNUAL REVIEW OF SOCIOLOGY, 2010, 
ςελ 1-20 και D. J. Frank «Making sense of LGBT asylum claims: Change and variation in institutional 
contexts», INTERNATIONAL LAW AND POLITICS, 2012, ςελ. 485-495.  
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άτομα που για διάφορουσ λόγουσ αναγκάηονται να εγκαταλείψουν τθν πατρίδα 

τουσ, είναι θ φμβαςθ τθσ Γενεφθσ τθσ 28θσ Ιουλίου 1951 περί του κακεςτϊτοσ των 

προςφφγων7.  φμφωνα με το άρκρο 1§2 αυτισ, πρόςφυγασ είναι  κάκε πρόςωπο, 

το οποίο ςυνεπεία δικαιολογθμζνου φόβου διϊξεωσ λόγω φυλισ, κρθςκείασ, 

εκνικότθτοσ, κοινωνικισ τάξεωσ ι πολιτικϊν πεποικιςεων ευρίςκεται εκτόσ τθσ 

χϊρασ τθσ οποίασ ζχει τθν υπθκοότθτα και δεν δφναται ι, λόγω του φόβου τοφτου, 

δεν επικυμεί να απολαφει τθσ προςταςίασ τθσ χϊρασ αυτισ.  

Θ φμβαςθ ενςωματϊκθκε ςτο δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με τθν 

Οδθγία του υμβουλίου 2004/83 για τθ κζςπιςθ ελάχιςτων απαιτιςεων για τθν 

αναγνϊριςθ και το κακεςτϊσ των προςφφγων8, θ οποία προςφάτωσ 

αντικαταςτάκθκε από τθν Οδθγία 2011/959
. τθν Οδθγία 2004/83 περιλαμβάνεται 

οριςμόσ των «πράξεων δίωξθσ», οι οποίεσ γεννοφν το φόβο των διωκόμενων 

προςϊπων, και κακορίηονται κριτιρια ςχετικά με τισ πράξεισ αυτζσ τόςο ωσ προσ τθ 

βαρφτθτά τουσ10 όςο και ωσ προσ τθ μορφι που ενδζχεται να ενδφονται11. το 

άρκρο 10 τθσ Οδθγίασ, που επιγράφεται «λόγοι δίωξθσ», εξειδικεφονται 

εννοιολογικά τα χαρακτθριςτικά εκείνα που ςυνιςτοφν τθν αιτία ι τθν αφορμι των 

διϊξεων. Από τισ πζντε κατθγορίεσ λόγων που απαρικμοφνται, κρίςιμθ ζννοια ςε 

ςχζςθ με τισ διϊξεισ που υφίςτανται άτομα με ομοφυλόφιλο ςεξουαλικό 

προςανατολιςμό είναι αυτι τθσ «ιδιαίτερθσ κοινωνικισ ομάδασ». Γι’ αυτιν θ 

Οδθγία προβλζπει πωσ «θ ομάδα κεωρείται ωσ ιδιαίτερθ κοινωνικι ομάδα όταν, 

μεταξφ άλλων: τα μζλθ τθσ ομάδασ αυτισ ζχουν κοινά εγγενι χαρακτθριςτικά ι 

                                                      
7 Θ φμβαςθ περί τθσ νομικισ καταςτάςεωσ των προςφφγων, θ οποία υπογράφθκε ςτθ Γενεφθ ςτισ 
28 Ιουλίου 1951 (Recueil des traités des Nations Unies, 1954, τόμοσ 189, ς. 150, αρικ. 2545), τζκθκε 
ςε ιςχφ ςτισ 22 Απριλίου 1954, ςυμπλθρϊκθκε δε με το Πρωτόκολλο περί του κακεςτϊτοσ των 
προςφφγων, το οποίο ςυνάφκθκε ςτθ Νζα Τόρκθ ςτισ 31 Ιανουαρίου 1967 και τζκθκε ςε ιςχφ ςτισ 4 
Οκτωβρίου 1967 (ςτο εξισ: φμβαςθ τθσ Γενεφθσ). Βλ. ανάλυςι τθσ  ςε Η. Παπαςιϊπθ – Παςιά, 
«Δίκαιο καταςτάςεωσ αλλοδαπϊν», εκδόςεισ άκκουλα 2007, ςελ. 160 επ.  
8 Οδθγία 2004/83/ΕΚ του υμβουλίου, τθσ 29θσ Απριλίου 2004, για κζςπιςθ ελάχιςτων απαιτιςεων 
για τθν αναγνϊριςθ και το κακεςτϊσ των υπθκόων τρίτων χωρϊν ι των απάτριδων ωσ προςφφγων ι 
ωσ προςϊπων που χριηουν διεκνοφσ προςταςίασ για άλλουσ λόγουσ (ΕΕ L 304, ς. 12, και διορκωτικό 
ΕΕ 2005, L 204, ς. 24, ςτο εξισ: Οδθγία). Βλ. ςυλλογικό ζργο επιμζλειασ V. Chetail, «La Convention de 
Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés 50 ans après: bilan et perspectives», Editions 
Bruylant, Bruxelles, 2001, ιδίωσ δε μελζτθ Fr. J. Laferriere, «La compatibilité de la politique d'asile de 
l'Union européenne avec la Convention de Genève du 28 Juillet 1951 relative au statut des refugies», 
ςελ. 257 – 286. 
9 Οδθγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 13θσ Δεκεμβρίου 
2011, ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τθν αναγνϊριςθ των υπθκόων τρίτων χωρϊν ι των απάτριδων 
ωσ δικαιοφχων διεκνοφσ προςταςίασ, για ζνα ενιαίο κακεςτϊσ για τουσ πρόςφυγεσ ι για τα άτομα 
που δικαιοφνται επικουρικι προςταςία και για το περιεχόμενο τθσ παρεχόμενθσ προςταςίασ, 
Επίςθμθ Εφθμερίδα, αρικ. L 337 τθσ 20/12/2011, ςελ. 9-26. Θ Οδθγία αντικακιςτά και καταργεί τθν 
προγενζςτερθ 2004/83, χωρίσ να επιφζρει αλλαγζσ ςτο κζμα που εξετάηεται ςτθν παροφςα μελζτθ. 
φμφωνα με το άρκρο 39, τα κράτθ μζλθ κζτουν ςε ιςχφ τισ αναγκαίεσ νομοκετικζσ, κανονιςτικζσ και 
διοικθτικζσ διατάξεισ για να ςυμμορφωκοφν με τθν πλειοψθφία των προβλζψεϊν τθσ ζωσ τισ 21 
Δεκεμβρίου 2013. Θ ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ ζλαβε χϊρα με το 
Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αρικμό 141/2013 (ΦΕΚ Α 226/21.10.2013). 
10 Άρκρο 9§1 τθσ Οδθγίασ. 
11 Άρκρο 9§2 τθσ Οδθγίασ. 
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κοινό ιςτορικό παρελκόν το οποίο δεν μπορεί να μεταβλθκεί ι ζχουν από κοινοφ 

χαρακτθριςτικά ι πεποικιςεισ τόςο κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ για τθν ταυτότθτα ι τθ 

ςυνείδθςθ ϊςτε ζνα πρόςωπο να μθν πρζπει να αναγκάηεται να τισ αποκθρφξει και 

θ ομάδα ζχει ιδιαίτερθ ταυτότθτα ςτθν οικεία χϊρα, διότι γίνεται αντιλθπτι ωσ 

διαφορετικι ομάδα από τον περιβάλλοντα κοινωνικό χϊρο. Ανάλογα με τισ 

ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτθ χϊρα καταγωγισ μια ιδιαίτερθ κοινωνικι ομάδα 

μπορεί να περιλαμβάνει ομάδα που βαςίηεται ςτο κοινό χαρακτθριςτικό του 

γενετιςιου προςανατολιςμοφ. Ο γενετιςιοσ προςανατολιςμόσ δεν μπορεί να νοθκεί 

ωσ περιλαμβάνων πράξεισ κεωροφμενεσ αξιόποινεσ κατά το εκνικό δίκαιο των 

κρατϊν μελϊν. Μποροφν να λαμβάνονται υπόψθ πτυχζσ ςυνδεόμενεσ με το φφλο, 

χωρίσ να αποτελοφν αυτζσ κακ' εαυτζσ τεκμιριο τθσ εφαρμογισ του παρόντοσ 

άρκρου»12
. 

Ολλανδικά διοικθτικά Δικαςτιρια, επιλαμβανόμενα υποκζςεων άρνθςθσ 

παροχισ αςφλου ςε ομοφυλόφιλουσ, προερχόμενουσ από χϊρεσ τθσ Αφρικισ όπου 

θ ομοφυλοφιλία διϊκεται ποινικά, ηιτθςαν από το Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ, δια τθσ υποβολισ προδικαςτικοφ ερωτιματοσ, να διευκρινίςει πρωτίςτωσ 

εάν οι ομοφυλόφιλοι υπάγονται ςτον ανωτζρω οριςμό τθσ ιδιαίτερθσ κοινωνικισ 

ομάδασ και κατ’ επζκταςθ ςτο ratione personae πεδίο εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ. 

Επιπλζον, διατφπωςαν ερωτιματα ςε ςχζςθ με τθν ζννοια τθσ δίωξθσ αλλά και με 

τθν ενδεχόμενθ υποχρζωςθ των αιτοφντων να αποκρφπτουν ςτισ χϊρεσ καταγωγισ 

τουσ τον ςεξουαλικό προςανατολιςμό τουσ ϊςτε να αποφεφγουν τισ διϊξεισ. Με 

τθν απόφαςθ του Δικαςτθρίου13 για πρϊτθ φορά επιβεβαιϊκθκε ότι οι 

ομοφυλόφιλοι άντρεσ και γυναίκεσ υπάγονται, υπό προχποκζςεισ, ςτο προςωπικό 

πεδίο εφαρμογισ τθσ φμβαςθσ τθσ Γενεφθσ  και παραςχζκθκε, ζτςι, το νομικό 

ζρειςμα για τθ ςφγκλιςθ των μζχρι τϊρα αποκλινουςϊν πρακτικϊν των κρατϊν 

μελϊν ςε αυτό το ηιτθμα. Παρακάτω εξετάηονται, αρχικά (υπό 2), ποια ςτοιχεία 

απαιτείται και ποια δεν απαιτείται να πλθροφνται προκειμζνου να κρικεί από τισ 

εκνικζσ αρχζσ των κρατϊν μελϊν ότι ο αιτϊν άςυλο αλλοδαπόσ ςυνιςτά πρόςωπο 

δικαιοφμενο διεκνοφσ προςταςίασ κατά τθν Οδθγία και τθ φμβαςθ και, ςτθ 

ςυνζχεια (υπό 3), διατυπϊνονται παρατθριςεισ επί των κρίςεων του Δικαςτθρίου, 

                                                      
12 Οδθγία 2004/83/ΕΚ, άρκρο 10§1, ςτοιχείο δ’. Θ προςταςία που θ διάταξθ αυτι παρζχει ςτα άτομα 
με ςεξουαλικό προςανατολιςμό κατευκυνόμενο προσ το ίδιο φφλο είναι ρθτι. Δεν είναι όμωσ το ίδιο 
ςαφζσ εάν θ προςταςία αυτι εκτείνεται ςτα διαφυλικά άτομα, παρ’ ότι κεωρείται λογικό ότι θ 
Οδθγία καλφπτει και αυτά τα άτομα. Θ διατφπωςθ του ςτοιχείου δ’ του άρκρου 10§1 είναι ιδιαίτερα 
αςαφισ, ιδίωσ λαμβανομζνων υπόψθ των διαφορϊν του τελευταίου εδαφίου ςτισ γλωςςικζσ 
αποδόςεισ («πτυχζσ ςυνδεόμενεσ με το φφλο» - «gender related aspects» - «les aspects liés à l'égalité 
entre les hommes et les femmes»). Βλζπε και Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων 
(FRA), «Homophobia, transphobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender 
identity in the EU Member States», Report, Ιοφνιοσ 2011, ςελ. 33. 
13 Απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τθσ 7

θσ
 Νοεμβρίου 2013, ςυνεκδικαςκείςεσ 

υποκζςεισ C-199/12 ζωσ C-201/12, Minister voor Immigratie en Asiel κατά X (C-199/12) και Y (C-
200/12) και Z κατά Minister voor Immigratie en Asiel (C-201/12), όπου παραπάνω. 
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ιδίωσ υπό τθν οπτικι των ατόμων και των περιπτϊςεων που -παραδόξωσ- 

ςτεροφνται τθσ προςφυγικισ ιδιότθτασ14. 

2. Οι προχποκζςεισ παροχισ αςφλου 

Θ φμβαςθ τθσ Γενεφθσ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίκο του διεκνοφσ 

νομικοφ κακεςτϊτοσ για τθν προςταςία των προςφφγων. Οι διατάξεισ τθσ Οδθγίασ, 

ςχετικά με τισ προχποκζςεισ για τθν παροχι του κακεςτϊτοσ πρόςφυγα και ςχετικά 

με το περιεχόμενο του κακεςτϊτοσ αυτοφ, κεςπίςτθκαν για να βοθκθκοφν οι 

αρμόδιεσ αρχζσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ζνωςθσ να κατανοοφν και να εφαρμόηουν τθ 

φμβαςθ με ομοιόμορφο τρόπο15. Σο γεγονόσ ότι θ Οδθγία ενςωματϊνει ςτο δίκαιο 

τθσ Ζνωςθσ μία διεκνι φμβαςθ ςυνεπάγεται ότι θ ερμθνεία των διατάξεων τθσ 

Οδθγίασ γίνεται υπό το φωσ τθσ όλθσ οικονομίασ και του ςκοποφ τθσ φμβαςθσ 

αυτισ αλλά και όλων των άλλων διεκνϊν ςυμβάςεων που ςχετίηονται με το 

Ευρωπαϊκό φςτθμα Αςφλου16. Επίςθσ, όπωσ παγίωσ κρίνει το Δικαςτιριο, κατά τθν 

ερμθνεία των διατάξεων ενόσ ενωςιακοφ νομοκετιματοσ λαμβάνονται υπόψθ το 

όλο πνεφμα, ο ςκοπόσ και θ διάρκρωςθ του νομοκετιματοσ κακϊσ και ο Χάρτθσ 

Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ζνωςθσ17
. το πλαίςιο αυτό, θ αξιολόγθςθ των 

