
 

Căsătoria și familia. Evoluții juridice și 

culturale recente în Europa 

 

PRO VITA București (www.asociatiaprovita.ro) este o organizație independentă care își propune promovarea unei 

culturi a vieții, bazate pe respectul pentru demnitatea umană și drepturile omului. PRO VITA (București) își 

urmărește obiectivele prin educație, cercetare și consiliere juridică și litigii precum și prin asistență umanitară și 

advocacy. PRO VITA (București) este membră asociată a SALLUX (fosta Fundația pentru Politici Creștine în 

Europa). Ne numărăm printre organizațiile consultate în procesul legislativ intern și am intervenit în diverse litigii 

pe lângă instanțele naționale sau internaționale, inclusiv pe lângă Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 

 

Astazi, 70% dintre europeni se află într-o situație obișnuită pentru o familie, aceea în care 

mama și tatăl locuiesc împreună cu copiii lor (Eurostat, 2012). Totuși, politicile instituțiilor 

europene tind adesea să se concentreze pe situații care rezultă din destrămarea familiilor 

sau din relații între persoane de același sex, astfel neglijând sa se adreseze nevoilor 

majorității care formează societatea. 
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In 2006 au fost prezentate public asa numitele Principii de la Yogyakarta asupra aplicarii 

legislatiei internationale a drepturilor omului in relatie cu orientarea sexuala si identitatea de 

gen. Acestea au furnizat fundamentul pentru cee ace cunoastem indeobste drept agenda 

drepturilor LGBT. Raportorul, care conform prezentarii oficiale „a adus contributii uriase la 

redactarea si revizuirea principiilor de la Yogyakarta. Angajamentul si eforturile lui neobosite 

au fost esentiale pentru succesul procesului” este astazi directorul Agentiei UE pentru Drepturi 

Fundamentale a UE. 

Multiple evolutii in legatura cu casatoria si familia au avut loc in ultimul deceniu, multe dintre 

ele sunt influentate de Principiile de la Yogyakarta (desi acestea nu au nicio putere legislativa, 

fiind o simpla declaratie a unui grup privat de interese), in special de principiul nr. 24, din care 

citam: 

„Orice persoană are dreptul de a întemeia o familie, indiferent de orientarea sa sexuală 

sau de identitatea de gen. Există diverse forme de familie. Nicio familie nu poate fi supusă 

discriminării din cauza orientării sexuale sau a identităţii de gen a oricărui membru al ei.” 

Statele trebuie să  

„Adopte toate măsurile legislative, administrative sau de altă natură necesare pentru a 

asigura dreptul de a întemeia o familie, inclusiv prin acces la adopţie sau la reproducere 

asistată (inclusiv inseminarea de la donator), fără discriminare pe motiv de orientare 

sexuală sau de identitate de gen; 

Se asigure că legislaţia şi politicile publice recunosc diversitatea formelor de familie, 

inclusiv a celor care nu implică descendenţa sau căsătoria şi să adopte toate măsurile 

legislative, administrative sau de altă natură necesare pentru a se asigura că nicio familie 

nu este supusă discriminării pe motiv de orientare sexuală sau de identitate de gen a 

vreunui membru de familie, inclusiv în ceea ce priveşte asistenţa socială şi alte beneficii de 

la stat, angajarea în muncă şi imigrarea ca rezultat al relaţiilor de familie.” 

 

1. Competentele Uniunii Europene, Consiliului Europei (CoE) și 

Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) 

Uniunea Europeana are intr-adevar competente de a reglementa legislatia familiei, in masura 

in care reglementarea are implicatii transfrontaliere. Art. 81.3 al Tratatului de Functionare al 

UE (TFUE) prevede urmatoarele: 

„Prin derogare de la alineatul (2), măsurile privind dreptul familiei care au implicații 

transfrontaliere sunt stabilite de către Consiliu, care hotărăște în conformitate cu o 

procedură legislativă specială. Acesta hotărăște în unanimitate, după consultarea 

Parlamentului European. 
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Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta o decizie care să determine aspectele din 

dreptul familiei care au implicații transfrontaliere, care ar putea face obiectul unor acte 

adoptate prin procedura legislativă ordinară. Consiliul hotărăște în unanimitate, după 

consultarea Parlamentului European. 

Propunerea menționată la al doilea paragraf se transmite parlamentelor naționale. În 

cazul opoziției unui parlament național, notificate în termen de șase luni de la această 

transmitere, decizia nu se adoptă. În cazul în care nu există nicio opoziție, Consiliul poate 

adopta respectiva decizie.” 

Adevarata restrictie in calea UE ca factor de reglementare a legislatiei familiei este de fapt nu 

o lipsa de competente, ci mai degraba obligatia procedurala de a exista unanimitate. 

 

 Definitia casatoriei si a familiei in UE. Art. 9 al Cartei Drepturilor 

Fundamentale a UE (CDFUE) prevede:  

„Dreptul la căsătorie și dreptul de a întemeia o familie sunt garantate în conformitate cu 

legile interne care reglementează exercitarea acestor drepturi.” 

Acest articol protejeaza libertatea membrilor statelor de a elabora legi privind casatoria fara 

interferente nepotrivite. 

Cu toate astea, UE a dezvoltat o practica a adoptarii textelor legislative care contin definitii ale 

„familiei” pe baza procedurii legislative „obisnuite”, care necesita majoritatea calificata, nu 

unanimitatea statelor membre. Exista nu mai putin de sapte dispozitii (art. 18, 21, 46, 50, 59, 

79 si 82 ale TFEU) care sunt folosite in acest scop. 

Am putea trage concluzia ca institutiile UE vad in prezent fiecare dispozitie TFEU care permite 

folosirea procedurii legislative „obisnuite“ ca o baza legala potentiala pentru definirea 

„casatoriei” sau „familiei” intr-un mod care oblige statele membre, cu conditia ca definitia sa 

fie necesara in scopurile pe care respectivul act legislativ cauta sa le obtina.  

Aceasta practica este foarte indoielnica, in lumina conditiei unanimitatii din art 81.3 TFEU si 

pare sa ocoleasca aceasta cerinta.  

