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Απόφαση στην υπόθεση C-147/08
Jürgen Römer κατά Freie und Hansestadt Hamburg

Συνιστά δυσµενή διάκριση λόγω γενετήσιου προσανατολισµού η χορήγηση σε
πρόσωπο που έχει συνάψει σχέση συµβιώσεως επικουρικής συντάξεως γήρατος
χαµηλότερης από αυτήν που χορηγείται σε έγγαµο πρόσωπο
Αυτό ισχύει εφόσον η σχέση συµβιώσεως αφορά αποκλειστικώς πρόσωπα του ιδίου φύλου και
εφόσον από νοµικής και πραγµατικής απόψεως η σχέση αυτή είναι όµοια µε τον γάµο
O Jürgen Römer εργαζόταν στον Freie und Hansestadt Hamburg (∆ήµος Αµβούργου, Γερµανία)
ως διοικητικός υπάλληλος από το 1950 έως την επέλευση της ανικανότητάς του προς βιοπορισµό,
στις 31 Μαΐου 1990. Από το έτος 1969 ζούσε αδιαλείπτως µε τον σύντροφό του, U, µε τον οποίο
συνήψε καταχωρισµένη σχέση συµβιώσεως σύµφωνα µε τον γερµανικό νόµο περί
καταχωρισµένης σχέσεως συµβιώσεως της 16ης Φεβρουαρίου 2001. Ο J. Römer ενηµέρωσε
σχετικώς τον εργοδότη του µε έγγραφο της 16ης Οκτωβρίου 2001.
Στη συνέχεια, ζήτησε τον εκ νέου υπολογισµό της χορηγούµενης σε αυτόν επικουρικής συντάξεως
γήρατος µε εφαρµογή της ευνοϊκότερης φορολογικής κλάσεως που προβλεπόταν για τους
έγγαµους δικαιούχους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τον Σεπτέµβριο του 2001, η σύνταξή του, εφόσον
υπολογιζόταν µε βάση την ευνοϊκότερη φορολογική κλάση, θα προσαυξανόταν κατά 590,87 DEM
(302,11 ευρώ) µηνιαίως. Με έγγραφο της 10ης ∆εκεµβρίου 2001, ο Freie und Hansestadt
Hamburg απέρριψε το αίτηµα εφαρµογής της ευνοϊκότερης φορολογικής κλάσεως για τον
υπολογισµό της ως άνω συντάξεως µε την αιτιολογία ότι το σχετικό δικαίωµα ανήκε µόνον σε
όσους δικαιούχους είναι έγγαµοι και δεν ζουν σε µόνιµη βάση χωριστά από τον/την σύζυγό τους
καθώς και σε όσους λαµβάνουν οικογενειακό επίδοµα ή αντίστοιχη παροχή.
Εκτιµώντας ότι έχει δικαίωµα σε ίση µεταχείριση µε τους έγγαµους δικαιούχους που δεν ζουν σε
µόνιµη βάση χωριστά από τον/τη σύζυγό τους όσον αφορά τον υπολογισµό της συντάξεώς του και
ότι το δικαίωµα αυτό απορρέει από την οδηγία 2000/78/ΕΚ1 για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου
για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, ο J. Römer άσκησε προσφυγή ενώπιον
του Arbeitsgericht Hamburg (δικαστήριο εργατικών διαφορών του Αµβούργου, Γερµανία). Το
δικαστήριο αυτό ζήτησε από το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκρινίσεις όσον αφορά την
ερµηνεία των γενικών αρχών και των διατάξεων του δικαίου της Ένωσης σχετικά µε την
απαγόρευση δυσµενών διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισµού στον τοµέα της
απασχολήσεως και της εργασίας.
Στην απόφαση που εξέδωσε σήµερα, το ∆ικαστήριο διαπιστώνει καταρχάς ότι οι παροχές
επικουρικής συντάξεως, όπως οι καταβαλλόµενες στην υπό κρίση υπόθεση, εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής της οδηγίας 2000/78.
Στη συνέχεια, το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει, πρώτον, ότι η διαπίστωση άµεσης δυσµενούς
διακρίσεως λόγω του γενετήσιου προσανατολισµού προϋποθέτει, πρώτον, ότι οι σχετικές
περιπτώσεις είναι παρόµοιες και µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο ειδικής και συγκεκριµένης
εξετάσεως λαµβάνοντας υπόψη την εκάστοτε παροχή.