                                                      
14 ε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ μια ςειρά πράξεων προςτατεφει τα κεμελιϊδθ δικαιϊματα των 
ομοφυλοφίλων, δεδομζνου ότι ο Χάρτθσ Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και 
ιδιαίτερα το άρκρο 21 απαγορεφει τισ διακρίςεισ με βάςθ το γενετιςιο προςανατολιςμό. Μεταξφ 
αυτϊν, ςτο ςθμείο όπου ςυνάπτονται άςυλο και ςεξουαλικόσ προςανατολιςμόσ, εκτόσ τθσ Οδθγίασ 
2004/83 που διζπει τθν απόδοςθ τθσ ιδιότθτασ του πρόςφυγα και αποτελεί το εξεταηόμενο ηιτθμα 
τθσ παροφςασ μελζτθσ, διεκδικεί επίςθσ εφαρμογι θ Οδθγία 2003/86/EΚ τθσ 22θσ επτεμβρίου 
2003. Θ Οδθγία 2003/86 κζτει όρουσ για τθν ενάςκθςθ του δικαιϊματοσ επανζνωςθσ οικογενειϊν με 
πολίτεσ τρίτων χωρϊν που κατοικοφν νόμιμα ςτο ζδαφοσ κράτουσ μζλουσ. Σο άρκρο 4 αυτισ, το 
οποίο ζχει τίτλο «Μζλθ τθσ οικογζνειασ» προβλζπει ότι τα κράτθ μζλθ μποροφν να επιτρζψουν τθν 
είςοδο και τθ διαμονι του εκτόσ γάμου ςυντρόφου, υπθκόου τρίτθσ χϊρασ, ο οποίοσ διατθρεί με τον 
ςυντθροφντα ςτακερι ςχζςθ μακράσ διαρκείασ δεόντωσ αποδεδειγμζνθ ι ςυνδζεται με αυτόν με 
καταχωριςμζνθ ςχζςθ ςυμβίωςθσ. Επαφίεται, ωςτόςο, ςτθν κυριαρχικι εξουςία των κρατϊν μελϊν 
να αναγνωρίςουν αυτό το δικαίωμα ςε ομόφυλα ηευγάρια και οριςμζνα κράτθ μζλθ το πράττουν. Για 
το ηιτθμα τθσ οικογενειακισ ςυνζνωςθσ ομόφυλων οικογενειϊν, που εκφεφγει των ορίων τθσ 
παροφςασ, βλζπε ενδεικτικά H. Stalford, «Concepts of Family under EU Law–Lessons from the ECHR», 
International journal of law, policy and the family, 2002, ςελ. 410-434 και P. Van Elsuwege & D. 
Kochenov, «On the limits of judicial intervention: EU citizenship and family reunification rights», 
European Journal of Migration and Law, 2011, ςελ. 443-466. 
15 Αποφάςεισ του Δικαςτθρίου τθσ 5

θσ
 επτεμβρίου 2012, C-71/11 και C-99/11, Y και Z, ςκζψθ 47, μθ 

δθμοςιευκείςα ακόμα ςτθ υλλογι Νομολογίασ 2012, τθσ 2
ασ

 Μαρτίου 2010, C-175/08, C-176/08, 
C-178/08 και C-179/08, Salahadin Abdulla κ.λπ., υλλογι 2010, ς. I-1493, ςκζψθ 52, κακϊσ και τθσ 
17

θσ
 Ιουνίου 2010, C-31/09, Bolbol, υλλογι 2010, ς. I-5539, ςκζψθ 37. 

16 Άρκρο 78 τθσ υνκικθσ για τθ Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, βλ. ανάλυςθ άρκρου τθσ Δ. 
Αναγνωςτοποφλου ςτο ςυλλογικό ζργο επιμ. Β. Χριςτιανοφ, «υνκικθ ΕΕ και ΛΕΕ – Κατ’ άρκρο 
ερμθνεία», Νομικι Βιβλιοκικθ 2012, ςελ. 451-641, Σ. Hatton, «Asylum Policy in the EU: The Case for 
Deeper Integration», Centre for Economic Policy Research 2012, http://cbe.anu.edu.au/research 
/papers/ceprdpapers/DP660.pdf και M. J.  Schain, « The State Strikes Back: Immigration Policy in the 
European Union», EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW 2009, ςελ. 93-109, T. J. Hatton, 
«Seeking Asylum in Europe», ECONOMIC POLICY 2004, ςελ. 5-62 και G. Lahav, & A. M. Messina, «The 
Limits of a European Immigration Policy: Elite Opinion and Agendas within the European Parliament», 
JOURNAL OF COMMON MARKET STUDIES  2005, ςελ. 851‐875. 
17 Αποφάςεισ του Δικαςτθρίου τθσ 5

θσ
 επτεμβρίου 2012, C-71/11 και C-99/11, όπου παραπάνω, 

ςκζψθ 48, τθσ 21
θσ

 Δεκεμβρίου 2011, C‑411/10 και C‑493/10, N. S. κ.λπ. που δεν ζχει δθμοςιευκεί 
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αιτιςεων διεκνοφσ προςταςίασ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ των κρατϊν μελϊν κα 

πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ Οδθγίασ, να λαμβάνει χϊρα ςε 

εξατομικευμζνθ βάςθ και να ςτθρίηεται ςτθ ςυνεκτίμθςθ ςτοιχείων αντικειμενικϊν 

(νομοκεςία και ςυνκικεσ ςτθ χϊρα καταγωγισ του αιτοφντοσ άςυλο) και 

υποκειμενικϊν (ατομικι κατάςταςθ και χαρακτθριςτικά, προςωπικζσ εμπειρίεσ), 

που είτε είναι γνωςτά ςτισ αρχζσ, είτε τα γνωςτοποιεί ο αιτϊν18. Με αυτά τα 

δεδομζνα, πρόςφυγασ είναι όποιοσ εγκαταλείπει τθ χϊρα του επειδι οι ςυνκικεσ 

που επικρατοφν εκεί του δθμιουργοφν βάςιμο φόβο ότι κα υποςτεί δίωξθ για ζναν 

από τουσ λόγουσ που απαρικμεί θ Οδθγία. υνεπϊσ, προςδιορίηονται δφο  

προχποκζςεισ προκειμζνου να χορθγθκεί άςυλο: αφενόσ, ο αιτϊν να φζρει ζνα 

χαρακτθριςτικό που προκαλεί τθ δίωξι του ςτθ χϊρα προζλευςισ του. Σο γνϊριςμα 

αυτό μπορεί να είναι θ φυλι, θ ικαγζνειά του, τα κρθςκευτικά ι πολιτικά πιςτεφω 

του και θ ζνταξι του ςε μια κοινωνικι ομάδα. Αφετζρου, κα πρζπει να υπάρχει 

πραγματικόσ φόβοσ ότι αυτόσ πράγματι κινδυνεφει να υποςτεί δίωξθ για ζναν από 

τουσ παραπάνω λόγουσ19. Εξ ου και τα κρίςιμα ερωτιματα των προδικαςτικϊν 

παραπομπϊν: υνιςτοφν οι ομοφυλόφιλοι «ιδιαίτερθ κοινωνικι ομάδα»; Θ 

ποινικοποίθςθ των ομοφυλοφιλικϊν πράξεων ιςοδυναμεί με «πράξθ δίωξθσ»; Και 

ακόμα, αναμζνεται ο αιτϊν να ςυμπεριφζρεται «διακριτικά» ςτθ χϊρα καταγωγισ 

του ϊςτε να μθν εκκζτει τον εαυτό του ςε κίνδυνο δίωξθσ; 

 2.1 Οι προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν προκειμζνου να 

αναγνωριςτεί θ ιδιότθτα του πρόςφυγα: 

Ιδιαίτερθ κοινωνικι ομάδα  

Κατά το άρκρο 10§1 τθσ Οδθγίασ, για να κεωρθκεί ζνα ςφνολο ανκρϊπων 

ωσ «ιδιαίτερθ κοινωνικι ομάδα» πρζπει να πλθροφνται ςωρευτικά20 δφο 

                                                                                                                                                        

ακόμθ ςτθ υλλογι, ςκζψθ 75, τθσ 2
ασ

 Μαρτίου 2010, C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 και C-179/08, 
Salahadin Abdulla κ.λπ., υλλογι 2010, ς. I-1493, ςκζψθ 53. Βλ. και Fr. J. Laferriere, «La compatibilité 
de la politique d'asile de l'Union européenne avec la Convention de Genève du 28 Juillet 1951 relative 
au statut des refugies», όπου παραπάνω και G. Pancheri, «The 1951 Geneva convention and its 
impact on EU policy-making in the area of asylum», College of Europe, Brugge, 2005, 
http://www.federalismi.it/federalismi/document/ 07042005040216.pdf. 
18 Άρκρο 4§3 τθσ Οδθγίασ. 
19 χετικά με τα κριτιρια αναγνϊριςθσ τθσ προςφυγικισ ιδιότθτασ βλ. ενδεικτικά ςε Π. Νάςκου – 
Περράκθ, «Περί αςφλου και προςφφγων - Ανάλεκτα», Εκδόςεισ άκκουλα 1999, ςελ. 16 επ. Εκ τθσ 
φμβαςθσ, ςτισ δφο ανωτζρω βαςικζσ προχποκζςεισ (φόβοσ δίωξθσ για ζναν από τουσ 
απαρικμοφμενουσ λόγουσ) προβλζπονται και εκείνεσ που κζλουν τον αιτοφντα να βρίςκεται εκτόσ 
τθσ χϊρασ καταγωγισ του και να μθν επικυμεί ι να μθν δφναται να επιςτρζψει ςε αυτιν. Παρ’ ότι 
ςυςτθματικά οι δφο αυτζσ πρόςκετεσ προχποκζςεισ ςυναποτελοφν κριτιρια για τθν αναγνϊριςθ τθσ 
ιδιότθτασ του πρόςφυγα, ςτα πλαίςια τθσ προβλθματικισ που εδϊ εξετάηεται, αυτζσ δεν 
παρουςιάηουν ερμθνευτικζσ δυςκολίεσ, γι’ αυτό άλλωςτε και δεν απαςχολοφν το Δικαςτιριο και 
παραλείπεται θ αναφορά τουσ. 
20 κζψθ 45 τθσ απόφαςθσ του Δικαςτθρίου. Ωςτόςο, θ ερμθνεία του εδαφίου δ’ τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 10 τθσ Οδθγίασ δεν οδθγεί απαραιτιτωσ ςτο ςυμπζραςμα ότι τα δφο ςτοιχεία αυτά πρζπει 
να ςυντρζχουν ςωρευτικά. Αντίκετα, θ διατφπωςθ «..κεωρείται ωσ ιδιαίτερθ κοινωνικι ομάδα όταν, 
μεταξφ άλλων…» παραπζμπει ςε ενδεικτικι απαρίκμθςθ. 
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προχποκζςεισ. Απαιτείται, από τθ μία, τα πρόςωπα που τθν απαρτίηουν να ζχουν 

κοινά εγγενι χαρακτθριςτικά ςυνυφαςμζνα με τθν προςωπικότθτά τουσ και, από 

τθν άλλθ, το ςφνολο των εν λόγω προςϊπων να γίνεται αντιλθπτό ωσ μια ξεχωριςτι 

κοινωνικι ομάδα εντόσ του περιβάλλοντα κοινωνικοφ χϊρου. Θ ςυγκεκριμζνθ 

ζννοια δεν καλφπτει μόνο κάποιεσ ςτενά οριηόμενεσ και ολιγομελείσ ομάδεσ 

προςϊπων. Σα μζλθ δεν είναι απαραίτθτο εξάλλου να διατθροφν δεςμοφσ με τθν 

ομάδα ζπειτα από οικειοκελι ι τυπικι προςχϊρθςθ, οφτε αποτελεί προχπόκεςθ θ 

εκ των πραγμάτων ςυνοχι μεταξφ των μελϊν21. Θ μνεία ςτο φφλο και ςτο γενετιςιο 

προςανατολιςμό δεν ςθμαίνει ότι ο ςυγκεκριμζνοσ λόγοσ δίωξθσ καλφπτει κατ' 

ανάγκθ το ςφνολο των ομοφυλοφίλων ι των διεμφυλικϊν ατόμων, αλλά πρζπει να 

ςυντρζχουν ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ και ςυνκικεσ ςτθ χϊρα καταγωγισ, ενόψει των 

ςυγκεκριμζνων χαρακτθριςτικϊν τθσ δίωξθσ και του κφματοσ22. Σαυτόχρονα, πρζπει 

να μθ ςυντρζχει μια αρνθτικι προχπόκεςθ που προβλζπει θ Οδθγία: ςτθν 

προςταςία του γενετιςιου προςανατολιςμοφ δεν νοοφνται ωσ 

ςυμπεριλαμβανόμενεσ πράξεισ που κεωροφνται αξιόποινεσ κατά τθν ποινικι 

νομοκεςία των κρατϊν μελϊν τθσ Ζνωςθσ23. 

χετικά με τθν πρϊτθ κετικι προχπόκεςθ, αυτι δθλαδι του 

χαρακτθριςτικοφ που είναι αδιάςπαςτα ςυνυφαςμζνο με τθν προςωπικότθτα, το 

Δικαςτιριο κρίνει ότι ο γενετιςιοσ προςανατολιςμόσ ενόσ ατόμου αποτελεί τόςο 

κεμελιϊδεσ χαρακτθριςτικό τθσ προςωπικότθτασ και τθσ φπαρξθσ κάκε ανκρϊπου, 

ϊςτε  αυτόσ δεν πρζπει να αναγκάηεται να τον αποκθρφξει. Αναγνωρίηονται ρθτά θ 

ερωτικι και ςεξουαλικι κλίςθ κάκε ανκρϊπου ωσ ςτοιχείο που ςυνκζτει τθ 

ςυνολικι ταυτότθτά του, όπωσ επίςθσ και θ ςυνακόλουκθ προςταςία του ερωτικοφ 

προςανατολιςμοφ ζναντι εξωτερικϊν παρεμβάςεων που τείνουν ςτθν καταπίεςθ ι 

μεταβολι του. Θ λογικι διάρκρωςθ του ςυλλογιςμοφ του Δικαςτθρίου είναι όλωσ 

ενδεικτικι τθσ ςθμαςίασ που αναγνωρίηεται ςτο ςεξουαλικό αυτοκακοριςμό: το 

Δικαςτιριο  προβαίνει πρωταρχικά ςτθ διακιρυξθ περί απαραβίαςτθσ ςφαίρασ τθσ 

ςεξουαλικότθτασ και επικουρικά μόνο παραπζμπει ςτθ ρθτι αναφορά που περιζχει  

θ Οδθγία ότι ιδιαίτερθ κοινωνικι ομάδα δφναται να αποτελεί μια κοινότθτα 

                                                      
21 J. Hess, «Social Visibility and Particularity in Asylum: Gaitan v. Holder and the Ironic Requirement of 
Social Perception to Avoid Persecution», Boston College Journal of Law & Social Justice, 2013, ςελ. 26-
38,  διακζςιμο ςτο: http://lawdigitalcommons.bc.edu/jlsj/vol33/iss3/3. 
22 Βλ. τθν Πρόταςθ Οδθγίασ του υμβουλίου για τθ κζςπιςθ ελάχιςτων απαιτιςεων για τθν 
αναγνϊριςθ και το κακεςτϊσ των υπθκόων τρίτων χωρϊν και των απάτριδων ωσ προςφφγων ι ωσ 
προςϊπων που χριηουν διεκνοφσ προςταςίασ για άλλουσ λόγουσ , COM/2001/0510 τελικό, άρκρο 
12, Επίςθμθ Εφθμερίδα  Ε 051 τθσ 26/02/2002, ςελ. 325-334. 
23 Άρκρο 10§1 ςτοιχείο δ’ τθσ Οδθγίασ. Με τθ ριτρα αυτι εξαιροφνται από το προςτατευτικό πεδίο 
τθσ Οδθγίασ ςεξουαλικζσ παρεκκλίςεισ, κάκε ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ, που διϊκονται ποινικά 
ςτο εςωτερικό τθσ Ζνωςθσ. Προβλιματα, ωςτόςο, ενδζχεται να ανακφψουν λόγω τθσ 
διαφοροποιθμζνθσ ςτα κράτθ μζλθ «θλικίασ ςυναίνεςθσ». Επίςθσ διατυπϊνεται θ κριτικι και προσ 
το ότι θ ριτρα του εδαφίου δ’ μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα να αδυνατοφν να υπαχκοφν ςτο 
προςτατευτικό κακεςτϊσ τθσ τα ανιλικα άτομα που αυτοπροςδιορίηονται ωσ ομοφυλόφιλα, βλ. S. 
Chelvan, «A missed opportunity or a new dawn – Case Comment: C-199/12 etc», ιδίωσ ςελ. 4, 
διακζςιμο ςτο http://europeanlawblog.eu. 
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ανκρϊπων με κοινό γενετιςιο προςανατολιςμό24. τθ ςυνζχεια εξετάηεται θ 