 

 Pricipiul nediscriminarii pe criteriul orientarii sexuale si identitatii de 

gen este consacrat in CDFUE, la art. 21.1, astfel:  

„Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, 

originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile 

politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, 

un handicap, vârsta sau orientarea sexuală.”  
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Ca un exemplu, in contextul UE sau tarilor terte, Serviciul European pentru Actiuni Externe 

(diplomația UE, echivalent al Ministerului de Externe) implementeaza „Instructiuni pentru 

promovarea si protejarea exercitarii de catre lesbiene, homosexuali, transgenderi si persoane 

intersex a tuturor drepturile omului”1 ca ghid pentru actiunile sale externe. 

 In contextul Consiliului Europei, Conventia Europeana a Drepturilor Omului 

(CoEDO) este obligatorie pentru cele 47 state membre. Art. 8 al Conventiei se 

refera la viata de familie:  

„Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie  

1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului 

său şi a corespondenţei sale. 

2. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în 

măsura în care acesta este prevăzut de lege şi constituie, într-o societate democratică, o 

măsură necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică 

a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii, a moralei, a 

drepturilor şi a libertăţilor altora.” 

Acest articol a fost in anii recenti subiectul unor interpretari ale CEDO care a impins statele 

membre in directia reinterpretarii definitiei casatoriei si familiei (vezi appendix 2 pentru 

detalii). 

 

 

2. Schimbări antropologice  

„Organizatia Mondiala a Sanatatii defineste genul ca roluri si responsabilitati caracteristice 

femeilor si barbatilor, baietilor si fetelor, care sunt construite social. Genul este legat de felul 

in suntem perceputi si se asteapta sa ne comportam ca barbati si femei din cauza felului in 

care societatea este organizata si nu din cauza diferentelor biologice. (sursa: WHO Gender and 

Health, Technical Paper 1998) 

Borris Ditrich, fost membru al parlamentului olandez, cunoscut ca „tatal casatoriilor intre 

persoane de acelasi sex” in Olanda a facut, dupa adoptarea noii legi a casatoriei in Franta in 

2013, o declaratie pentru revista frantuzeasca Yagg (o revista pentru homosexuali) inca care a 

afirmat: „casatoria intre persoane de acelasi sex este doar primul pas, urmatorul pas este 

casatoria intre mai mult de doua persoane.” 

In Suedia exista cateva partide politice care sustin, fie integral fie aripi ale partidului, idea 

introducerii legislatiei care ar permite „casatorii multiple”. 

                                                           
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137584.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137584.pdf
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Bazat pe evolutia juridica din tari care au permis „casatoria” intre doua persoane de acelasi 

sex, putem observa ca aceasta este doar prima parte a unei schimbari sociale profunde. Cele 

mai multe dintre aceste tari aveau deja in vigoare dispozitii legale pentru parteneriatul civil 

intre doua persoane de acelasi sex – de ce a mai fost atunci solicita legiferarea „casatoriei”? 

Casatoria este legata de intemeierea familiei; ca atare, cele mai multe dintre tarile 

mentionate mai sus permit ca doi adulti de acelasi sex sa adopte copii. 

In privinta copiilor, logica subsecventa a „tratamentului nediscriminatoriu” este aceea ca daca 

adoptia este permisa pentru doi adulti de acelasi sex, nu exista nici un motiv ca doua femei 

sa ca doi barbati sa nu fie considerate/considerati apte/apti sa „procreeze ca un cuplu“. In 

cazul a doua femei nu este necesara folosirea asistentei medicale pentru a procrea. De aceea 

in unele cazuri doua femei se pun de acord cu doi barbati pentru a avea copii impreuna. 

Totusi, in ce priveste barbatii, ei vor avea nevoie sa foloseasca ajutorul unei femei, ceea ce 

duce la practica surogatului (mamei surogat) in care o femeie va fi folosita in scopul procrearii, 

fara a fi considerata parinte odata ce copilul s-a nascut. 

Consecintele situatiilor descrise mai sus sunt multiple; cateva scenarii: 

 In cazul adoptiei, copilul este privat de posibilitatea de a fi crescut de o femeie si un 

barbat; 

 In cazul tratamentelor de fertilizare, copilul este privat de unul din parintii, fie de tata 

fie de mama; 

 In cazul surogatului, copilul este considerat un produs comercial, obiect al unei 

tranzactii; 

 Chiar si in cazul asa-numitelor „surogate non comerciale” (altruiste) principiul 

tranzactiei este prezent: copilul este tratat ca un obiect. Numarul de adulti implicati in 

conceptie poate ajunge la sapte in cazul donarii de ovocite si sperma (trei donatori in 

cazul donarii de mitocondrii, asa numitii „embrioni din trei parinti”) + mama surogat + 

sotul ei + cei doi adulti care comisioneaza surogatul; 

 Femeile sunt exploatate in scopul surogatului. Ele sunt in general femei sarace si 

compensatia pentru surogatie tinde sa reprezinte un venit considerabil. India, unde 

surogatul este legal, a stopat de curand posibilitatea ca strainii sa aiba acces la mamele 

surogat pentru a proteja femeile; 

 Exista cerere pentru ovocite si deci si o piata. Tinerele isi vor vinde ovulele in clinici, in 

cele mai multe cazuri fara sa cunosca nimic despre consecintele actului pentru propria 

sanatate si fertilitate; 

 In cateva tari europene, cuvintele „mama” si „tata” sunt inlocuite prin „parinte A” si 

„parinte B” in documentele publice pentru a asigura „neutralitatea” sexuala a 

parintilor, pentru „a nu discrimina”; 

 Educatia sexuala este adesea folosita pentru a elimina diferentele sexuale. In Suedia, 

autoritatile au publicat in ultimii ani noi materiale de educatie sexuala, prin care 

tinerilor si copiilor li se explica faptul ca „orice forma de relatii sexuale este buna, atata 
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timp cat consimti” si despre cum sa inlocuiesti figurile feminine cu figure masculine in 

basmele traditionale, astfel incat sa „elimini stereotipurile de gen”. Unele gradinite 

aplica asa numita pedagogie de gen (genuspedagogik) care tinteste la deconstructia 

stereotipurilor de gen care include introducerea de pronume noi, „neutre”: hen 

semnifica „nici el nici ea” si este folosit pentru a se adresa copiilor in asa fel inca sa se 

evite desemnarea lor ca baieti sau fete. 