1
Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2000, για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση
µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 303, σ. 16)
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Στο πλαίσιο αυτό, το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι µε τον γερµανικό νόµο περί καταχωρισµένης
σχέσεως συµβιώσεως καθιερώθηκε για πρόσωπα του ιδίου φύλου ο θεσµός της
καταχωρισµένης σχέσεως συµβιώσεως, ενώ αποκλείστηκε η δυνατότητα των προσώπων
αυτών να συνάψουν γάµο, ο οποίος εξακολουθεί να αφορά µόνον πρόσωπα διαφορετικού
φύλου. ∆εδοµένης της σταδιακής προσεγγίσεως των ρυθµίσεων για την καταχωρισµένη σχέση
συµβιώσεως µε τις ρυθµίσεις που ισχύουν για τον γάµο, δεν υφίστανται πλέον, κατά το αιτούν
δικαστήριο, σηµαίνουσες διαφορές µεταξύ αυτών των συστηµάτων συµβιώσεως στη γερµανική
έννοµη τάξη. Η µόνη βασική διαφορά που έχει αποµείνει είναι ότι οι σύζυγοι πρέπει να έχουν
διαφορετικό φύλο ενώ οι καταχωρισµένοι σύντροφοι το ίδιο φύλο.
Πάντως, εν προκειµένω, το δικαίωµα σε παροχές επικουρικής συντάξεως προϋποθέτει όχι
µόνον ότι ο δικαιούχος είναι έγγαµος αλλά, επιπροσθέτως, ότι δεν ζει σε µόνιµη βάση χωριστά
από τον/την σύζυγό του, εφόσον σκοπός του δικαιώµατος αυτού είναι να προσπορίσει
αντισταθµιστικό εισόδηµα για την ικανοποίηση των αναγκών του ενδιαφεροµένου και,
εµµέσως, των προσώπων που ζουν µαζί του. Το ∆ικαστήριο υπογραµµίζει συναφώς ότι, κατά
τον γερµανικό νόµο περί καταχωρισµένης σχέσεως συµβιώσεως, οι καταχωρισµένοι
σύντροφοι υπέχουν αµοιβαίες υποχρεώσεις µέριµνας και αλληλεγγύης και επαρκούς
συµβολής στις ανάγκες της συµβιώσεως µε την εργασία και την περιουσία τους, πράγµα το
οποίο ισχύει και για τους συζύγους κατά τη διάρκεια του κοινού τους βίου. Εποµένως, κατά το
∆ικαστήριο, οι καταχωρισµένοι σύντροφοι και οι έγγαµοι σύζυγοι βαρύνονται µε τις ίδιες
υποχρεώσεις, οπότε οι δυο αυτές περιπτώσεις είναι παρόµοιες.
Όσον αφορά, δεύτερον, το κριτήριο της λιγότερο ευνοϊκής µεταχειρίσεως λόγω του γενετήσιου
προσανατολισµού, το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι η επικουρική σύνταξη του J. Römer θα είχε
αυξηθεί εάν ήταν έγγαµος και όχι απλώς καταχωρισµένος σύντροφος προσώπου του ιδίου
φύλου. Επιπλέον, η ευνοϊκότερη µεταχείριση δεν αποτελεί συνάρτηση ούτε των αποδοχών των
συντρόφων της ενώσεως, ούτε της υπάρξεως τέκνων, ούτε άλλων παραγόντων, όπως οι σχετικοί
µε τις οικονοµικές ανάγκες του συµβιούντος. Εξάλλου, το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι οι
οφειλόµενες από τον J. Römer συνταξιοδοτικές εισφορές δεν είχαν καµία σχέση µε την
οικογενειακή του κατάσταση, δεδοµένου ότι αυτός είχε την υποχρέωση να συµµετέχει στις
συνταξιοδοτικές δαπάνες καταβάλλοντας εισφορά ίση προς αυτή που κατέβαλλαν οι έγγαµοι
συνάδελφοί του.
Τέλος, όσον αφορά τις συνέπειες δυσµενούς διακρίσεως λόγω γενετήσιου προσανατολισµού, το
∆ικαστήριο κρίνει, αφενός, ότι, δεδοµένης της υπεροχής του δικαίου της Ένωσης, ο θιγόµενος
ιδιώτης µπορεί να επικαλεστεί κατά οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης το δικαίωµα σε ίση
µεταχείριση χωρίς να απαιτείται προηγούµενη τροποποίηση από τον εθνικό νοµοθέτη της οικείας
εθνικής διατάξεως προκειµένου αυτή να καταστεί σύµφωνη µε το δίκαιο της Ένωσης. Αφετέρου, το
∆ικαστήριο διευκρινίζει ότι ο θιγόµενος ιδιώτης µπορεί να επικαλεστεί το δικαίωµα σε ίση
µεταχείριση το νωρίτερο µετά την εκπνοή της προθεσµίας µεταφοράς της εν λόγω οδηγίας
στην εσωτερική έννοµη τάξη, ήτοι µετά την 3η ∆εκεµβρίου 2003.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών
µελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο ∆ικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν
επιληφθεί, ερώτηµα σχετικό µε την ερµηνεία του δικαίου της Ένωσης ή µε το κύρος πράξεως οργάνου της
Ένωσης. Το ∆ικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεµεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου.
Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση του
∆ικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσµεύει, οµοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει
παρόµοιο ζήτηµα.
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