δεφτερθ προχπόκεςθ, εάν δθλαδι ο περιβάλλων χϊροσ αντιμετωπίηει ζνα ςφνολο 

ανκρϊπων με κοινό ςεξουαλικό προςανατολιςμό ωσ «χωριςτι ομάδα». Παρ’ ότι 

διεκνϊσ οι ιςχυριςμοί για το ςεξουαλικό προςανατολιςμό και τθν ταυτότθτα γζνουσ 

παγίωσ εντάςςονται ςτθν ζννοια τθσ ςυμμετοχισ ςε ιδιαίτερθ κοινωνικι ομάδα, 

ςυμπζραςμα που επιβεβαιϊνεται από δικαςτιρια πολλϊν εννόμων τάξεων25, το 

Δικαςτιριο δεν κάνει οποιαδιποτε αναφορά ςτθ διεκνι πρακτικι και νομολογία 

αλλά εντοπίηει αποκλειςτικά ςτθν ποινικι νομοκεςία το δείκτθ εκείνο που 

αποκαλφπτει τον τρόπο με τον οποίο μια κοινωνία διάκειται προσ τθν 

ομοφυλοφιλία. Θ ζλλειψθ αναφορϊν τθσ νομοκεςίασ ι πρακτικϊν τθσ διοίκθςθσ ςε 

βάροσ των ομοφυλόφιλων ςυνιςτά ζνδειξθ ότι αυτοί αποτελοφν ζνα κομμάτι τθσ 

κοινωνίασ που γίνεται αποδεκτό ωσ κομμάτι του κοινωνικοφ ςυνόλου. Αντίςτροφα, 

οι διϊξεισ και θ ποινικοποίθςθ τθσ ομοφυλοφιλίασ αποτελοφν απόδειξθ ότι οι 

ομοφυλόφιλοι γίνονται αντιλθπτοί από μια κοινωνία ωσ χωριςτι, αν όχι 

περικωριακι, ομάδα. Σο Δικαςτιριο χρθςιμοποιεί τθν ποινικοποίθςθ τθσ 

ομοφυλοφιλίασ ωσ κριτιριο για τθν κατάφαςθ τθσ δεφτερθσ προχπόκεςθσ 

παραλείποντασ να εξετάςει ι να αναφζρει άλλα κριτιρια που κα μποροφςαν να 

χρθςιμοποιθκοφν ςυναφϊσ. Καταλιγει δε ςτο ςυμπζραςμα ότι θ φπαρξθ 

οποιαςδιποτε δυςμενοφσ νομοκεςίασ που αφορά ειδικά τουσ ομοφυλόφιλουσ, 

ανεξαρτιτωσ βαρφτθτασ, εφαρμογισ ι κυρϊςεων, κακιςτά δυνατι τθ διαπίςτωςθ 

ότι τα πρόςωπα αυτά πρζπει να κεωρθκεί ότι αποτελοφν μζλθ μιασ ιδιαίτερθσ 

κοινωνικισ ομάδασ. Θ ζλλειψθ αναφοράσ ςε άλλεσ κρατικζσ ι μθ αποτυπϊςεισ 

«απαξίωςθσ» τθσ ομοφυλοφιλίασ, πλθν τθσ ποινικισ νομοκεςίασ,  κα μποροφςε να 

οδθγιςει ςτο ςυμπζραςμα πωσ θ φπαρξθ ποινικισ νομοκεςίασ είναι το μοναδικό 

κριτιριο που πρζπει ςτο εξισ να λαμβάνεται υπόψθ από τουσ εκνικοφσ δικαςτζσ για 

τθν κατάφαςθ τθσ δεφτερθσ προχπόκεςθσ τθσ Οδθγίασ. Εντοφτοισ το ςυμπζραςμα 

αυτό κα ιταν εςφαλμζνο, κακϊσ θ προςεκτικι ανάγνωςθ τθσ απόφαςθσ κακιςτά 

ςαφζσ ότι, υπό τα ςυγκεκριμζνα πραγματικά περιςτατικά των υποκζςεων που 

ιχκθςαν ενϊπιον του Δικαςτθρίου, αρκεί ο εντοπιςμόσ τθσ ποινικοποίθςθσ ωσ 

απόδειξθ τθσ κοινωνικισ κατάταξθσ των ομοφυλοφίλων ςε μια χωριςτι ομάδα26. 

υνεπϊσ, πρζπει να γίνει δεκτό πωσ θ απουςία ποινικισ νομοκεςίασ δεν άγει 

αυτομάτωσ ςτθν εξαίρεςθ των ομοφυλοφίλων από τθν υπαγωγι τουσ ςτθν ζννοια 

τθσ ιδιαίτερθσ κοινωνικισ ομάδασ, όπωσ επίςθσ και ότι οι ποινικζσ διατάξεισ είναι 

                                                      
24 Για τθ ςθμαςία τθσ κεμελίωςθσ του αιτιματοσ αςφλου υπό το φόβο διϊξεων λόγω ςεξουαλικοφ 
προςανατολιςμοφ ςτο δικαίωμα τθσ προςωπικότθτασ βλ. J. Millbank, «The role of rights in asylum 
claims based on sexual orientation», Human Rights Law Review, 2004, ςελ. 193-228. 
25 Υπατθ Αρμοςτεία Θνωμζνων Εκνϊν για τουσ Πρόςφυγεσ, «Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ…», όπου 
ανωτζρω, ςελ. 6, F. Marouf, «The emerging importance of "Social Visibility" in defining a "Particular 
Social Group" and its potential impact on asylum claims related to sexual orientation and gender», 
Yale Law & Policy Review, 2008, ςελ. 47-106, S. Arnold, «Identity and the Sexual Minority Refugee: A 
Discussion of Conceptions and Preconceptions in the United Kingdom and Ireland», Human Rights 
Brief , 2013, ςελ. 26-31, V. Fraissinier-Amiot, « Les homosexuels étrangers et le droit d’asile en 
France: un octroi en demi-teinte», RFDA, 2011, ςελ. 291-310. 
26 κζψθ 41 ζωσ 49 τθσ απόφαςθσ και ιδίωσ ςκ. 48 («εν προκειμζνω»). 
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μία μόνο από τισ ενδείξεισ που μπορεί να χρθςιμοποιιςει ο δικαςτισ. Θ κατάφαςι 

τουσ, ωςτόςο, αρκεί για τθν πλιρωςθ τθσ δεφτερθσ προχπόκεςθσ τθσ Οδθγίασ. 

Πράξθ δίωξθσ 

 Θ ζτερθ προχπόκεςθ που πρζπει να ςυντρζχει για να αναγνωριςτεί θ 

ιδιότθτα του πρόςφυγα ςε ζνα πρόςωπο είναι κατ’ αυτοφ να επαπειλείται πράξθ 

δίωξθσ εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι ανικει ςε ιδιαίτερθ κοινωνικι ομάδα. Σο 

Δικαςτιριο εξετάηει τθν προχπόκεςθ αυτι ςτισ ςκζψεισ 50 ζωσ 61, αρχικά 

αναλφοντασ τισ ςυναφείσ προβλζψεισ τθσ Οδθγίασ ςε ςχζςθ με τθν ζννοια των 

πράξεων δίωξθσ και ςτθ ςυνζχεια υπάγοντασ τα πραγματικά περιςτατικά των 

ενϊπιόν του υποκζςεων ςτουσ κανόνεσ που διατφπωςε. Για τισ ανάγκεσ των 

άρκρων 9 τθσ Οδθγίασ και 1 τθσ φμβαςθσ, μόνο πράξεισ δίωξθσ ιδιαίτερθσ 

βαρφτθτασ επιφζρουν τθν προςβολι ανκρωπίνων δικαιωμάτων και ςυνεπϊσ 

ενεργοποιοφν τθν υποχρζωςθ αναγνϊριςθσ του κακεςτϊτοσ του πρόςφυγα. το 

ςυμπζραςμα αυτό άγεται το Δικαςτιριο μζςα από τθν εκ παραλλιλου επιςκόπθςθ 

του πρϊτου και του δεφτερου εδαφίου του άρκρου 9 τθσ Οδθγίασ. φμφωνα με 

αυτά, πρζπει να πρόκειται για πράξθ ι ςφνολο μζτρων «αρκοφντωσ ςοβαρϊν» 

ενόψει τθσ φφςεωσ ι τθσ επαναλιψεϊσ τουσ ϊςτε να ςυνιςτοφν «ςοβαρι 

παραβίαςθ» ενόσ κεμελιϊδουσ δικαιϊματοσ. Θ ζννοια τθσ δίωξθσ ορίηεται 

επομζνωσ βάςει ενόσ αντικειμενικοφ κριτθρίου, αυτοφ τθσ φφςεωσ και τθσ εγγενοφσ 

ςοβαρότθτασ τθσ πράξεωσ ι τθσ βιωκείςασ καταςτάςεωσ, κακϊσ και ενόσ 

υποκειμενικοφ, ιτοι των ςυνεπειϊν που υπζςτθ ο ενδιαφερόμενοσ ςτθ χϊρα 

καταγωγισ του ωσ αποτζλεςμα τθσ άςκθςθσ κεμελιϊδουσ ελευκερίασ του.   

Οι διϊξεισ, τισ οποίεσ υφίςτανται όςοι εμφοροφνται από ζνα εκ των 

παραπάνω χαρακτθριςτικϊν, μπορεί να πλιττουν τον «απαραβίαςτο πυρινα» των 

κεμελιωδϊν δικαιωμάτων, ιτοι δικαιωμάτων απόλυτων που πρζπει να γίνονται 

ςεβαςτά ςε κάκε περίπτωςθ, ι να κίγουν άλλα δικαιϊματα, για τα οποία 

αναγνωρίηεται ζνα εφλογο περικϊριο περιοριςμϊν. Σο γεγονόσ ότι το άρκρο 9§1 

ςτοιχείο αϋ τθσ Οδθγίασ διακρίνει μεταξφ των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων του 

ανκρϊπου μόνο εκείνα από τα οποία δεν χωρεί παρζκκλιςθ, δεν ςθμαίνει ότι ο 

νομοκζτθσ τθσ Ζνωςθσ είχε τθν πρόκεςθ να διαιρζςει τα προςτατευόμενα 

δικαιϊματα ςε άξια και μθ άξια προςταςίασ. Επιδίωξε αντίκετα να διαμορφϊςει 

ζνα επαρκϊσ ανοικτό και προςαρμόςιμο κείμενο, ϊςτε να αντανακλά διϊξεισ 

μεταβαλλόμενθσ ζνταςθσ και μορφϊν, που ποικίλλουν εξαιρετικά μεταξφ τουσ και 

ευρίςκονται διαρκϊσ ςε εξζλιξθ27. Αναλυτικότερα, θ δίωξθ ενδζχεται να αφορά μία 

πράξθ ζςχατθσ ςοβαρότθτασ, που ςυνίςταται ςτθν κατάφωρθ και μετ’ επιμονισ 

άρνθςθ των πλζον ουςιωδϊν δικαιωμάτων του ανκρϊπου, εξαιτίασ του χρϊματοσ 

τθσ επιδερμίδασ, τθσ εκνικότθτασ, του φφλου,  των ςεξουαλικϊν προτιμιςεϊν του, 

των πολιτικϊν πεποικιςεων ι των κρθςκευτικϊν δοξαςιϊν του. Όποια και αν είναι 
                                                      
27 Βλ. ςχόλια τθσ Επιτροπισ τθσ 12

θσ
 επτεμβρίου 2001 επί του άρκρου 11 τθσ πρόταςθσ Οδθγίασ, με 

τίτλο «Θ φφςθ τθσ διϊξεωσ» (νυν άρκρο 9 τθσ Οδθγίασ), COM(2001) 510 τελικό. 
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θ μορφι τθν οποία λαμβάνει και πζραν τθσ δυςμενοφσ διακρίςεωσ τθν οποία 

επιςφρει, θ δίωξθ ςυνάπτεται αδιάλυτα με τθν ιδζα του φόβου, τθσ απαγορεφςεωσ, 

τθσ άρνθςθσ του δικαιϊματοσ να ηει κάποιοσ ςε μια κοινωνία με ίςουσ όρουσ28. ε 

Κοινι Θζςθ του, πριν τθ κζςπιςθ τθσ Οδθγίασ, το υμβοφλιο τθσ ΕΕ όριςε τθν ζννοια 

τθσ «διϊξεωσ» ωσ τθν κατάςταςθ εκείνθ τθσ οποίασ τα πραγματικά περιςτατικά 

ςυνιςτοφν προςβολι αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων του ανκρϊπου, όπωσ του 

δικαιϊματοσ  ςτθ ηωι, τθν ελευκερία και τθ ςωματικι ακεραιότθτα, κακιςτϊντασ 

προφανϊσ  αδφνατθ τθ ςυνζχιςθ τθσ διαβίωςθσ του ενδιαφερομζνου ςτθ χϊρα 

καταγωγισ του29. Ακολοφκωσ, ο νομοκζτθσ τθσ Ζνωςθσ αναφζρκθκε ςτα κεμελιϊδθ 

δικαιϊματα των προςφφγων από τα οποία δεν χωρεί παρζκκλιςθ βάςει του άρκρου 

15§2 τθσ ΕΔΑ, υπογραμμίηοντασ ιδίωσ το δικαίωμα τθσ ηωισ, το δικαίωμα να μθν 

υφίςταται κανείσ βαςανιςτιρια, το δικαίωμα τθσ ελευκερίασ και τθσ αςφάλειασ30. 