 

 

3. Acțiuni politice și impactul lor juridic și cultural asupra căsătoriei 

și a familiei  

 

In octombrie 2014, transgender-ul Conchita Wurst a fost invitat(a) sa cante la Parlamentul 

European (PE) de catre 5 eurodeputati, membri ai intergrupului LGBT. 

Intergrupul LGBT este cel mai mare din cele 28 de intergrupuri ale legislativului unional, are 

de obicei peste 150 de membri din aproape toate grupurile politice si urmareste sa promoveze 

agenda „drepturilor LGBT” in Parlamentul European si in Uniune in general. 

Conform website-ului2, Grupul monitorizeaza activitatea legislativa a PE, asigurandu-se ca  

                                                           
2 http://www.lgbt-ep.eu/ 

http://www.lgbt-ep.eu/
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„Problematicile sunt incluse in diversele raporturi, amendamente si rezolutii la care 

Parlamentul lucreaza. De asemenea amintim in mod curent Comisiei Europene problemele 

LGBTI si cum ar trebui acestea sa fie abordate. In cele din urma, Intergrupul urmareste 

deciziile relevante ale Curtii de Justitie a UE si Curtii Europene a Drepturilor Omului precum 

si rapoartele importante emise de Agentia pentru Drepturi Fundamentale (…) Luam parte 

in mod activ la promovarea drepturilor persoanelor LGBTI, amintim Statelor Membre si 

autoritatilor acestora despre obligatiile lor legate de drepturile omului rezultate din 

Tratatul de la Lisabona, Carta Drepturilor Fundamentale sau Conventia Europeana a 

Drepturilor Omului. Intergrupul de asemenea aminteste in mod curent altor tari datoria de 

a proteja drepturile persoanelor LGBTI, de exemplu tarilor candidate la accederea in 

Uniunea Europeana sau tarilor terte cum ar fi statele africane, caraibiene si din Pacific.” 

Unul dintre vicepresedintii grupului LGBTI a fost Ulrike Lunacek (Austria), de asemenea 

vicepresedinte al PE in legislature 2014-2019 si raportor al rezolutiei PE privind foaia de 

parcurs impotriva homofobiei si discriminarii pe criterial orientarii sexuale si identitatii de gen 

(raportul Lunacek3). Rezolutia afirma:  

„Comisia ar trebui, cu prioritate, sa faca propuneri pentru o recunoastere reciproca a 

efectelor statutului tuturor documentelor civile, inclusiv parteneriatele inregistrate, 

casatoriile si identitatea de gen, pentru a reduce barierele legale si administrative 

discriminatorii pentru cetatenii care isi exercita dreptul la libera circulatie si pentru familiile 

lor. “ 

Intergrupul LGBTI este un exemplu al modului in care actiunile politice influenteaza legislatia 

si cultura. In cateva parlamente nationale din Europa exista grupuri similare. 

Ceea ce este adesea dificil de distins este modul in care discursul „drepturilor LGBTI” are un 

caracter. Formulare ca „drepturi egale” suna foarte corect si cinstit. Totusi, drepturile care 

sunt revendicate de promotorii agendei LGBTI constituie un set nou de drepturi, bazat pe 

principiile de la Yogyakarta. Discursul este prin urmare vag si in mod deliberat lipsit de 

acuratete. Afirmatia este valida pentru pentru fiecare nivel de advocacy, inclusiv pentru 

nivelurile politice de varf. Dupa cum va demonstra urmatorul capitol, Comisia Europeana a 

adoptat o lista de actiuni pentru avansul conceptului de „egalitate” pentru LGBTI, insa fara a 

da o definitie a acestuia. 

  

                                                           
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014- 
0009+0+DOC+XML+V0//EN 
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4. Activism judiciar la nivel înalt  
 

 Uniunea Europeană  

Conform estimarilor4 UE, sunt 25 mil de cetateni LGBTI in tarile Uniunii. Nu se ofera nici o 

explicatie privind temeiul acestei estimari. 

In octombrie 2014, Presedintia italiana a UE, in cooperare cu Agentia UE pentru drepturile 

fundamentale si Secretariatul General al Consiliului UE au gazduit o conferintala nivel inalt pe 

tema „incercarii de a rezolva problema discriminarii pe baza de orientare sexuala si identitate 

de gen: urmatorii pasi in demersul politic in UE si statele membre.” 

Captura de ecran de pe website-ul Consiliului UE 

In deschiderea conferintei, Comisarul European pentru Justitie, Martine Reicherts, si-a 

exprimat sustinerea pentru agenda drepturilor LGBTI. Referindu-se la o importanta Directiva 

antidiscriminare (Directiva privind egalul tratament in materie de bunuri si servicii), care este 

acum blocata in Consiliu, d-na Reicherts a sugerat schimbarea bazelor ei legale.  

„Pe actualele baze legale, mai exact articolul 19 al TFUE, propunerea necesita unanimitate 

in Consiliu [pentru a fi adoptata, n.tr.]. Prin urmare tot ceea ce este nevoie este ca un numar 

mic de state sau chiar un singur stat membru sa se opuna textului – si toata lumea va fi 

absolvita chiar de la o simpla discutie serioasa. 

As vrea sa vad guvernele luand o pozitie. In acelasi timp, nu poti forta statele membre sa 

fie de acord cu ceva. Acesta este un fapt pe care trebuie sa il luam ca atare. Prin urmare, 

eu personal cred ca o cale de urmat ar putea fi o schimbare a bazelor legale care ar permite 

unui grup de state membre sa procedeze si sa adopte directiva printr-o cooperare 

imbunatatita.”  

                                                           
4 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/news/151207_en.htm 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/news/151207_en.htm
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Cu alte cuvinte, d-na Reicherts a sugerat ca anumite state membre sa fie lasate deoparte 

pentru a forta avansul agendei LGBT in UE.  

In iunie 2015, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, vorbind la „gala 

egalitatii” organizata de ILGA Europe (asociatie internationala a homosexualilor), in calitatea 

sa oficiala, si-a depasit competentele mandatului prin urmatoarele afirmatii5:  

„Eu cred de asemenea ca Comisia trebuie sa mearga mai departe si sa incerce sa faca toate 

statele membre sa accepte fara rezerve casatoriile intre persoanele de aceelasi sex ca pe 

celelalte casatorii”. 

Au fost cuvinte spuse in public, ignorand principiul subsidiaritatii, un principiu de baza al UE. 

Pe 23 iulie 2015, presedintele Federatiei Asociatiilor de Familii Catolice din Europa, FAFCE, 

Antoine Renard, a scris presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, pentru a-si exprima 

ingrijorarea in privinta afirmatiilor lui Timmermans. Donald Tusk i-a raspuns promt, re-

afirmand clar ca „definitia casatoriei si a familiei sunt intr-adevar chestiuni de competenta 

nationala pentru statele membre”. 

  

Comisarul ceh Vera Jourova a adresat un mesaj intalnirii anuale a aceleiasi ILGA Europe in 

octombrie 2015, aratand ca Directiva antidiscriminare este una din prioritatile ei. Aceasta 

Directiva este momentan blocata de opozitia catorva state membre. Pe 7 decembrie acelasi 

                                                           
5 https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/timmermans/announcements/keynote-speech-first-vice- 
president-frans-timmermans-equality-gala-organized-ilga-europe-brussels_en 

O fotografie din campania „Familii diferite, 

aceeasi dragoste” care a fost gazduita in cladirea 

comisiei europene in 2011 sub patronajul lui 

Vivane Reding, Vicepresedinte al Comisiei 

Europene. Comisia Europeana a furnizat sprijin 

financiar generos la expozitia care a fost 

organizata de ILGA Europe. 
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an, Jourova a prezentat o Lista a actiunilor Comisiei pentru avansul egalitatii LGBT 6 , la 

intrunirea Consiliului Uniunii Europene pe probleme de Munca, Afaceri Sociale, Sanatate si 

Protectia consumatorului. 

Aceste actiuni urmau sa fie transpuse in practica in perioada 2016-2019. Printre actiunile 

listate se poate gasi Directiva privind tratamentul egal, mentionata mai sus. Familiile sunt de 

asemenea mentionate in doua capitole dedicate: 

„Imbunatatirea drepturile si asigurarea protectiei legale a persoanelor LGBT si a familiilor lor 

in arii cheie ale competentelor UE”, incluzand „simplificarea vietii zilnice a familiilor LGBT care 

se muta in Europa” si „monitorizarea temeinica si intarirea drepturilor existente ale 

persoanelor LGBT si a familiilor lor sub incidenta legislatiei UE.” 

Din punct de vedere al finantarii, pe langa finantarea din partea statelor membre‚ „grant-uri 

pentru proiecte specifice care adreseaza discriminarea pe criteriul orientarii sexuale, 

identitatii de gen sau al caracteristicilor de sex (intersex) va continua sa fie o prioritate in 

finantare.” 

In materie de „sustinere din partea Statele Membre in arii cheie de politici”, lista de actiuni 

include afirmatica ca „noile angajamente ale Statelor Membre au facilitat presiunea grupului, 

schimbari si pregatiri, avand ca rezultate noi planuri nationale de actiune.” Comisia Europeana 

insa nu are nici un fundament legal pentru a incuraja „presiunea grupului”… 

Consiliul pentru Afaceri Sociale s-a reunit pe 7 martie 2016. Printre punctele de pe agenda a 

fost si lista de actiuni mai sus mentionata. Presedintia olandeza a Consiliului UE a prezentat 

un proiect de concluzie ca raspuns  la Lista de actiuni a Consiliului. Nu a putut fi atinsa 

unanimitatea, intrucat Ungaria si-a folosit dreptul de veto.  

Scindarea in Consiliu fusese chiar mai profunda in lunile anterioare, cand Polonia si Ungaria si-

au folosit dreptul de veto (decembrie 2015) pentru a bloca o propunere UE legata de regimul 

proprietatii cuplurilor casatorite sau in parteneriate inregistrate, care ar fi condus la o 

recunoastere per se a casatoriilor si parteneriatelor inregistrate incheiate intre doua persoane 

de acelasi sex. 

Exemplele de mai sus ilustreaza modul in care Comisia Europeana si Consiliul Uniunii 

Europene fac presiuni evidente in favoarea avansarii agendei LGBT. 

  

                                                           
6 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf
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 Consiliul Europei (CoE) 

Grupul pentru Orientare sexuala si Identitate de Gen (din CoE) a fost fondat cu ajutorul 

finantarii din partea a sapte state membre (Belgia, Danemarca, Finlanda, Olanda, Suedia, 

Elvetia si Regatul Unit). Descrierea grupului arata ca: 

„Standardele si mecanismele CE cauta sa promoveze 

si sa asigure respectarea drepturilor omului la fiecare 

individ. Acestea includ drepturi si demnitate egala ale 

tuturor fiintelor umane, incluzand lesbianele, 

homosexualii, bisexualii si persoanele transgender 

(LGBT).” 

Recomandarea Comitetului Ministrilor al CoE catre Statele Membre privind masurile de 

combatere a discriminarii pe criteriu de orientare sexuala si identitate de gen, adoptata la 31 

martie 2010, constituie este fundamentul grupului parlamentar. Recomandarea include o 

preluare substantiala din textul Principiilor de la Yogykarta, printre altele ca  

„Acolo unde legislatia nationala recunoaste parteneriatele inregistrate intre persoanele de 

acelasi sex, Statele Membre ar trebui sa caute sa asigure ca statutul lor legal si drepturile 

si obligatiile lor sunt echivalente cu cele ale cuplurilor heterosexuale in situatii 

comparabile”  

si  

„luand in considerare ca binele copilului ar trebui sa fie primordial in deciziile privitoare la 

adoptie, Statele Membre ale caror legislatii nationale permit unor indivizi necasatoriti (fara 

partener) sa adopte copii ar trebui sa asigure ca legea este aplicata fara discriminare pe 

criteriu de orientare sexuala si identitate de gen.’’ 

In decembrie 2015 grupul a organizat la Bratislava un seminar pe tema „Planurilor de actiune 

nationale ca unelte eficiente pentru promovarea si protejarea drepturilor persoanelor LGBT”. 

Seminarul a vizat grupurile LGBT sau de drepturile omului la nivel national si/sau autoritati 

reprezentative din Statele Membre ale CoE, interesate de procesele referitoare la pregatirea 

si implementarea planurilor si stategiilor nationale de actiune LGBT. 