τα «απόλυτα» ι «απαράγραπτα» δικαιϊματα κάκε ατόμου, ωσ προσ τα οποία  

κανζνασ περιοριςμόσ δεν είναι δυνατόσ ακόμθ και ςε περίπτωςθ εξαιρετικοφ 

δθμόςιου κινδφνου, εντάςςονται το δικαίωμα του ατόμου ςτθ ηωι, το δικαίωμά του 

να μθν υποβλθκεί ςε βαςανιςτιρια οφτε ςε απάνκρωπεσ ι εξευτελιςτικζσ ποινζσ ι 

μεταχείριςθ, το δικαίωμά του να μθν περιαχκεί ςε κατάςταςθ δουλείασ, κακϊσ και 

το δικαίωμά του να μθ ςυλλθφκεί ι κρατθκεί αυκαιρζτωσ.  Ζτςι, αν, για ζναν από 

τουσ λόγουσ που αναφζρει το άρκρο 10 τθσ Οδθγίασ, ζνα πρόςωπο διατρζχει τον 

κίνδυνο να εκτελεςτεί, βαςανιςτεί ι φυλακιςτεί χωρίσ κάποια μορφι δίκθσ ι να 

περιαχκεί ςε κατάςταςθ δουλείασ, τότε ςτοιχειοκετείται προφανϊσ και 

αναμφιςβθτιτωσ πράξθ δίωξθσ. Θ βαναυςότθτα των παραπάνω πράξεων ζχει, αφ’ 

εαυτισ, ςοβαρό και ανεπανόρκωτο χαρακτιρα, θ δε ανικανότθτα ενόσ κράτουσ να 

προςτατεφςει τουσ υπθκόουσ του από τζτοια κακομεταχείριςθ αφενόσ κακιςτά 

υποχρεωτικι τθ διεκνι προςταςία και αφετζρου δφναται να κεμελιϊςει διεκνι 

ευκφνθ των κρατϊν. Οςάκισ, ςυνεπϊσ, θ πράξθ διϊξεωσ ςυνίςταται ςε προςβολι 

δικαιϊματοσ από το οποίο δεν χωρεί παρζκκλιςθ, θ φπαρξθ τθσ διϊξεωσ 

αποδεικνφεται ipso facto. Τπάρχει, από τθν άλλθ, και θ περίπτωςθ μία πράξθ 

δίωξθσ να βάλλει κατά των «ςχετικϊν», κατ’ αντιδιαςτολι με τα απόλυτα, 

δικαιωμάτων. Αυτά επιτρζπεται να υπόκεινται ςε περιοριςμοφσ, που είναι εκ 

φφςεωσ αναγκαίοι για τθν ιςορροπία τθσ κοινωνικισ διαβίωςθσ. Θ επιδίωξθ τθσ 

ειρθνικισ ςυνφπαρξθσ ςε μία δθμοκρατικι κοινωνία δικαιολογεί ακόμα και τον 

ποινικό κολαςμό οριςμζνων απαγορεφςεων, υπό τθν προχπόκεςθ ωςτόςο ότι οι 

προβλεπόμενεσ ποινζσ είναι ανάλογεσ και αποφαςίηονται τθρουμζνθσ τθσ 

                                                      
28 Βλζπε επίςθσ Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ τθσ Υπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΘΕ για τουσ Πρόςφυγεσ για τθ 
Διεκνι Προςταςία των Προςφφγων τθσ 7

θσ
 Μαΐου 2002, «υμμετοχι ςε ‘’ιδιαίτερθ κοινωνικι 

ομάδα’’ ςτο πλαίςιο του άρκρου 1Α εδ. 2 τθσ φμβαςθσ του 1951 και του Πρωτοκόλλου του 1967 για 
το Κακεςτϊσ των Προςφφγων». 
29 Κοινι Θζςθ 96/196/ΔΕΤ τθσ 4

θσ
 Μαρτίου 1996, του υμβουλίου επί τθ βάςει του άρκρου Κ.3 τθσ 

ςυνκικθσ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςχετικά με τθν εναρμονιςμζνθ εφαρμογι του οριςμοφ του 
«πρόςφυγα» κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ τθσ Γενεφθσ τθσ 28

θσ
 Ιουλίου 1951 περί 

του κακεςτϊτοσ των προςφφγων, ΕΕ L 63 τθσ 13/3/1996, ςελ. 2-7. 
30 Πρόταςθ του υμβουλίου για τθν Οδθγία περί παροχισ αςφλου, Ζγγραφο 13648/8-11-2002. 
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εγγυιςεωσ των ατομικϊν ελευκεριϊν και ιδίωσ των δικαιωμάτων άμυνασ31. Τπό το 

φωσ τθσ κατθγοριοποίθςθσ των μορφϊν που μπορεί να ζχουν οι πράξεισ δίωξθσ, θ 

δεφτερθ παράγραφοσ του άρκρου 9 τθσ Οδθγίασ αναφζρει μεταξφ άλλων τθν 

ποινικι δίωξθ ι τθν επιβολι ποινισ θ οποία είναι δυςανάλογθ ι μερολθπτικι. 

Επομζνωσ, θ προςβολι των «ςχετικϊν» δικαιωμάτων μπορεί εξίςου να ςυνιςτά 

λόγο αναγνϊριςθσ τθσ προςφυγικισ ιδιότθτασ, αλλά μόνο εφόςον θ εξζταςι τουσ 

υπό το πρίςμα τθσ αναλογικότθτασ πλθροί το κριτιριο τθσ «ςοβαρότθτασ» τθσ 

παραβίαςθσ.  

Εν προκειμζνω, βάναυςθ προςβολι των διάφορων εκφάνςεων του 

ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ, και επομζνωσ οπωςδιποτε πράξθ δίωξθσ, ςυνιςτά 

θ περίπτωςθ κατά τθν οποία ο ενδιαφερόμενοσ διατρζχει, λόγω τθσ αςκιςεωσ 

αυτισ τθσ ελευκερίασ, πραγματικό κίνδυνο να εκτελεςτεί ι να υποβλθκεί ςε 

βαςανιςτιρια, ςε απάνκρωπεσ ι εξευτελιςτικζσ μεταχειρίςεισ ι ποινζσ ι να 

περιαχκεί ςε κατάςταςθ δουλείασ ι να διωχκεί ι να φυλακιςτεί αυκαιρζτωσ. Κάκε 

άλλθ προςβολι, ωςτόςο, των δικαιωμάτων ενόσ ομοφυλόφιλου αιτοφντοσ άςυλο 

δεν φτάνει ςτο επίπεδο ςοβαρότθτασ που πλθροί τισ προχποκζςεισ τθσ Οδθγίασ. Σο 

Δικαςτιριο δζχεται ότι από όλεσ τισ μορφζσ διϊξεων μόνο θ ποινικι δίωξθ είναι 

αυτι που επιτάςςει τθν παροχι τθσ ιδιότθτασ του πρόςφυγα. Αλλά και πάλι, από 

όλεσ τισ ποινικζσ διϊξεισ, μόνο αυτζσ που πράγματι αςκοφνται επαπειλϊντασ ποινι 

φυλάκιςθσ, υπάγονται ςτο προςτατευτικό πεδίο τθσ Οδθγίασ. τθν πιο ςθμαντικι 

ίςωσ κρίςθ του, το Δικαςτιριο δζχεται ότι θ φπαρξθ απλϊσ νομοκεςίασ που 

ποινικοποιεί τισ ομοφυλοφιλικζσ πράξεισ32 δεν είναι επαρκοφσ βαρφτθτασ ϊςτε να 

ςυνιςτά από μόνθ τθσ ςοβαρι παραβίαςθ κεμελιωδϊν δικαιωμάτων33. Με βάςθ 

αυτι τθ μθ περαιτζρω εξειδικευόμενθ κρίςθ περί αναλογικότθτασ, που 

υπολανκάνει ςτο ςκεπτικό του Δικαςτθρίου χωρίσ να διατυπϊνεται expressis verbis, 

ςθμαςία αποδίδεται ςτθ βαρφτθτα τθσ προβλεπόμενθσ ποινικισ κφρωςθσ κακϊσ 

και ςτθν εφαρμογι τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ ςτθν πράξθ. Μποροφμε ζτςι να 

διακρίνουμε τζςςερισ περιπτϊςεισ που προκφπτουν από το ςυνδυαςμό των δφο 

παραμζτρων: α) Βαρφτθτα: ποινι ςτερθτικι τθσ ελευκερίασ ι άλλθ ποινι που δεν 

                                                      
31 Θ άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ ι θ επιβολι τιμωρίασ για τθν παραβίαςθ ενόσ ςυνικουσ νόμου γενικισ 
εφαρμογισ κατά κανόνα δεν ςτοιχειοκετεί δίωξθ. Ωςτόςο, το αντίκετο μπορεί να ιςχφει αν, επί 
παραδείγματι, το κράτοσ καταγωγισ προβαίνει ςε πράξεισ ποινικισ δίωξθσ ι απονομισ δικαιοςφνθσ 
οι οποίεσ ςυνιςτοφν διακριτικι μεταχείριςθ, αν επιβάλλει μία τιμωρία που είναι απάνκρωπθ ι δεν 
ανταποκρίνεται ςτθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, αν θ νομοκεςία του κατατείνει ςτθν ποινικοποίθςθ 
τθσ άςκθςθσ ενόσ κεμελιϊδουσ και διεκνϊσ κατοχυρωμζνου δικαιϊματοσ του ανκρϊπου ι καλεί τα 
άτομα να διενεργιςουν πράξεισ κατά παράβαςθ βαςικϊν κανόνων του διεκνοφσ δικαίου. Βλ. 
ςχετικά τθν ανωτζρω Πρόταςθ Οδθγίασ, μζροσ Σρίτο, Επίςθμθ Εφθμερίδα  Ε 051 τθσ 26/02/2002, 
ςελ. 325-334. 
32 Πλθν τθσ ρθτισ ποινικοποίθςθσ τθσ ομοφυλοφιλίασ, παρατθρείται επίςθσ  ποινικόσ κολαςμόσ που 
δεν είναι εγγενϊσ διωκτικόσ ι διακριτικισ φφςθσ αλλά μπορεί να ιςοδυναμεί με δίωξθ όταν 
απαγορεφει άλλα εγκλιματα, ςτα οποία θ ομοφυλοφιλία δεν κατονομάηεται ρθτά (π.χ. «ανικικθ 
ικανοποίθςθ ςεξουαλικϊν επικυμιϊν») ι εφαρμόηεται μόνο ςε ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ 
(π.χ. θ διανομι φυλλαδίων χωρίσ άδεια των αρχϊν, καίτοι γενικά ανεκτι, διϊκεται μόνο όταν βάλλει 
κατά τθσ ομοφοβίασ). 
33 κζψθ 55 τθσ απόφαςθσ. 
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επάγεται τον εγκλειςμό ςε φυλακι και β) Εφαρμογι: ποινικι πρόβλεψθ που 

εφαρμόηεται ςτθν πράξθ ι που παραμζνει αδρανισ. Κατά το Δικαςτιριο, όταν κατά 

των ομοφυλοφίλων επαπειλείται από το νόμο ποινι φυλακίςεωσ ι κακείρξεωσ34 

και θ πρόβλεψθ αυτι δεν είναι μια αδρανισ διάταξθ αλλά εφαρμόηεται πράγματι 

από τισ αρχζσ, τότε μόνο ςυντρζχει το ςτοιχείο τθσ ςοβαρότθτασ που μπορεί να 

δικαιολογιςει τθν παροχι αςφλου. τουσ λοιποφσ τρεισ ενδεχόμενουσ 

ςυνδυαςμοφσ απουςιάηει το ςτοιχείο τθσ ςοβαρότθτασ τθσ δίωξθσ και θ βαςιμότθτα 

τθσ αίτθςθσ αςφλου δεν μπορεί να ςτοιχειοκετθκεί. Κατά τον τρόπο αυτό, το 

Δικαςτιριο αρνείται τθν κατάφαςθ δίωξθσ όταν υφίςταται μεν ιςχφουςα διάταξθ 

ποινικοφ κϊδικα που τιμωρεί τισ ομοφυλοφιλικζσ πράξεισ με ιςόβια κάκειρξθ, αλλά 

θ διάταξθ αυτι δεν ζχει οδθγιςει ςε καταδίκεσ για ζνα μεγάλο χρονικό διάςτθμα. 

Είναι ςαφζσ ότι ςε κάκε περίπτωςθ οι διατάξεισ ποινικϊν νόμων, που 

απαγορεφουν τισ ςυναινετικζσ ομοφυλοφιλικζσ ςχζςεισ μεταξφ δφο ενθλίκων, 

ιδρφουν διακρίςεισ και παραβιάηουν το δικαίωμα ςτθν ιδιωτικι ηωι. Θ ςεξουαλικι 

ελευκερία, το δικαίωμα δθλαδι κάκε προςϊπου να αναπτφςςει ςεξουαλικι 

δραςτθριότθτα εφόςον, κακόςον, όποτε, όπωσ και με όποιον (ςυναινοφντα ενιλικο) 

επικυμεί, αποτελεί επιμζρουσ εκδιλωςθ του δικαιϊματοσ ςτθν προςωπικότθτα, γι’ 

αυτό ο νομοκζτθσ δεν μπορεί να τυποποιιςει ποινικά τισ -ζςτω και αποκλίνουςεσ 

από τα πρότυπα τθσ πλειοψθφίασ- ςεξουαλικζσ ι ερωτικζσ ςχζςεισ35. Σο 

Δικαςτιριο, απζχοντασ από οποιαδιποτε αναφορά ςτισ εκφάνςεισ των 

δικαιωμάτων που δφνανται να προςβλθκοφν από τισ κρατικζσ πράξεισ δίωξθσ, 

προχωρά προκαταβολικά ςε μια ςθμαντικι διευκρίνιςθ: το δικαίωμα ςεβαςμοφ τθσ 

ιδιωτικισ και οικογενειακισ ηωισ και το δικαίωμα ςε μεταχείριςθ χωρίσ διακρίςεισ 

δεν υπάγονται ςτθν κατθγορία των δικαιωμάτων από τα οποία δεν χωρεί 

παρζκκλιςθ. Με τθν παραδοχι αυτι το Δικαςτιριο πρωτίςτωσ δζχεται πωσ θ 

διακριτικι μεταχείριςθ τθν οποία θ νομοκεςία ενόσ κράτουσ επιφυλάςςει για τουσ 

ομοφυλόφιλουσ άντρεσ και γυναίκεσ ςε ό,τι αφορά το ςεβαςμό τθσ ιδιωτικισ τουσ 

ηωισ δεν ςυνιςτά, για τουσ ςκοποφσ του ευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ αςφλου, πράξεισ 

δίωξθσ36. Εμμζςωσ, το Δικαςτιριο, αφουγκραηόμενο το διογκοφμενο κίνθμα 

                                                      
34 Για τθ χριςθ των όρων «φυλάκιςθ ι κάκειρξθ» βλζπε παρακάτω υπό ‘’Βαρφτθτα ποινϊν’’ (3.1). 
35 Κ. Χρυςόγονοσ, «Ατομικά και κοινωνικά δικαιϊματα», Νομικι Βιβλιοκικθ, 2006,  ςελ. 183 και Β. 
Χατηόπουλοσ, «Θ προςταςία των ςεξουαλικϊν μειονοτιτων από τα ευρωπαϊκά δικαιοδοτικά 
όργανα», ΔτΑ 2002, ςελ. 709 επ. Επίςθσ βλ. Β. κουρι, «Θ κζςθ των κοινωνικϊν θκικϊν προτφπων 
και τθσ ατομικισ θκικισ ςτο φνταγμα», http://www.constitutionalism.gr, απ’ όπου και το εξισ 
απόςπαςμα: «Ο,τιδιποτε δεν προςβάλλει τα δικαιϊματα των άλλων εμπεριζχεται ςτο δικαίωμα 
ελεφκερθσ ανάπτυξθσ τθσ προςωπικότθτασ χωρίσ πρόςκετα θκικά διλιμματα, χωρίσ θκικά 
βακμολόγια και χωρίσ θκικζσ απαξίεσ». 
36 Αντίκετθ άποψθ φαίνεται να υιοκετεί θ ΓΕ. Βλ. Προτάςεισ τθσ ΓΕ Ε. Sharpston τθσ 11

θσ
 Ιουλίου 

2013, ςυνεκδικαηόμενεσ υποκζςεισ C-199/12 ζωσ C-201/12, X, Y και Z κατά Minister Voor immigratie, 
integratie en asiel, μθ δθμοςιευκείςεσ ακόμα ςτθ υλλογι Νομολογίασ 2013, ςθμείο 75: «Ασ 
υποτεκεί ότι ςε ςυγκεκριμζνθ τρίτθ χϊρα οποιαδιποτε δθμόςια εκδιλωςθ αγάπθσ μεταξφ δφο 
προςϊπων (όπωσ το κράτθμα από το χζρι ι το φίλθμα) απαγορεφεται και ότι κατά τον νόμο θ 
κφρωςθ ςε περίπτωςθ καταδίκθσ για τζτοιο αδίκθμα κυμαίνεται (αναλόγωσ τθσ περιπτϊςεωσ) από 
πρόςτιμο μζχρι μαςτίγωμα. Το νομοκετικό μζτρο που ποινικοποιεί και τιμωρεί μια τζτοια 
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νομοκετικισ αναγνϊριςθσ του δικαιϊματοσ ςφναψθσ κάποιασ μορφισ 

κατοχυρωμζνθσ ςυμβίωςθσ ομόφυλων ηευγαριϊν37, με τθν παραπάνω παραδοχι 

αποκλείει το ενδεχόμενο θ μθ αναγνϊριςθ ενόσ τζτοιου δικαιϊματοσ ςτο κράτοσ 

προζλευςθσ να ςτοιχειοκετεί πράξθ δίωξθσ. 