La cea de-a 60 a sesiune a Comitetului Natiunilor Unite pentru Statutul Femeii in martie 2016, 

in Malta, CoE a gazduit un eveniment secundar pe tema „Discriminarea multipla – un singur 

raspuns pentru combaterea streotipiilor si a discriminarii pe criteriul de orientare sexuala si 

identitate de gen” impreuna cu Inaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului. Tinta 

acestui eveniment a fost sa exploreze experientele femeilor lesbiene, bisexuale si transgender 

si sa faca schimb de idei si exemple de practici in abordarea stereotipiilor de gen si a 

discriminarii. 

 



12 
 

Anexe  

1. Principiile de la Yogyakarta – extras, art. 24: 

„DREPTUL DE A ÎNTEMEIA O FAMILIE 

Orice persoană are dreptul de a întemeia o familie, indiferent de orientarea sa sexuală sau 

de identitatea de gen. Există diverse forme de familie. Nicio familie nu poate fi supusă 

discriminării din cauza orientării sexuale sau a identităţii de gen a oricărui membru al ei. 

STATELE TREBUIE SĂ 

A. Adopte toate măsurile legislative, administrative sau de altă natură necesare pentru a 

asigura dreptul de a întemeia o familie, inclusiv prin acces la adopţie sau la reproducere 

asistată (inclusiv inseminarea de la donator), fără discriminare pe motiv de orientare 

sexuală sau de identitate de gen; 

B. Se asigure că legislaţia şi politicile publice recunosc diversitatea formelor de familie, 

inclusiv a celor care nu implică descendenţa sau căsătoria şi să adopte toate măsurile 

legislative, administrative sau de altă natură necesare pentru a se asigura că nicio familie 

nu este supusă discriminării pe motiv de orientare sexuală sau de identitate de gen a 

vreunui membru de familie, inclusiv în ceea ce priveşte asistenţa socială şi alte beneficii de 

la stat, angajarea în muncă şi imigrarea ca rezultat al relaţiilor de familie; 

C. Adopte toate măsurile legislative, administrative sau de altă natură necesare pentru a 

se asigura că în toate demersurile şi deciziile cu privire la copii, din partea instituţiilor 

publice sau private de asistenţă socială, instanţelor de judecată, autorităţilor 

administrative sau legislative, interesul copilului primează şi că orientarea sexuală sau 

identitatea de gen a copilului sau a oricărui membru de familie sau a altei persoane nu pot 

fi considerate incompatibile cu interesul copilului; 

D. În toate demersurile cu privire la copii, să asigure copiilor care îşi pot exprima propriile 

păreri dreptul de a-şi exprima acele păreri şi să se asigure că acestea sunt luate în 

considerare cu seriozitate şi ţinând cont de vârsta şi de maturitatea copiilor; 

E. Adopte toate măsurile legislative, administrative sau de altă natură necesare pentru a 

se asigura că în statele care recunosc căsătoria sau parteneriatul între persoane de acelaşi 

sex, orice drept, privilegiu, obligaţie sau beneficiu obţinut de partenerii de sex diferit prin 

căsătorie sau parteneriat este în egală măsură disponibil partenerilor de acelaşi sex în 

urma căsătoriei sau a parteneriatului; 

F. Se asigure că actul căsătoriei şi alte forme de parteneriat legal sunt valabile numai cu 

consimţământul liber şi deplin al viitorilor soţi sau parteneri.  

G. Adopte toate măsurile legislative, administrative sau de altă natură necesare pentru a 

se asigura că orice obligaţie, drept, privilegiu sau beneficiu pe care îl au partenerii de sex 
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diferit fără a fi căsătoriţi este în egală măsură disponibil partenerilor necăsătoriţi de acelaşi 

sex.” 

 

2. Impactul hotararilor CoEDO asupra Statelor parti; exemple7  

Introducere  

Prin art.1, CoEDO a plasat ca responsabilitate primordiala a Statelor semnatare sa se asigure 

ca drepturile si libertatile consacrate in Conventie sunt pe deplin garantate tuturor celor aflati 

in jurisdictia acestora si ca legislatia nationala si practica juridica sa fie conforme Conventiei, 

dupa cum a fost interpretat in mod autoritar de CEDO. 

Ca un corolar la aceasta responsabilitate principala, Statele parti sunt obligate sa 

implementeze rapid si in mod deplin hotararile finale ale Curtii (art. 46 (1) al CoEDO). 

Mai jos am selectat exemple de cause care au implicat state parti la Conventie pentru a ilustra 

modul in care protectia drepturilor omului si a libertatilor fundamentale a fost aschimbata la 

nivel intern ca urmare a jurisprudentei Curtii de la Strasbourg. Evident, lista nu este in nici un 

fel exhaustiva si nici reprezentativa. 

In cele mai multe cazuri, Statul se bucura de o anume discretie despre modul cum urmeaza sa 

aplice hotararile Curtii, precum ar fi amendamente constitutionale si legislative, reforme 

organizationale si administrative, modificari reflectate in jurisprudenta organelor judiciare 

cele mai inalte. Relevant, in aceasta materie, este statutul pe care il au Conventia si 

Protocoalele aditionale in legislatia interna a Statelor parti. Un numar de state au facut 

schimbari in sistemul lor legal inainte de sau imediat dupa intrarea lor in Consiliul Europei, 

pentru a le aduce la conformitate cu prevederile CoEDO. 

Putem astfel mentiona Elvetia care a garantat femeilor dreptul de a vota la nivel federal 

inainte de a ratifica Conventia, cateva state foste in „lagarul socialist” care in cursul 

schimbarilor politice de la sfarsitul aniilor ‘80 si inceputul anilor ‘90 au abolit pedeapsa cu 

moartea precum si un numar de state din centrul si estul Europei care si-au adaptat 

respectivele sisteme legale si practicile juridice in mod corespunzator. 

Dupa cum a fost ilustrat in exemplele de mai sus, nu necesita neaparat ca o incalcare a 

prevederilor Conventiei sa fie constatata de Curtea din Strasbourg pentru ca sa existe un 

impact sau o reforma. In unele ocazii, o incalcare a fost remediata inaintea unei hotarari a 

Curtii, conducand la inlaturarea cauzei din rolul Curtii. In altele a survenit o intelegere amiabila 

(in acord cu art. 39 al CoEDO) in baza acceptarii de catre State a responsabilitatii ce ii revenea 

de modificare a legilor sau practicilor juridice.  