 2.2 Σι δεν ςυνιςτά προχπόκεςθ: 

  Απαίτθςθ διακριτικότθτασ 

Σα ολλανδικά δικαςτιρια διερωτικθκαν περαιτζρω για τθ βαςιμότθτα του 

επιχειριματοσ που καλοφςε τουσ ομοφυλόφιλουσ αλλοδαποφσ, όταν βρίςκονται 

ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, να αποκρφπτουν το ςεξουαλικό προςανατολιςμό τουσ 

προκειμζνου να αποφφγουν τισ διϊξεισ. Σο Δικαςτιριο τθσ Ζνωςθσ ρθτά απζρριψε  

τθν παραπάνω ςυλλογιςτικι, που αντιςτοιχεί ςε ευρζωσ διαδεδομζνθ πρακτικι των 

αρμοδίων αρχϊν των κρατϊν μελϊν38, και επιςιμανε ότι είναι ανεπίτρεπτο να 

αναμζνεται, προκειμζνου ο αιτϊν άςυλο να αποφφγει τθ δίωξι του, να αποκρφπτει 

τθν ομοφυλοφιλία του. Ο ςεξουαλικόσ προςανατολιςμόσ αποτελεί ζνα από τα πιο 

κεμελιϊδθ χαρακτθριςτικά που ςυνκζτουν τθ ςυνολικι ταυτότθτα του ανκρϊπου 

και επομζνωσ προςτατεφονται απολφτωσ τόςο θ ίδια θ ςυναιςκθματικι και ερωτικι 

ζλξθ, όςο και θ εξωτερίκευςι τθσ39. Σο να απαιτθκεί από τα μζλθ μιασ κοινωνικισ 

ομάδασ να αποκρφπτουν τισ ποικίλεσ εκδθλϊςεισ τθσ ςυναιςκθματικισ, ερωτικισ ι 

ςεξουαλικισ κλίςθσ τουσ αντίκειται ςε αυτι ταφτθ τθν αναγνϊριςθ του 

κεμελιϊδουσ χαρακτιρα του ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ40. Σο Δικαςτιριο 

αντλεί το ςυμπζραςμα αυτό από το άρκρο 10§1 τθσ Οδθγίασ, που δεν προβλζπει 

οποιονδιποτε περιοριςμό όςον αφορά τθ ςτάςθ των μελϊν μιασ ομάδασ που 

βιϊνει το φόβο τθσ δίωξθσ, ςυςχετίηει δε τισ ςεξουαλικζσ με τισ κρθςκευτικζσ 

                                                                                                                                                        
ςυμπεριφορά ζχει ςχεδιαςτεί για να εφαρμόηεται εξίςου ςτουσ ετεροφυλόφιλουσ και ςτουσ 
ομοφυλόφιλουσ. Ασ υποτεκεί ότι ζνα πρόςωπο ομοφυλοφιλικοφ προςανατολιςμοφ εγκαταλείπει τθ 
χϊρα αυτι και ζρχεται ςε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ ηθτϊντασ άςυλο. Δεν κα ιταν αμζςωσ φανερό ότι ζνασ 
τζτοιοσ αιτϊν κα υπζκειτο ςε δίωξθ απλϊσ και μόνο λόγω του γενετιςιου προςανατολιςμοφ του. 
Πάντωσ, αν αυτόσ μποροφςε να δείξει ότι ςτθν πράξθ το μζτρο εκτελείται τακτικά, ι επιςφρει τισ 
αυςτθρότερεσ κυρϊςεισ όταν εμπλζκονται ομοφυλόφιλοι (και ότι ςτθν πράξθ οι ετεροφυλόφιλοι εν 
γζνει μποροφν να περπατοφν ςτον δρόμο χζρι-χζρι ι να φιλιοφνται δθμόςια χωρίσ να τιμωρθκοφν ι 
ότι απαρεγκλίτωσ τιμωροφνται με ιςςονα πρόςτιμα), κα ιταν πιο πικανό να μπορζςει να αποδείξει 
ότι αποτελεί μζροσ ιδιαίτερθσ κοινωνικισ ομάδασ υπό τθν ζννοια του άρκρου 10, παράγραφοσ 1, 
ςτοιχείο δϋ, τθσ Οδθγίασ». 
37 Απόφαςθ ΕΔΔΑ τθσ 7

θσ
 Νοεμβρίου 2013 ςτισ ςυνεκδικαςκείςεσ υποκζςεισ Βαλλιανάτοσ και λοιποί 

κατά Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, αρ. προςφυγϊν 29381/09 και 32684/09, ιδίωσ ςκ. 25 επ. και τθν εκεί 
παρατικζμενθ νομολογία. 
38 S. Jansen & Th. Spijkerboer, «Δραπετεφοντασ από τθν ομοφοβία», Πανεπιςτιμιο του Vrije 
(Ολλανδία), επτζμβριοσ 2011, ςελ. 37-44, διακζςιμο ςτο http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/ 
web_FH_GR_tcm22-240394.pdf . Βλζπε ςχετικά και προδικαςτικό ερϊτθμα που υπζβαλε γερμανικό 
δικαςτιριο ςε ςχζςθ με τθν υποχρζωςθ διακριτικότθτασ υπόκεςθ C-563/10, Επίςθμθ Εφθμερίδα 
αρικ. C 038 τθσ 05/02/2011, ςελ. 7 (θ υπόκεςθ ςτθ ςυνζχεια διεγράφθ με Διάταξθ του Προζδρου του 
Δικαςτθρίου τθσ 11

θσ
 Μαρτίου 2011, ΕΕ C 186 τθσ 25/6/2011, ςελ. 17).  

39 P. Johnson, «An Essentially Private Manifestation of Human Personality: Constructions of 
Homosexuality in the European Court of Human Rights», Human Rights Law Review, 2010, ςελ. 67-97. 
40 κζψθ 70. 
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μειονότθτεσ. Με τον ίδιο τρόπο που θ προςταςία τθσ κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ 

καλφπτει τόςο το ενδιάκετο φρόνθμα όςο και τισ πράξεισ λατρείασ, τόςο τθν  

εςωτερικι πίςτθ όςο και τθν εξωτερικι ζκφανςι τθσ41, αντίςτοιχα θ προςταςία του 

ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ εκτείνεται εξίςου ςτισ πράξεισ που ςυνδζονται με 

τθ ςφαίρα τθσ ιδιωτικότθτασ, όςο και ςε εκείνεσ που λαμβάνουν χϊρα δθμόςια. Σο 

ίδιο ςυμπζραςμα ζχουν υιοκετιςει πολλζσ ζννομεσ τάξεισ, επιβεβαιϊνοντασ ότι θ 

δίωξθ δεν παφει να είναι καταδικαςτζα ενόψει του ότι οι διωχκζντεσ μποροφν να 

εξαλείψουν τον κίνδυνο αναλαμβάνοντασ αποτρεπτικζσ πρωτοβουλίεσ. το πλαίςιο 

αυτό, όπου ζνα κρυμμζνο δικαίωμα δεν είναι δικαίωμα, είναι αδιάφορο εάν θ 

ςυμπεριφορά του αιτοφντοσ αντιμετωπίηεται ωσ «εφλογθ», «αναγκαία» ι 

«προκλθτικι». Σα κράτθ μζλθ ζχουν υποχρζωςθ να εξετάηουν μόνο το αντικειμενικό 

γεγονόσ τθσ μεταχείριςθσ που κίγει ανκρϊπινα δικαιϊματα, θ δε δίωξθ πρζπει να 

προςεγγίηεται από τθν οπτικι γωνία των απειλοφμενων ελευκεριϊν και τθσ 

επαγόμενθσ βλάβθσ42. Θ υποχρζωςθ απόκρυψθσ κα ιταν αντίκετθ προσ τον 

οφειλόμενο ςεβαςμό ςτθν ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια, τον οποίο κακιερϊνει το άρκρο 

1 του Χάρτθ Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ζνωςθσ, ςτο μζτρο που θ απαίτθςθ από 

τον αιτοφντα άςυλο να αποκρφπτει, να τροποποιεί ι να απζχει από τθν 

εξωτερίκευςθ πτυχϊν του χαρακτιρα του ιςοδυναμεί κατ’ ουςία με απαίτθςθ 

εκείνοσ να αλλάξει ό,τι αποτελεί κεμελιϊδεσ ςτοιχείο τθσ ταυτότθτάσ του, δθλαδι, 

κατά κάποιο τρόπο, να απαρνθκεί τον εαυτό του43. Εξάλλου, μια τζτοια απαίτθςθ εκ 

μζρουσ των κρατϊν μελϊν υποδοχισ κα διακινδφνευε να επιδεινϊςει μια 

κατάςταςθ προςβολισ των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων από τθν οποία ο αιτϊν 

υποφζρει ιδθ ςτθ χϊρα καταγωγισ του, τείνοντασ να χαρακτθρίςει τον αιτοφντα 

υπεφκυνο για τθν καταπίεςι του (το κφμα ωσ κφτθσ). Μετά τθν επιςιμανςθ ότι θ 

διακριτικότθτα δεν ςυνιςτά αςφαλζσ καταφφγιο από τθ μεταγενζςτερθ αποκάλυψθ 

και τθ ςυνακόλουκθ εκβίαςθ ι δίωξθ, θ Γενικι Ειςαγγελζασ ςτισ Προτάςεισ τθσ 11θσ 

Ιουλίου 2013 καταλιγει να δεχκεί ότι θ απαίτθςθ οι αιτοφντεσ να αποκρφπτουν τον 

                                                      
41 Απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 5

θσ
 επτεμβρίου 2012, υποκζςεισ C-71/11 και C- 99/11, Τ και Η, μθ 

δθμοςιευκείςα ακόμα ςτθ υλλογι Νομολογίασ 2012 και ενδιαφζρουςεσ παρατθριςεισ Δ. Λζντηθ, 
ΕΕΕυρΔ 2012, ςελ. 275-278. 
42 R. Goodman, «Asylum and the Concealment of Sexual Orientation: Where Not to Draw the Line», 
NYU Journal of International Law and Policy, 2011, ςελ. 407-446. 
43 ΒΛ. Προτάςεισ ΓΕ Yves Bot τθσ 19

θσ
 Απριλίου 2012, ςυνεκδικαηόμενεσ υποκζςεισ C‑71/11 και 

C‑99/11, Ομοςπονδιακι Δθμοκρατία τθσ Γερμανίασ κατά Y και Z, μθ δθμοςιευκείςεσ ακόμα ςτθ 
υλλογι Νομολογίασ 2012, ςκ. 100 αλλά και απόφαςθ ΕΔΑΔ τθσ 27

θσ
 Ιουλίου 1999, όπου το 

Δικαςτιριο αναγνϊριςε τθν ενδεχόμενθ προςβολι τθσ ελευκερίασ τθσ ζκφραςθσ εξαιτίασ τθσ 
υποχρζωςθσ «διακριτικότθτασ» των ομοφυλόφιλων υπθρετοφντων ςτα ςϊματα αςφαλείασ: «La 
Cour n' exclut pas que le silence imposé aux intéressés quant à leurs préférences sexuelles ainsi que la 
nécessité constante d'être vigilants, discrets et secrets à cet égard vis-à-vis de leurs collègues, amis et 
relations de par l'effet inhibiteur de la politique du ministère de la Défense, peuvent constituer une 
ingérence dans leur liberté d'expression», υποκζςεισ Smith & Grady κατά Θνωμζνου Βαςιλείου,  
αρ. προςφυγϊν 33985/96 and 33986/96, ECHR 1999-VI, παρ. 127. 



15 
 

γενετιςιο ι ςεξουαλικό προςανατολιςμό τουσ κα μποροφςε να κεωρθκεί αφ’ 

εαυτισ πράξθ δίωξθσ44.  

Σο Δικαςτιριο απορρίπτει προςζτι τθν ιδζα ότι υφίςτανται περιςςότερεσ 

από μία κατθγορίεσ εκδθλϊςεων του ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ, αυτζσ που 

εντάςςονται ςτον πυρινα του δικαιϊματοσ και αυτζσ που βρίςκονται εκτόσ αυτοφ, 

μια διάκριςθ που κα μποροφςε να νομιμοποιιςει μια θπιότερθ εκδοχι τθσ 

απαίτθςθσ απόκρυψθσ. τθν υπόκεςθ των Πακιςτανϊν υπθκόων μελϊν του 

ιςλαμικοφ μεταρρυκμιςτικοφ κινιματοσ τθσ κοινότθτασ Αhmadiyya45 κρίκθκε ότι οι 

εκδθλϊςεισ τθσ πίςτθσ δεν μποροφν να διαβακμίηονται ςε περιςςότερο και 

λιγότερο ςθμαντικζσ. Κατϋ αναλογία, ςτθν ενϊπιόν του κρινόμενθ υπόκεςθ των 

Αφρικανϊν ομοφυλόφιλων κρίκθκε ότι το φάςμα των εκδθλϊςεων που ςυνδζονται 

με τθ ςεξουαλικι ταυτότθτα, όπωσ το ντφςιμο, θ ομιλία, οι ςυνικειεσ, οι 

ςυμπεριφορζσ, δεν είναι δυνατόν να διαιρείται με βάςθ ζνα ιδεατό μζτρο. Για τθν 

κατάφαςθ τθσ δίωξθσ δεν απαιτείται αυτι να κίγει ζναν υποτικζμενο ςκλθρό 

πυρινα τθσ εξωτερικεφςεωσ του ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ46. «Κάποιοσ είτε 

ζχει είτε δεν ζχει γενετιςιο προςανατολιςμό»47 και το εγχείρθμα προςδιοριςμοφ 

ενόσ ςκλθροφ πυρινα των ποικίλων εκφάνςεϊν του είναι μια ατραπόσ ζμπλεθ 

αυκαιρεςιϊν και  προκαταλιψεων48, τθν οποία το Δικαςτιριο αρνείται να 

ακολουκιςει. 