                                                           
7 http://website-pace.net/documents/19838/419003/AS-JUR-INF-2016-04- EN.pdf/12d802b0-5f09-463f-8145-
b084a095e895 
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În mod similar, Statele au fost pregătite să-și îndeplinească obligațiile derivand din Convenție 

pentru ca, vazand jurisprudența Curții, si-au adaptat sistemele juridice în urma constatării unei 

încălcări într-o cauză împotriva unui alt stat, amplificând astfel efectul jurisprudenței Curții în 

toată Europa, prin luarea în considerare a autorității interpretative (res interpretata) a 

hotărârilor Curții de la Strasbourg. 

Exemplele de mai jos arată că efectele Convenției se extind la toate domeniile vieții umane, 

de ele beneficiind persoane, asociații, partide politice, companii și persoane aparținând 

grupurilor deosebit de vulnerabile, precum minori, victime ale violenței, persoane în vârstă, 

refugiați și solicitanți de azil, inculpații în procedură judiciară, persoanele cu probleme de 

sănătate (psihice) și persoanele aparținând minorităților naționale, etnice, religioase, sexuale 

sau de altă natură. 

Domeniile în care Convenția și jurisprudența sa au adus modificări includ, dar nu se limitează 

la, accesul persoanelor la justiție, interzicerea discriminării, drepturile de proprietate, 

probleme de drept familial, cum ar fi drepturile de custodie, prevenirea și pedepsirea actelor 

din tortura, protejarea victimelor violenței domestice, confidențialitatea persoanelor în 

corespondența și relațiile lor sexuale și protecția libertăților religioase și a libertăților de 

exprimare și asociere. 

În sfârșit, este important să se țină cont de faptul că, deși standardele Convenției, îmbogățite 

de jurisprudența Curții - în special cea a hotărârilor de principiu ale Marii Camere - creează un 

corp de drept care să reflecte „standardele europene comune” de care toate statele părți sunt 

obligate, această supraveghere europeană funcționează fără a aduce atingere premisei 

fundamentale conform căreia statele asigură standarde mai ridicate de protecție a drepturilor 

omului (articolul 53 din CoEDO). 

 

Exemple  

Normele de adopție trebuie să se aplice în egală măsură cuplurilor de sex diferit și de același 

sex. Hotărârea în cauza X. și alții împotriva Austriei (nr. 19010/07, hot. Marii Camere din 19 

februarie 2013) a concluzionat că a avut loc o încălcare a articolului 14 din Convenție 

(interzicerea discriminării) împreună cu articolul 8 (dreptul la respectarea vieții de familie), din 

cauza diferenței de tratament a solicitanților, două femei care trăiesc într-o relație stabilă, în 

comparație cu cuplurile de sex diferit necăsătorite în care un partener a căutat să adopte 

copilul celuilalt partener. Femeile s-au plâns de refuzul instanțelor austriece de a examina în 

mod semnificativ solicitarea unuia dintre parteneri de a-l adopta pe fiul partenerului său, 

deoarece legislația austriacă nu permite această posibilitate fără a împărți legăturile legale ale 

mamei biologice cu copilul. În mai puțin de șase luni de la hotărâre, a intrat în vigoare Legea 

de modificare a Codului civil și a Legii parteneriatului înregistrat, legalizând adoptarea celui 

de-al doilea părinte la cuplurile de același sex (înregistrate sau nu) fără a înceta legătura legală 

a copilului cu părintele său biologic (v. rezol. CM / ResDH (2014) 159). 
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Statul nu ar trebui să se amestece în organizarea internă a comunităților religioase. Intrarea 

în vigoare, în 2003, a unei noi Legi privind Denominațiunile Religioase în Bulgaria a pus capăt 

situației prin care executivul, și nu un organ judiciar, a fost însărcinat să înregistreze 

comunitățile religioase care doresc să obțină personalitate juridică. Înainte de aceasta, lipsa 

de claritate și previzibilitate în lege, precum și intervenția executivului au dus la interferențe 

nejustificate în organizarea internă a unei comunități musulmane divizate, cu încălcarea 

articolului 9 din Convenție (dreptul la libertatea religiei), după cum a reținut Curtea în Hasan 

și Chaush împotriva Bulgariei (nr. 30985/96, hot. Marii Camere din 26 octombrie 2000) și a 

Sfântului Consiliul Suprem împotriva Bulgariei (nr. 39023/97, hot. din 16 decembrie 2004) (v. 

rezol. CM / ResDH (2011) 193). 

Dezincriminarea relațiilor homosexuale între adulții care consimt. În aceeași linie cu hot. sa 

anterioară din Dudgeon c. Marea Britanie (nr. 7525/76, hot. (plenară) din 22 octombrie 1981), 

Curtea a reținut din Modinos contra Cipru (nr. 15070/89, hot. din 22 aprilie 1993) că interdicția 

legală a relațiilor homosexuale între adulții de sex masculin consimțitori era contrară art. 8 din 

Convenție (dreptul la respectarea vieții private), în pofida politicii procurorului general de a 

nu iniția acțiuni penale. Prin intermediul a două modificări la dispoziția impusă a Codului penal 

din Cipru, în 1998 și în anul 2000, comportamentul homosexual masculin privat între adulții 

care consimt a fost dezincriminat (v. rezol. ResDH (2001) 152). 

Familia nu trebuie separată doar din cauza unor dificultăți materiale. Încălcarea art. 8 din 

Convenție (dreptul la respectarea vieții de familie) în Wallová și Walla c. Republica Cehă (nr. 

23848/04, hot. din 26 oct. 2006) și Havelka și alții v. Republica Cehă (nr. 23499/06, hot. din 21 

iun. 2007) a rezultat din plasarea copiilor familiilor solicitante în îngrijire instituțională doar 

pentru că locuința lor era inadecvată. Noul Cod Civil a intrat în vigoare în ian. 2014, stipulând 

în mod expres că condițiile inadecvate de locuire ale unei familii și situația materială a 

părinților unui copil nu pot fi, în sine, un motiv pentru decizia instanței privind îngrijirea 

instituțională. Astfel, a codificat constatările anterioare ale Curții Supreme din decembrie 

2010 și jurisprudența ulterioară a Curții Constituționale. În plus, au fost adoptate planuri și 

strategii naționale de acțiune în vederea unor activități care să sprijine mai bine copiii cu risc 

și să îmbunătățească grija pentru copiii vulnerabili (v. rezol. CM / ResDH (2013) 218). 

Statul trebuie să ia măsuri pentru a facilita contactul între copiii aflați în plasament și părinții 

acestora. Curtea a constatat în K.A. v. Finlanda (nr. 27751/95, hot. din 14 ianuarie 2003) că 

autoritățile competente nu au luat măsuri adecvate pentru a reuni părinții cu copiii lor plasați 

în îngrijire maternă, cu încălcarea articolului 8 din Convenție (dreptul la respectare pentru 

viața privată și de familie), declanșând o reformă legislativă. Legea privind protecția copilului 

a fost modificată (și ulterior înlocuită cu o nouă lege) pentru a oferi reglementări mai precise, 

în special în ceea ce privește contactul dintre copiii aflați în plasament și părinții acestora. De 

asemenea, Guvernul a implementat un program de instruire pentru personalul serviciilor 

sociale privind promovarea bunăstării copiilor (v. rezol. CM / ResDH (2007) 34). 
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Recunoașterea legală a noii identități postoperatorii a persoanelor transsexuale. O 

schimbare a practicii juridice naționale cu privire la starea civilă a persoanelor transgender de 

a-și asuma noua identitate de gen a fost adusă prin hot. Curții din B. c. Franța (nr. 13343/87, 

hot. (plenară) din 25 mar. 1992), constatând că lipsa recunoașterii legale a noii identități a 

unui transsexual postoperator constituie încălcare a art. 8 din CoEDO (dreptul la respectarea 

vieții private). În dec. 1992, Curtea de Casație a stabilit un precedent, hotărând că transsexualii 

care au fost supuși unui tratament chirurgical pentru a face aspectul fizic să se potrivească cu 

identitatea lor socială ar trebui să-și reflecte aceasta în statutul civil. (v. rezol. DH (93) 52). 

Protecția juridică eficientă împotriva sclaviei și a servituții. Franța a întreprins mai multe 

revizuiri ale cadrului său legal care reglementează protecția persoanelor împotriva sclaviei 

urmare a Siliadin c. Franța (nr. 73316/01, hot. din 26 iulie 2005) și C.N. și V. c. Franța (nr. 

67724/09, hot. din 11 oct. 2012), care a concluzionat că au existat încălcări ale articolului 4 din 

Convenție (interzicerea sclaviei și a servituții), deoarece legislația franceză nu prevedea 

tangibil și eficient protecția solicitanților. Aceștia din urmă fuseseră contrariați voinței lor în 

situații de dependență, obligati să muncească fără plată și fără să le fie permis să meargă la 

școală. În urma unei modificări a Codului Penal din martie 2003, care stabilea o prezumție de 

vulnerabilitate pentru minori în caz de servitute și prevedea o agravare a pedepsei, o lege din 

noiembrie 2007 a creat infracțiunea de trafic de persoane. Aceasta din urmă a fost specificată 

în continuare prin Legea nr. 2013-711 din 5 august 2013, care a completat definiția traficului 

de persoane, a reintrodus sclavia în codul penal și a adăugat infracțiunile de servitute și muncă 

forțată (v. rezol. CM / ResDH (2011) 210 și rezol. CM / ResDH (2014) 39). 

Recunoașterea legală a părinților copiilor născuți în străinătate ca urmare a surogatului 

legal. O revizuire a jurisprudenței Curții de Casație a apărut ca urmare a două hotărâri 

pronunțate la 26 iunie 2014 - Mennesson c. Franța (nr. 65192/11) și Labassée c. Franța (nr. 

65941/11), în care Curtea de la Strasbourg a decis că refuzul autorităților franceze de a acorda 

recunoaștere legală relațiilor părinte-copil, care au fost stabilite legal în Statele Unite între 

copiii născuți ca urmare a surogației și părinții intenționați a reprezentat o încălcare a dreptului 

copiilor la respectarea vieții lor private (art. 8 din Convenție). La 3 iulie 2015, Curtea de Casație 

a stabilit că refuzul de a transcrie un certificat de naștere al unui copil născut în străinătate pe 

motivul că această naștere a fost rezultatul surogatiei poate nu se mai justifică prin simpla 

existență a unui acord de surogație care conține numele părinților biologici efectivi (v. Cass., 

Pl. As., 3 iul. 2015, P+B+R+I, nr. 14-21.323 și Cass., Pl. As., 3 iul. 2015, P+B+R+I, nr. 15-50.002). 

Consolidarea drepturilor taților. Cazul Zaunegger c. Germaniei (nr. 22028/04, hot. din 3 

decembrie 2009) a întărit egalitatea pentru tații care nu sunt căsătoriți cu mama copiilor, prin 

modificarea legislației (L. din 2013 pentru reformarea custodiei parentale a părinților care nu 

sunt căsătoriți între ei) și a practicii juridice în sensul că instanțele de judecată vor acorda 

custodia în comun, la cererea unui părinte, în măsura în care acest lucru nu contravine 

interesului superior al copilului (ceea ce se presupune că mama nu depune motive care ar 

putea fi contrare acestei custodii comune) (v. rezol. CM / ResDH (2014) 163). În acest context, 
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este interesant cazul Görgülü c. Germaniei (nr. 74969/01, hot. din 26 februarie 2004): în joc a 

fost o decizie a instanței de apel care suspenda drepturile de vizitare ale domnului Görgülü și 

îi refuza custodia fiului său (care s-a născut în afara căsătorie și a fost dat spre adopție fără 

acordul solicitantului) care locuia într-o familie adoptivă. În urma hotărârii Curții, Curtea 

Constituțională a acordat reclamantului drepturi de vizită temporară în decembrie 2004. 

Autoritățile au facilitat vizitele, copilul a început să locuiască cu tatăl său în februarie 2008 și, 

șase luni mai târziu, acesta din urmă a primit custodia unică (v. rezol. CM / ResDH (2009) 4). 