3. Κριτικι προςζγγιςθ τθσ απόφαςθσ του Δικαςτθρίου 

Θ απόφαςθ - ςτακμόσ τθσ 7θσ Νοεμβρίου 2013 αναγνωρίηει τόςο τθν φπαρξθ 

όςο και τθν ανάγκθ προςταςίασ μιασ νζασ κατθγορίασ προςφφγων: των ατόμων που 

διϊκονται ποινικά ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ εξαιτίασ του ςεξουαλικοφ 

προςανατολιςμοφ και τθσ ζμφυλθσ ταυτότθτάσ τουσ. Παρζχει το ζρειςμα ςτισ αρχζσ 

των κρατϊν μελϊν ϊςτε να ερμθνεφουν ςτο εξισ ομοιόμορφα τθν Οδθγία 2004/83 

και τθ διάδοχό τθσ Οδθγία 2011/95, προςτατεφοντασ όςουσ διϊκονται για το λόγο 

και μόνο ότι ο ςεξουαλικόσ τουσ προςανατολιςμόσ, ωσ μθ αρεςτόσ ι 

εκλαμβανόμενοσ ωσ «απειλι», διϊκεται ςτισ χϊρεσ καταγωγισ τουσ. Παράλλθλα, 

απορρίπτοντασ τθ ςυλλογιςτικι τθσ Γενικισ Ειςαγγελζωσ ότι μία διεκνοποίθςθ τθσ 

προςταςίασ των ομοφυλόφιλων κα μποροφςε -ωσ εξαγωγι θκικϊν προτφπων- να 

δεχκεί επικρίςεισ ωσ απόπειρα πολιτιςτικοφ ιμπεριαλιςμοφ49, το Δικαςτιριο ςτζλνει 

                                                      
44 κζψεισ 64 και 69 αντίςτοιχα των Προτάςεων. 
45 Απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 5

θσ
 επτεμβρίου 2012, υποκζςεισ C-71/11 και C- 99/11, Τ και Η, όπου παραπάνω. 

46 κζψθ 78 τθσ ςχολιαηόμενθσ απόφαςθσ και ςκζψθ 72 τθσ απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 5
θσ

 επτεμβρίου 2012, 
υποκζςεισ C-71/11 και C- 99/11, Τ και Η, όπου ανωτζρω. 
47 Προτάςεισ τθσ ΓΕ Ε. Sharpston τθσ 11θσ Ιουλίου 2013, όπου παραπάνω, ςθμείο 71. 
48 F. Hanna, «Punishing masculinity in gay asylum claims», Yale Law Journal, 2005, ςελ. 913-920, J. 
Tobin, «Uncovering Asylum: A Conversation on Refugee Law, Sexual Orientation, and Moving Towards 
a Just Jurisprudence: Assessing GLBTI refugee claims: using human rights law to shift the narrative of 
persecution within refugee law», NYU Journal of International Law and Policy, 2011, 447 επ. και R. 
Buxton, «A history from across the Pond», NYU Journal of International Law and Policy, 2011, 391 επ. 
49 θμείο 41 των Προτάςεων τθσ ΓΕ, όπου ανωτζρω. 
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ζνα θχθρό μινυμα προσ τισ χϊρεσ που καταδικάηουν τθν ομοφυλοφιλία ότι οι 

διϊξεισ αυτζσ είναι απαράδεκτεσ. Ωςτόςο, το ίδιο φροντίηει παράλλθλα να 

διαςφαλίςει ότι για τουσ ομοφυλόφιλουσ, λεςβίεσ, αμφιφυλόφιλουσ και 

διαφυλικοφσ των 78 χωρϊν ςε όλο τον κόςμο όπου θ ομοφυλοφιλία ςυνιςτά 

ποινικό αδίκθμα50, οι πφλεσ τθσ Ευρϊπθσ-φρουρίου δεν ανοίγουν άνευ όρων. Αυτό 

ςυμβαίνει μόνον οςάκισ υπάρχει ενεργι και πράγματι εφαρμοηόμενθ διάταξθ που 

προβλζπει ωσ ποινικι κφρωςθ εγκλειςμό ςε φυλακι. Θ περιοριςτικι προςζγγιςθ 

του Δικαςτθρίου αφινει ζδαφοσ για κριτικι αναφορικά με τθ ςτενι ερμθνεία τθσ 

ςοβαρότθτασ των διϊξεων εκ μζρουσ τθσ Πολιτείασ, όςο και με τθν παραγνϊριςθ 

των εχκρικϊν πράξεων που προζρχονται από μθ κρατικοφσ φορείσ.  

3.1 Κρατικι δίωξθ: 

  Εφαρμοηόμενθ νομοκεςία 

Σο Δικαςτιριο ςυςχετίηει τα άρκρα 9§1 ςτοιχείο αϋ («πράξεισ αρκοφντωσ 

ςοβαρζσ») και 9§2 ςτοιχείο γϋ τθσ Οδθγίασ («οι πράξεισ δίωξθσ μποροφν μεταξφ 

άλλων να ζχουν μορφι ποινικισ δίωξθσ ι επιβολισ ποινισ») για να καταλιξει ςτο 

ςυμπζραςμα ότι θ απλι πρόβλεψθ ςυνεπειϊν ι τιμωρίασ δεν ςυνιςτά πράξθ 

διϊξεωσ. Αντίκετα, απαιτείται θ ποινικι πρόβλεψθ να τυγχάνει επίκλθςθσ και 

εφαρμογισ από τισ διωκτικζσ και δικαςτικζσ αρχζσ των χωρϊν καταγωγισ των 

αιτοφντων άςυλο. Σο Δικαςτιριο δεν προςδιορίηει ποιο είναι το χρονικό διάςτθμα 

που πρζπει να ζχει παρζλκει προκειμζνου μια μθ καταργθμζνθ διάταξθ να 

κεωρθκεί «αδρανισ». Θ μθ καταδίκθ ανκρϊπων για ομοφυλοφιλία, για 

παράδειγμα, τα τελευταία πζντε χρόνια υποδθλϊνει άραγε «μθ εφαρμοηόμενθ 

διάταξθ» που εξαιρεί τουσ αιτοφντεσ άςυλο από τθ διεκνι προςταςία ι απαιτείται 

μεγαλφτερο των πζντε ετϊν χρονικό διάςτθμα; Θ ερμθνεία αυτι καταλείπει ευρφ 

περικϊριο αποκλινουςϊν προςεγγίςεων από τα δικαςτιρια των κρατϊν μελϊν που 

κα κλθκοφν να εφαρμόςουν τθν Οδθγία. Εκ παραλλιλου, αγνοεί τισ διαδεδομζνεσ 

πρακτικζσ κατάχρθςθσ τθσ ποινικισ πρόβλεψθσ για ςκοποφσ εκβιαςμϊν και 

δθμιουργίασ κλίματοσ φόβου και καταπίεςθσ51, ενϊ επιβεβαιϊνει τον αμιχανο 

διχαςμό τθσ νομολογίασ του Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων52.  

                                                      
50 L. Itaborahy & J. Zhu, «State-sponsored homophobia. A world survey of laws: Criminalization, 
protection and recognition of same-sex love», www.ilga.org, 2013, ςελ. 22. 
51

 Βλζπε, όλωσ ενδεικτικά, International Gay and Lesbian Human Rights Commission, «Nowhere to 
turn: Blackmail and Extortion of LGBT People in Sub-Saharan Africa», 
http://iglhrc.org/sites/default/files/484-1.pdf, Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Προςφφγων του Καναδά με 
αρ. VA5-02751 τθσ 16

θσ
 Φεβρουαρίου 2007, http://www.refworld.org/docid/48245a5f2.html  και 

Απόφαςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ Επιτροπισ για το κακεςτϊσ των προςφφγων τθσ Νζασ Ηθλανδίασ, με 
αρ. 76152 τθσ 8

θσ
 Ιανουαρίου 2008, http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain?docid=47bd93cf2 . 
52 T. Niinimäki, «The European Court of Human Rights and the non-citizens’ right to migrate», Institute 
of Migration 2011, διακζςιμο ςτο http://www.migrationinstitute.fi/pdf/webreports66.pdf, ςελ. 60. 
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υναφϊσ, από τθ μια, το Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων -

ςτθν υπόκεςθ τθσ ποινικοποίθςθσ οριςμζνων ςεξουαλικϊν πράξεων μεταξφ 

ςυναινοφντων ενιλικων ομοφυλοφίλων- τόνιςε ότι θ μθ εφαρμογι ενόσ νόμου, 

χωρίσ μάλιςτα να ςυνοδεφεται από επίςθμεσ διαβεβαιϊςεισ ότι θ διάταξθ ζχει 

καταργθκεί, δεν ςθμαίνει ότι ο νόμοσ κατζςτθ «κενό γράμμα». Θ μθ εξαφάνιςθ τθσ 

επίμαχθσ διάταξθσ από το νομικό κόςμο ιςοδυναμεί με προςβολι των κεμελιωδϊν 

δικαιωμάτων53. τθν υπόκεςθ Μοδινόσ κατά Κφπρου, το ίδιο Δικαςτιριο 

διαπίςτωςε ότι ακόμα και θ ςυνεπισ για πολλά ζτθ αποχι τθσ ειςαγγελικισ αρχισ 

από το να απαγγζλει ποινικζσ κατθγορίεσ επί τθ βάςει διάταξθσ που ποινικοποιοφςε 

ςεξουαλικζσ ςχζςεισ μεταξφ ατόμων του ίδιου φφλου δεν ιςοδυναμοφςε με 

απουςία δίωξθσ54. ε μια αντίςτοιχθ περίπτωςθ, το ΕΔΑΔ επιςιμανε με ανθςυχία 

ότι ςτισ επιπτϊςεισ τθσ ποινικοποίθςθσ τθσ ομοφυλοφιλίασ καταγράφονται θ 

αφξθςθ τθσ ομοφοβίασ και θ καταρράκωςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ των ομοφυλοφίλων, 

φαινόμενα με απροςδιόριςτεσ μακροχρόνιεσ ςυνζπειεσ επί τθσ κοινωνίασ, επί των 

δικαιωμάτων και επί τθσ ηωισ των κιγομζνων. Θ μθ εφαρμογι μιασ ποινικισ 

διάταξθσ κατά των ομοφυλοφίλων, ζςτω και επί μακρόν, δεν ςθμαίνει ότι θ εν λόγω 

διάταξθ δεν μπορεί να καταςτεί και πάλι ενεργι ωσ αποτζλεςμα μιασ αλλαγισ 

πολιτικισ55. Θ απλι φπαρξθ νομοκεςίασ που ποινικοποιεί τθν ομοφυλοφιλία 

ςυνιςτά διαρκι και ευκεία προςβολι τθσ ιδιωτικισ ηωισ, υπενκφμιςε το Δικαςτιριο 

ςτθν απόφαςθ τθσ 31θσ Ιουλίου 200056. 

Από τθν άλλθ, ωςτόςο, το Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο Ανκρωπίνων 

Δικαιωμάτων, εξετάηοντασ τθν άρνθςθ παροχισ αςφλου ςε Ιρανό ομοφυλόφιλο, 

ζκρινε απαράδεκτθ τθν προςφυγι του. Ο αιτϊν ςυνελιφκθ ςτθ χϊρα του και 

παρζμεινε εκεί κρατοφμενοσ επί τρεισ μινεσ, διότι το διπλό κρεβάτι ςτο ςπίτι που 

διζμενε με άλλο άντρα ιγειρε τισ υποψίεσ των αρχϊν. Ενϊ οι ςυγγενείσ του 

πλιρωςαν εγγφθςθ και τον απελευκζρωςαν «υπό το φόβο τθσ κανατικισ 

καταδίκθσ», το Δικαςτιριο ζκρινε ότι θ απζλαςι του από το Θνωμζνο Βαςίλειο προσ 

το Ιράν δεν παραβίαηε το Άρκρο 8 τθσ Ευρωπαϊκισ φμβαςθσ για τα Ανκρϊπινα 

Δικαιϊματα. Αποφάνκθκε δε ότι «Σε κακαρά ρεαλιςτικι βάςθ, δεν μπορεί  το 

απελαφνον ςυμβαλλόμενο κράτοσ να επιςτρζφει ζναν αλλοδαπό μόνον ςε χϊρα 

ςτθν οποία  βρίςκονται ςε πλιρθ και αποτελεςματικι ιςχφ όλα τα δικαιϊματα και οι 

ελευκερίεσ που προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ»57. Επίςθσ, ςε άλλθ υπόκεςθ το ίδιο 

δικαςτιριο απζρριψε προςφυγι ομοφυλόφιλου Ιρανοφ ερειδόμενθ ςτθν 

                                                      
53

 Τπόκεςθ Dudgeon κατά Θνωμζνου Βαςιλείου, ΕΔΑΔ, Απόφαςθ τθσ 22
ασ

 Οκτωβρίου 1981, αρ. 
προςφυγισ 7525/76, Series A, no. 45, παρ. 41. 
54 Τπόκεςθ Μοδινόσ κατά Κφπρου, ΕΔΑΔ, απόφαςθ τθσ 22

ασ
 Απριλίου 1993, αρ. προςφυγισ 

15070/89, Series A, no. 259, ςκ. 9 και 23. 
55

 Τπόκεςθ Norris κατά Ιρλανδίασ, ΕΔΑΔ, Απόφαςθ ΕΔΑΔ τθσ 26
θσ

 Οκτωβρίου 1988, αρ. προςφυγισ 
10581/83, Series A, no. 142, ςκ. 33. 
56 Τπόκεςθ A.D.T. κατά Θνωμζνου Βαςιλείου, ΕΔΑΔ, απόφαςθ τθσ 31

θσ
 Ιουλίου 2000, αρ. προςφυγισ 

35765/97, Series A, no. 32, ςκ. 23. 
57 Τπόκεςθ F. κατά Θνωμζνου Βαςιλείου, απόφαςθ του Σζταρτου Σμιματοσ επί του παραδεκτοφ τθσ 
Προςφυγισ, ΕΔΑΔ τθσ 22

ασ
 Ιουνίου 2004, αρ. προςφυγισ 17341/03. 
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παραβίαςθ του άρκρου 3 τθσ ΕυρΔΑ. Παρόλο που ο αιτϊν επιβεβαίωςε ότι είχε 

ςυλλθφκεί επειδι τον είδαν να ανταλλάςςει ζνα φιλί με το φίλο του ςε δθμόςιο 

χϊρο, το Δικαςτιριο δεν βρικε ςτοιχεία που αποδείκνυαν μετά βεβαιότθτασ ότι το 

παραπάνω γεγονόσ είχε ωσ αποτζλεςμα, πλθν τθσ πρόςκαιρθσ ςφλλθψθσ, τθν 

κίνθςθ ποινικϊν διαδικαςιϊν εναντίον του58. 

Ζτςι, παρ’ ότι θ Οδθγία και θ φμβαςθ ερμθνεφονται με γνϊμονα τθν 

προςταςία των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων59, το Δικαςτιριο τθσ Ζνωςθσ άρρθτα 

υιοκετεί τθν «κακαρά ρεαλιςτικι» προςζγγιςθ του ΕΔΑΔ και κρίνει ωσ μθ 

δικαιοφμενουσ προςταςίασ εκείνουσ που υποχρεοφνται να ηιςουν μια ηωι υπό το 

φόβο τθσ -ανά πάςα ςτιγμι πικανισ- εκ νζου εφαρμογισ τθσ ποινικισ νομοκεςίασ. 

Παραγνωρίηεται δε θ πάγια ερμθνεία τθσ φμβαςθσ ότι δεν απαιτείται να ζχει ιδθ 

αςκθκεί δίωξθ αλλά αρκεί να υφίςταται «φόβοσ δίωξθσ»60. Σο αποτζλεςμα τθσ 

απόφαςθσ του Δικαςτθρίου, που από τθ μία ανακθρφςςει ωσ κεμελιϊδεσ ςτοιχείο 

τθσ προςωπικότθτασ όλων των ανκρϊπων τθν εξωτερίκευςθ του ςεξουαλικοφ 

προςανατολιςμοφ και από τθν άλλθ ερμθνευτικά περιορίηει τθν προςταςία μόνο 

ςτισ περιπτϊςεισ ςϊρευςθσ δφο ειδικϊν προχποκζςεων (πράγματι εφαρμοηόμενθ 

διάταξθ προβλζπουςα φυλάκιςθ), είναι τα μζλθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κοινωνικισ 

ομάδασ να μθν μποροφν να απαλλαγοφν από τθν καταπίεςθ. Αντίκετα, 

υποχρεϊνονται να ςυνεχίςουν να διαβιοφν υπό το φόβο καταδίκθσ ακόμα ςε ποινι 

ιςόβιασ κάκειρξθσ δυνάμει μιασ διάταξθσ που, αν και προσ το παρόν δεν 

χρθςιμοποιείται, μπορεί ανά πάςα ςτιγμι να κλθκεί ςε εφαρμογι. Σο γεγονόσ ότι -

υπό το φόβο τθσ ενδεχόμενθσ ενεργοποίθςθσ των εν υπνϊςει κυρϊςεων και τθσ 

αυτοενοχοποίθςθσ- κακ’ όλο το διάςτθμα που υφίςταται θ διάταξθ τα κφματα 

ομοφοβικισ βίασ αποφεφγουν να ηθτιςουν τθ βοικεια τθσ αςτυνομίασ  ηϊντασ εισ 

το διθνεκζσ ςε ζνα κφκλο φόβου, εκβιαςμϊν και βίασ, δεν κρίνεται από το 

Δικαςτιριο ωσ κατάφαςθ ςοβαρισ προςβολισ κεμελιωδϊν δικαιωμάτων. 

                                                      
58 Τπόκεςθ I.I.N. κατά Ολλανδίασ,  απόφαςθ του Σρίτου Σμιματοσ επί του παραδεκτοφ τθσ 
Προςφυγισ, ΕΔΑΔ τθσ 9

θσ
 Δεκεμβρίου 2004, αρ. προςφυγισ 2035/04. Μεταγενζςτερα, ωςτόςο, το 

Δικαςτιριο αναγνϊριςε τουσ κινδφνουσ που αντιμετωπίηουν εκεί οι ομοφυλόφιλοι: «Turning to the 
applicant’s statement that he had had a sexual relationship with another man and that, as a 
consequence, the Mujahedin was looking for him in 2009 and that they had killed his partner, the 
Court is aware of the very difficult situation for real or perceived homosexuals in Iraq and that these 
difficulties are present also in the Kurdistan Region», Απόφαςθ Πζμπτου Σμιματοσ τθσ 27

θσ
 Ιουνίου 

2013, υπόκεςθ M.K.N. κατά ουθδίασ, αρ. προςφυγισ 72413/10, ςκ. 43. 
59 κζψθ 40 τθσ ςχολιαηόμενθσ απόφαςθσ. 
60 UNHCR, «Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τα αιτιματα αςφλου που ςτθρίηονται ςτο ςεξουαλικό 
προςανατολιςμό και ςτθν ταυτότθτα γζνουσ», όπου παραπάνω, ςελ. 13. Επίςθσ πρβλ. τΕ 2172/09, 
ΝΟΜΟ: «τυχόν ανυπαρξία προθγοφμενθσ  ατομικισ διϊξεωσ του αιτοφντοσ αλλοδαποφ δεν 
αποκλείει άνευ ετζρου τθν αναγνϊριςι του ωσ πρόςφυγοσ, εάν πάντωσ διαπιςτϊνεται κατά τα 
ανωτζρω αντικειμενικϊσ δικαιολογθμζνοσ φόβοσ ατομικισ διϊξεωσ ςτθ χϊρα του (ΣτΕ 2666/06, 
3335/05)» και ανάλυςθ τθσ ςυναφοφσ νομολογίασ ςε Β. Ανδρουλάκθ, «Όψεισ τθσ νομολογίασ του 
υμβουλίου τθσ Επικρατείασ ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ τθσ προςφυγικισ ιδιότθτασ», ΘΠΔΔ 2012, 
ςελ. 197-202 όπωσ επίςθσ και ςε Ι. Παπαγεωργίου & Π. Παπαδθμθτρίου, «Θ Οδθγία 2003/9/ΕΚ για 
τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθν υποδοχι των προςϊπων που ηθτοφν άςυλο ςτα κράτθ μζλθ», 
ΕΕΕυρΔ 2004, ςελ. 137-158. 
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Βαρφτθτα ποινϊν 

φμφωνα με τθν ελλθνικι απόδοςθ τθσ απόφαςθσ «θ ποινι φυλακίςεωσ ι 

κακείρξεωσ με τθν οποία ςυνοδεφεται νομοκετικι διάταξθ θ οποία […] ποινικοποιεί 

ομοφυλοφιλικζσ πράξεισ δφναται από μόνθ τθσ να αποτελζςει πράξθ διϊξεωσ» και 

ςυνεπϊσ να υπαγάγει τον διωκόμενο ςτο προςτατευτικό πεδίο τθσ Οδθγίασ. 

Ωςτόςο, θ ορκι κατανόθςθ τθσ απόφαςθσ επιβάλλει, κατά τθν άποψι μασ, τθν 

αποςφνδεςθ των χρθςιμοποιοφμενων όρων «φυλάκιςθ ι  κάκειρξθ» από τθ 

ςθμαςία που αυτοί ζχουν για τθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ61. Θ αγγλικι και γαλλικι 

απόδοςθ τθσ απόφαςθσ κάνουν λόγο για «term of imprisonment» και «la peine 

d’emprisonnement» αντίςτοιχα, όροι που δεν ταυτίηονται με τα όρια των ιςοβίων, 

των είκοςι ι των πζντε ετϊν ι των δζκα θμερϊν τθσ θμεδαπισ ποινικισ 

νομοκεςίασ. Για το λόγο αυτό κα ιταν ορκότερο θ ανάγνωςθ τθσ απόφαςθσ να 

οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι υφίςταται δίωξθ οςάκισ θ ποινικοποιοφςα τισ 

εκδθλϊςεισ ομοφυλοφιλίασ νομοκεςία επιβάλλει οποιαδιποτε, ζςτω και 

πρόςκαιρθ, ςτερθτικι τθσ ελευκερίασ ποινι.  

Ακόμα και υπό αυτι τθν εκδοχι, ωςτόςο, θ απόφαςθ του Δικαςτθρίου 

αποτυγχάνει να ςυμπεριλάβει τισ περιπτϊςεισ εκείνεσ όπου θ ομοφυλοφιλία 

τιμωρείται με εξαντλθτικά πρόςτιμα επιβαλλόμενα άπαξ ι κατά ςυρροι κακϊσ και 

τα λοιπά μζτρα ι τισ παρεπόμενεσ ποινζσ. Κακϊσ το Δικαςτιριο ερμθνεφει τθ 

ςοβαρότθτα του ποινικοφ καταναγκαςμοφ μόνο υπό το φωσ του εγκλειςμοφ ςε 

φυλακι, φαίνεται να αποδζχεται ωσ μθ πλιττουςα τα κεμελιϊδθ δικαιϊματα τθ 

ςτζρθςθ των πολιτικϊν δικαιωμάτων, το «κεραπευτικό εγκλειςμό» ςε ψυχιατρικό 

κατάςτθμα, τισ απαγορεφςεισ άςκθςθσ οριςμζνων επαγγελμάτων, τθν αναγκαςτικι 

κοινωφελι εργαςία, τθ διμευςθ. Ωςτόςο, οι ςυνζπειεσ αυτζσ τθσ καταδίκθσ, καίτοι 

δεν περιλαμβάνουν εγκλειςμό ςε ςωφρονιςτικό κατάςτθμα, δφνανται να ζχουν πιο 

επϊδυνεσ επιπτϊςεισ για τον καταδικαςμζνο ι να οδθγοφν ςε βαρφτερθ προςβολι 

κεμελιωδϊν δικαιωμάτων των ατόμων με ομοφυλόφιλο ςεξουαλικό 

προςανατολιςμό. Εξάλλου, θ εςτίαςθ του Δικαςτθρίου ςτθν αυςτθρότθτα τθσ 

ποινισ που προβλζπεται για τουσ ομοφυλόφιλουσ μπορεί να ενιςχφςει τθν 

παρανόθςθ ότι είναι εν πάςθ περιπτϊςει καταδικαςτζοσ ο μθ ετεροφυλόφιλοσ 

ςεξουαλικόσ προςανατολιςμόσ, γεγονόσ που ςυντθρεί το κλίμα ομοφοβίασ και 

επιτείνει τισ πικανότθτεσ τθν άςκθςθ βίασ από μθ κρατικά όργανα. 

  3.2 Μθ κρατικι δίωξθ: 

 Εχκρικό κλίμα  και αδυναμία πρόςβαςθσ ςε κρατικι προςταςία 

Πολλοί ομοφυλόφιλοι, λεςβίεσ, αμφιςεξουαλικοί και διαφυλικοί που ηθτοφν 

άςυλο δεν ζχουν προςφφγει ςτθν αναηιτθςθ προςταςίασ επί ευρωπαϊκοφ εδάφουσ 

για να αποφφγουν δίωξθ που προζρχεται από το επίςθμο κράτοσ. Δραπετεφουν από 

                                                      
61

 Άρκρα 51 επόμενα του Ποινικοφ Κϊδικα. 
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δίωξθ ι κακοποίθςθ που αςκείται από ιδιϊτεσ, κακϊσ χιλιάδεσ περιςτατικά 

δολοφονιϊν και ςοβαρϊν ςωματικϊν βλαβϊν ςτα μζλθ των παραπάνω προςϊπων 

καταγράφονται ετθςίωσ ςε όλο τον κόςμο. Θ οικογζνεια, οι γείτονεσ, οι ςυμπολίτεσ, 

οι οργανωμζνεσ ομάδεσ ακραίων ιδεολογιϊν ι ο «όχλοσ» ςυνιςτοφν ςυχνά φορείσ 

βίασ. Αυτοί μπορεί να ςυμμετζχουν ςε πράξεισ που ςυνιςτοφν δίωξθ υπό τθ μορφι 

φόνων, ςωματικισ ι ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ, εκβιαςμϊν, δουλείασ, 

εξαναγκαςμοφ ςε γάμο. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ διεκνισ προςταςία χορθγείται 

μόνο ςτθν περίπτωςθ που οι αιτοφντεσ δεν μποροφν να αντιδράςουν 

προςφεφγοντασ ςε αποτελεςματικι προςταςία των αρχϊν τθσ χϊρασ τουσ και για 

το λόγο αυτό κακοριςτικι είναι θ ςτάςθ των κρατικϊν αρχϊν ζναντι τθσ βίασ που 

αςκείται από ιδιϊτεσ62. τισ περιπτϊςεισ που θ αδράνεια του κράτουσ μπορεί να 

χαρακτθριςτεί κατ’ αποτζλεςμα διωκτικι περιλαμβάνονται θ παράλειψθ τθσ 

αςτυνομίασ να ανταποκρικεί ςε αίτθμα για παροχι βοικειασ και θ άρνθςθ των 

αρχϊν να ερευνιςουν, να αςκιςουν δίωξθ ι να επιβάλουν κυρϊςεισ ςε πρόςωπα 

που προκαλοφν βλάβθ ςε μζλθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κοινωνικισ ομάδασ. τθν 

κατθγορία των διϊξεων που προζρχονται όχι από το επίςθμο κράτοσ αλλά από μθ 

κρατικά όργανα εντάςςονται και οι πράξεισ ςτισ οποίεσ κατά παράβαςθ του νόμου 

προβαίνουν εν ευρεία εννοία δθμόςιοι υπάλλθλοι.  

Θ βία που προζρχεται από όργανα τθσ τάξθσ και μζνει ατιμϊρθτθ ςυνιςτά 

μια από τισ ςοβαρότερεσ μορφζσ διϊξεων ςε βάροσ ομοφυλοφίλων, κακϊσ 

ςυνδυάηει τθ μθ κεςμοκετθμζνθ βία (επομζνωσ δεν πλθροφται θ προχπόκεςθ τθσ 

φπαρξθσ νομοκεςίασ που ποινικοποιεί τισ ομοφυλοφιλικζσ ςχζςεισ) και τθν 

αδυναμία δικαίωςθσ των κυμάτων: ιδιωτικζσ διϊξεισ επί τθ ευκαιρία τθσ 

λειτουργίασ ι τθσ απουςίασ του κράτουσ. Εάν ςτισ χϊρεσ του υμβουλίου τθσ 

Ευρϊπθσ, όπωσ θ Ελλάδα,  ο ομοφυλόφιλοσ μετανάςτθσ, που κατά τθ διάρκεια τθσ 

κράτθςισ του υπιρξε κφμα βιαςμοφ από λιμενικό, μπορεί να δικαιωκεί θκικά 

προςφεφγοντασ ςτο ΕΔΑΔ63, αντίςτοιχεσ δικλείδεσ αςφαλείασ δεν υφίςτανται ςτισ 

τρίτεσ χϊρεσ. ε πολλζσ από αυτζσ θ προςφυγι ςτισ αςτυνομικζσ αρχζσ είναι όχι 

μόνο αναποτελεςματικι και απρόςφορθ αλλά και δυνθτικά επικίνδυνθ64.  

                                                      
62 S. Jansen & Th. Spijkerboer, «Δραπετεφοντασ από τθν ομοφοβία», όπου παραπάνω, ςελ. 31 επ. 
Εκεί περιγράφονται λεπτομερϊσ πολλά περιςτατικά μθ κρατικισ βίασ και περαιτζρω κυματοποίθςθ 
των κυμάτων τθσ βίασ εξαιτίασ τθσ ςτάςθσ των αρμοδίων αρχϊν.  
63

 Σο Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκαςε τθν Ελλάδα για παραβίαςθ των 
άρκρων  που απαγορεφουν τα βαςανιςτιρια και τθν απάνκρωπθ ι εξευτελιςτικι μεταχείριςθ, ςτθν 
περίπτωςθ ενόσ παράνομου Σοφρκου μετανάςτθ ο οποίοσ, κατά τθ διάρκεια τθσ κράτθςισ του 
βιάςκθκε από άνδρα του Λιμενικοφ ϊματοσ ςτα Χανιά. Παρ’ ότι ο ομοφυλόφιλοσ μετανάςτθσ 
κατιγγειλε τον βιαςμό οι Αρχζσ δεν επζτρεψαν να εξεταςτεί από το γιατρό, αλλοίωςαν τθν 
καταγγελία του και δεν τιμϊρθςαν το δράςτθ. ΕΔΑΔ απόφαςθ τθσ 17

θσ
 Ιανουαρίου 2012, υπόκεςθ 

Zontul κατά Ελλάδασ, αρικμόσ προςφυγισ 12294/07. 
64 «Αν και θ ομοφυλοφιλία δεν είναι ποινικοποιθμζνθ ςτο Κόςςοβο, οι ομοφυλόφιλοι μποροφν να 
γίνουν κφματα ςοβαρισ διάκριςθσ και βίασ. Κατθγορίεσ που υποβάλλονται ςτισ αρχζσ δεν 
παρακολουκοφνται πάντοτε όταν αφοροφν άτομα που ανικουν ςτθν κοινότθτα των ομοφυλοφίλων 
και μάλιςτα μπορεί να δϊςουν ζρειςμα για αντίποινα. Άτομα που ζχουν υπάρξει κφματα τζτοιων 
γεγονότων ςυνικωσ αποφεφγουν να υποβάλουν κατθγορίεσ. Θ ςυμπεριφορά των αρχϊν τθσ χϊρασ 
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φμφωνα με Ψιφιςμα του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, ςτθν Αφρικι θ 

ομοφυλοφιλία αποτελεί ποινικό αδίκθμα ςε τριάντα οχτϊ χϊρεσ, ενϊ ςτθ 

Μαυριτανία, τθ ομαλία, το ουδάν και τθ Βόρεια Νιγθρία τιμωρείται με τθν ποινι 

του κανάτου· τόςο ςε αυτζσ τισ χϊρεσ, όςο και ςε εκείνεσ που θ ομοφυλοφιλία 

ζπαψε προςφάτωσ να αποτελεί ποινικό αδίκθμα εξτρεμιςτζσ πολιτικοί και 

κρθςκευτικοί θγζτεσ, μεταξφ άλλων, παροτρφνουν ςτθν άςκθςθ βίασ ςε βάροσ 

λεςβιϊν, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων και διεμφυλικϊν, ενϊ οι αρχζσ ανζχονται 

και αφινουν ατιμϊρθτα εγκλιματα που διαπράττονται με βάςθ το γενετιςιο 

προςανατολιςμό, ςυμβάλλοντασ ςτακερά ςτθν όξυνςθ των διακρίςεων, των 

αυκαίρετων ςυλλιψεων και τθσ κακομεταχείριςθσ65. Εντοφτοισ, το Δικαςτιριο δεν 

απαςχόλθςε οφτε θ ερμθνεία του άρκρου 6 τθσ Οδθγίασ για το κακεςτϊσ των 

προςφφγων, που ρθτά αναγνωρίηει τθ δίωξθ από μθ κρατικά όργανα66, οφτε και θ 

πάγια προςτατευτικι νομολογία άλλων εννόμων τάξεων. Ζτςι, θ αδυναμία τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ κοινωνικισ ομάδασ να αναηθτιςει εντόσ τθσ χϊρασ προζλευςθσ 

κρατικι προςταςία από τισ διϊξεισ που υφίςταται από ιδιϊτεσ που δρουν υπό τθν 

ανοχι του κράτουσ αφινεται εξίςου εκτόσ του προςτατευτικοφ πεδίου του 

ευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ αςφλου, όπωσ αυτό προςδιορίςτθκε ςτθν απόφαςθ τθσ 

7θσ Νοεμβρίου 2013. 

4. υμπεράςματα 

Σθν επαφριον τθσ απόφαςθσ του Δικαςτθρίου είναι βζβαιο ότι θ ςυηιτθςθ 

για τα ηθτιματα που άπτονται τθσ παροχισ αςφλου λόγω διϊξεων που ςχετίηονται 

                                                                                                                                                        
μπορεί να κεωρθκεί ότι υποδαυλίηει τισ ομοφοβικζσ ενζργειεσ», Cour Nationale du Droit d’Asile, 
απόφαςθ τθσ 23

θσ
 Δεκεμβρίου2009, ref 09012138, για ςυναφείσ κρίςεισ ςχετικά με το Μαρόκο βλ. 

Cour Nationale du Droit d’Asile, απόφαςθ τθσ 29
θσ

 Ιανουαρίου 2008, ref 602367, και για τθν Αλβανία 
Cour Nationale du Droit d’Asile, απόφαςθ τθσ 10

θσ
 Δεκεμβρίου 2009, ref 08018574. Εκτενζςτερα για 

το κζμα βλ. «Δραπετεφοντασ από τθν ομοφοβία», όπου παραπάνω ςελ. 34-35. 
65 Ψιφιςμα του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου τθσ 17

θσ
 Φεβρουαρίου 2011 ςχετικά με τθν κατάςταςθ 

ςτθν Ουγκάντα: δολοφονία του David Kato, Επίςθμθ Εφθμερίδα αρικ. C 188 E τθσ 28/06/2012 ςελ. 
62-64, υπό Θ’ . Επίςθσ: «Σο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο παραμζνει προςθλωμζνο ςτθν περαιτζρω 
εμβάκυνςθ και ανάπτυξθ των ςχζςεων με τθ Ρωςία με βάςθ μια κοινι και αμοιβαία δζςμευςθ υπζρ 
τθσ δθμοκρατίασ, του κράτουσ δικαίου και των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Εντοφτοισ, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβοφλιο διακατζχεται από βακιά ανθςυχία για τθν αυξανόμενθ περιφρόνθςθ που επιδεικνφει θ 
Ρωςία προσ αυτζσ τισ ουςιϊδεισ αρχζσ. Από τθν ψιφιςθ και ζπειτα νόμων περιοριςτικϊν τθσ 
ελευκερίασ τθσ ζκφραςθσ, του ςυνζρχεςκαι και του ςυνεταιρίηεςκαι και ςυγκεκριμζνα από τότε που 
εγκρίκθκαν τόςο ο νόμοσ περί ‘’ξζνων πρακτόρων’’ όςο και οι ομοςπονδιακοί και περιφερειακοί 
νόμοι ‘’κατά τθσ προπαγάνδασ’’, πολλζσ οργανϊςεισ ζχουν καταγράψει αφξθςθ των βίαιων 
ξενοφοβικϊν και ομοφοβικϊν επικζςεων. το διαδίκτυο ζχουν εμφανιςτεί εκατοντάδεσ βίντεο 
άλογθσ βίασ με ακροδεξιζσ εκνικιςτικζσ ομάδεσ να ξυλοκοποφν και να βαςανίηουν άτομα ΛΟΑΔ[…] 
Διάφορεσ ομάδεσ ζχουν ανεβάςει ςε ρωςικά μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ αποτρόπαια βίντεο με 
ςκθνζσ ανείπωτθσ ταπείνωςθσ, ξυλοδαρμϊν και βαςανιςτθρίων», Ερϊτθςθ μελϊν του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου με αίτθμα προφορικισ απάντθςθσ προσ τθν Επιτροπι κατά το άρκρο 115 του 
Κανονιςμοφ, B7-0515/2-10-2013. 
66  «τουσ φορείσ δίωξθσ ι ςοβαρισ βλάβθσ ςυμπεριλαμβάνονται: α) το κράτοσ, β) ομάδεσ ι 
οργανϊςεισ που ελζγχουν το κράτοσ ι ουςιϊδεσ μζροσ του εδάφουσ του κράτουσ και γ) μθ κρατικοί 
φορείσ, εάν μπορεί να καταδειχκεί ότι οι φορείσ που αναφζρονται υπό ςτοιχεία α’ και β’, 
περιλαμβανομζνων των διεκνϊν οργανιςμϊν, δεν είναι ςε κζςθ ι δεν επικυμοφν να παράςχουν 
προςταςία κατά τθσ δίωξθσ ι τθσ ςοβαρισ βλάβθσ, όπωσ ορίηεται με το άρκρο 7». 
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με το ςεξουαλικό προςανατολιςμό μόλισ εκκινεί και θ ςχετικι προβλθματικι κα 

ςυνεχίςει να απαςχολεί το Δικαςτιριο ςτο μζλλον. Δφο φαίνεται είναι τα ηθτιματα 

που εικάηεται ότι κα προθγθκοφν. Σο πρϊτο από αυτά ζχει να κάνει με τθν 

αξιολόγθςθ των ιςχυριςμϊν που άπτονται του ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ. 

Τποβλικθκαν ιδθ από ολλανδικά δικαςτιρια προδικαςτικά ερωτιματα ςχετικά με 

τα όρια που θ υποχρζωςθ ςεβαςμοφ των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων κζτει ςτουσ 

τρόπουσ ελζγχου τθσ αξιοπιςτίασ δθλϊςεων που αφοροφν τον γενετιςιο 

προςανατολιςμό67. Ο αυτοπροςδιοριςμόσ του αιτοφντα άςυλο ωσ ομοφυλόφιλου, 

λεςβίασ, αμφιφυλόφιλου ι διαφυλικοφ κεωρείται απλι ζνδειξθ για το ςεξουαλικό 

προςανατολιςμό αλλά για τθν διαπίςτωςθ τθσ αξιοπιςτίασ του ςυγκεκριμζνου 

ιςχυριςμοφ χρθςιμοποιοφνται πλικοσ άλλων ενδείξεων, ετερόκλθτων ςτα κράτθ 

μζλθ και ακόμα και αμφιλεγόμενων68.Σο δεφτερο από τα κζματα που 

πικανολογείται ότι ςφντομα κα απαςχολιςει το Δικαςτιριο είναι αυτό του ρωςικοφ 

νόμου κατά τθσ «ομοφυλόφιλθσ προπαγάνδασ»69. το μζτρο που ο ρωςικόσ νόμοσ 

ποινικοποιεί τισ εκδθλϊςεισ υπζρ των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων υπό το 

πρόςχθμα τθσ προςταςίασ τθσ ανθλικότθτασ και των κρθςκευτικϊν θκϊν, οι φορείσ 

ακτιβιςτικισ δράςθσ μπορεί να υποςτοφν διϊξεισ  που βρίςκονται ςτο μεταίχμιο 

μεταξφ ςυμμετοχισ ςε ιδιαίτερθ κοινωνικι ομάδα και πολιτικϊν πεποικιςεων, 

ανάλογα με το εάν ο διωκόμενοσ αυτοπροςδιορίηεται ι όχι ωσ ομοφυλόφιλοσ. τθ 

Ρωςία τα αυξανόμενα περιςτατικά βίασ από ιδιϊτεσ ςε ςυνδυαςμό με τουσ 

δρακόντειουσ νόμουσ που επαπειλοφν με πολυετείσ ποινζσ φυλάκιςθσ ςε 

περιπτϊςεισ εκδιλωςθσ ομοφυλόφιλθσ ςυμπεριφοράσ κακιςτοφν τθν Ευρωπαϊκι 

                                                      
67 Τποκζςεισ C-148 ζωσ 150/13, ΕΕ C 171 τθσ 15/6/2013, ςελ. 16 ζωσ 18. 
68 Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων (FRA), «Homophobia, transphobia and 
discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in the EU Member States», όπου 
παραπάνω, ςελ. 34 όπου αναφζρονται τα εξισ: «asylum procedures in some Member States require 
proof of sexual orientation in such a way that may be painful or distressing. For instance, it has been 
found that in the Czech Republic authorities test the physical reaction of asylum seekers who claim to 
be gay to erotic material (‘phallometric testing’), which is clearly degrading and conflicts with the right 
to privacy. It has also been reported that some authorities will require psychiatric tests or subject 
individuals to humiliating and intensive questioning where they have alleged sexual abuse. Some 
authorities are also said to apply stereotypes in deciding whether an individual is telling the truth, in 
particular whether they ‘look’ gay because of features such as long hair or earrings. Claims may also 
be turned down where individuals have been married or only reveal their sexual orientation later in 
proceedings, which may not take into account the highly taboo nature of homosexuality in the asylum-
seekers’ home culture». Βλ. επίςθσ V. Fraissinier-Amiot, «Les homosexuels étrangers et le droit d’asile 
en France: un octroi en demi-teinte», όπου παραπάνω, ιδίωσ ςελ. 298-299 και τισ εκεί 
υποςθμειϊςεισ. 
69 Σο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο «καταδικάηει τθν πρόςφατα εγκρικείςα νομοκεςία για τθν 
ποινικοποίθςθ τθσ ενθμζρωςθσ του κοινοφ ςχετικά με το γενετιςιο προςανατολιςμό και τθν 
ταυτότθτα φφλου ςε διάφορεσ ρωςικζσ περιφζρειεσ και παρόμοιεσ προςπάκειεσ ςε ομοςπονδιακό 
επίπεδο. Τπενκυμίηει ςτισ ρωςικζσ αρχζσ τθν υποχρζωςι τουσ να υπεραςπίηουν τθν ελευκερία 
ζκφραςθσ και τα δικαιϊματα των λεςβιϊν, ομοφυλόφιλων ,αμφιφυλόφιλων και διεμφυλικϊν 
ατόμων (LGBT)», Ψιφιςμα του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου τθσ 13

θσ
 επτεμβρίου 2012 ςχετικά με τθ 

χρθςιμοποίθςθ τθσ δικαιοςφνθσ ςτθ Ρωςία για πολιτικοφσ ςκοποφσ (2012/2789 RSP), 2013/C 353 
E/17, ςθμείο 11. 
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Ζνωςθ ολοζνα και πιο πρόςφορο τόπο αναηιτθςθσ αςφλου για τουσ Ρϊςουσ 

ομοφυλόφιλουσ70. 

Θ απόφαςθ του Δικαςτθρίου χαρακτθρίηεται ορόςθμο κακϊσ αναγνωρίηει  

τθν υποχρζωςθ των κρατϊν μελϊν να παράςχουν προςταςία ςε μια νζα κατθγορία 

προςφφγων, μζχρι τϊρα λίγο ι πολφ αόρατθ. Μζλθ τθσ ευρφτερθσ ομοφυλοφιλικισ 

κοινότθτασ προερχόμενα από τα 78 κράτθ ανά τθν υφιλιο, όπου οι ομοφυλόφιλοι 

διϊκονται και φυλακίηονται εξαιτίασ του ςεξουαλικοφ τουσ προςανατολιςμοφ, 

μποροφν πλζον, ανάμεςα ςτισ άλλεσ ζννομεσ τάξεισ που ιδθ αναγνϊριςαν τθ 

κατθγορία αυτι προςφφγων, να αναηθτιςουν αςφαλζσ καταφφγιο και ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ο ςεξουαλικόσ προςανατολιςμόσ χαρακτθρίηεται κεμελιϊδεσ 

ςτοιχείο τθσ ανκρϊπινθσ προςωπικότθτασ και οι εκδθλϊςεισ αυτοφ πρζπει να 

γίνονται απολφτωσ ςεβαςτζσ, εφόςον δεν αντιβαίνουν ςτισ ποινικζσ διατάξεισ των 

κρατϊν μελϊν τθσ Ζνωςθσ. Κανζνασ ομοφυλόφιλοσ δεν πρζπει να αναμζνεται να 

καταπιζςει και να αποκρφψει τθν προςωπικότθτα και τισ εκδθλϊςεισ τθσ. Εντοφτοισ, 

οι διατάξεισ για τθν παροχι αςφλου και τθν αναγνϊριςθ τθσ προςφυγικισ ιδιότθτασ 

ερμθνεφκθκαν από το Δικαςτιριο κατά τρόπο περιοριςτικό, αφινοντασ εκτόσ του 

προςτατευτικοφ πεδίου τθσ διεκνοφσ προςταςίασ ζνα μεγάλο μζροσ των 

ομοφυλόφιλων ςε όλο τον κόςμο που βιϊνουν διϊξεισ μθ προερχόμενεσ από 

κρατικά όργανα, που διϊκονται με ποινζσ εξοντωτικζσ καίτοι μθ επιςφρουςεσ 

εγκλειςμό ςε ςωφρονιςτικό κατάςτθμα, που ηουν υπό τον φόβο εκ νζου 

ενεργοποίθςθσ εν υπνϊςει δρακόντειων νόμων κατά τθσ ομοφυλοφιλίασ.- 

Ιανουάριοσ 2014, 

Ακανάςιοσ Τάκθσ, Δ.Ν. 

                                                      
70 Deutsche Welle, «Many homosexuals hope to leave Russia», 8

θ
 Νοεμβρίου 2013, διακζςιμο ςτο 

δικτυακό τόπο www.dw.de .  