Modificări legislative suplimentare vizau consolidarea drepturilor părinților biologici, în ceea 

ce privește contactul și accesul la informații despre copiii lor, au intrat în vigoare în iulie 2013, 

după ce au fost adoptate ca urmare a Anayo c. Germania (nr. 20578/07, hot. din 21 dec. 2010) 

și Schneider c. Germania (nr. 17080/07, hot. din 15 sept. 2011). 

Recunoașterea legală a cuplurilor de același sex. La 22 decembrie, Parlamentul Greciei a 

adoptat un nou proiect de lege care va permite cuplurilor de același sex să încheie un 

parteneriat civil, asigurând astfel recunoașterea legală și extinderea anumitor drepturi, 

precum drepturile de moștenire, cuplurilor de același sex. Acest proiect de lege remediază 

situația prin care cuplurile de același sex au fost excluse din sfera de aplicare a unei legi 

introduse în 2008 care instituia o formă de parteneriate înregistrate, dar o rezerva cuplurilor 

de sex opus. Curtea de la Strasbourg a ajuns la concluzia că motivele pentru care nu s-a deschis 

uniunea civilă cuplurilor de același sex au fost neconvingătoare, cu încălcarea interdicției 

discriminării luate împreună cu dreptul la respectarea vieții private și de familie (încălcarea 

art. 14 coroborat cu art. 8 din Convenție) în hot. Marii Camere din Vallianatos și alții c. Greciei 

(nr. 29381/09 și 32684/09, hot. Marii Camere din 7 nov. 2013). 

O mai bună protecție a obiectorilor de conștiință. Pentru a da efect hotărârii CEDO în 

Thlimmenos c. Greciei (nr. 34369/97, hot. Marii Camere din 6 aprilie 2000), Parlamentul a 

adoptat o nouă lege (2915/2001) care a intrat în vigoare la 29 mai 2001. Hotărârea a 

concluzionat că excluderea reclamantului, martor al lui Iehova, din profesia de contabil 

autorizat, din cauza condamnării sale penale anterioare pentru insubordinare (bazată pe 

refuzul său de a purta uniforma militară) l-a discriminat în exercitarea libertății sale de religie 

(încălcarea art. 14 coroborat cu art. 9 din Convenție). Noua lege permite eliminarea, în 

anumite circumstanțe, a cazierului judiciar a pedepselor aplicate din motive de obiecțiune de 

conștiință la serviciul militar și îi scutește pe beneficiari din prevederile relevante din 

producerea unui certificat de finalizare a serviciului militar pentru numirea lor în sectorul 

public (v. rezol. ResDH (2005) 89). 

Dreptul la plata pensiei ca mama a unei familii mari fara deosebire de nationalitatea 

copiiilor. Solicitantul in Zeibek c Grecia (nr. 46368/06, hot. din 9 iulie 2009, valabila doar in 

Franta) ca si sotul ei si cei patru copii ai lor au avut cetatenia greaca retrase printr-o decizie a 

ministerului de interne, bazat pe o dispozitie din Codul nationalitatilor care care a fost mai 

tarziu abrogata. In ce priveste cererea de naturalizare, solicitantei si celor trei copii li s-a 

restabilit nationalitatea greaca, dar nu si sotului ei si unei din fiice. Prin urmare, cererea 



18 
 

solicitantei pentru o pensie ca mama a unei familii numeroase a fost respinsa pe baza faptului 

ca unul din copiii sai nu avea cetatenie greaca. Avand in vederea gasirea de catre Curte a unei 

incalcari a art. 1 și a Protocolului adițional nr. 1 al CoEDO, luat singur si impreuna cu art. 14 

(interzicerea discriminarii), Consiliul legislativ a emis o opinie legala obligatorie pentru 

administratia greaca, clarificand ca „nationalitatea copiiilor persoanelor cu familii numeroase 

nu ar trebui luata in considerare cand analizeaza acordarea indemniztiilor importante” (v. 

rezol. CM/Res DH (2012)34). 

Interzicerea discriminarii impotriva copiilor nascuti din parinti necasatoriti. Amendamentele 

la legea irlandeza a familiei au fost determinate de hotararea CEDO in Johnston si altii c. 

Irlanda (nr. 9697/82, hot. (plenara) din 18 dec 1986), care a implicat interzicerea divortului si 

lipsa recunoasterii vietii de familie a parintilor care traiesc o relatie de familie cu fiica lor de 

multi ani, dar nu au putut sa se casatoreasca in baza indisolubilitatii casatoriei existente a 

unuia dintre soti. Curtea a gasit ca situatia legala a fiicei, care nu a fost plasata intr-o pozitie 

similara social si legal cu cea a copilului ai carui parinti erau casatoriti, a dat nastere unui 

incalcari a art. 8 al CoEDO. In implementarea hotararii, Irlanda a adoptat Legea privind statutul 

copilului în 1987, punand astfel copilul nascut in afara casatoriei intr-o situatie comparabila cu 

copiii ai carui parinti sunt casatoriti in ce priveste tutela, drepturile de proprietate si 

intretinere (v. rezol. DH (88) 11). 

Dezincriminarea homosexualitatii. Reiterand hotararea sa in Dudgeon c. Regatul Unit (nr. 

7525/76, hot. (Plenara) din 22 oct. 1981) Curtea a gasit ca Irlanda incalca art. 8 al CoEDO in 

cauza Norris c. Irlanda (nr. 10581/83, hot. (plenara) din 26 oct. 1988), din moment ce legea 

irlandeza stabilea ca actul homosexual intre doi barbati care consimt este o infractiune. 

Homosexualitatea a fost dezincriminata in 1993 (v. rezol. DH (93) 62). 

Copiii nu vor fi dati spre adoptie fara consultarea tatalui biologic. In Keegan c Irlanda (nr. 

16969/90, hot. din 26 mai 1994) CEDO a admis plangerea facuta in baza art. 8 al Conventiei 

stabilind ca statul nu a respectat viata de familie a petentului, facilitand plasarea fiicei sale 

spre adoptie fara stirea sau consimtamantul lui si totodata nu a acceptat nasterea unei relatii 

juridice intre el si fiica sa din momentul nasterii. Pentru a se conforma cu hotararea Curtii de 

la Strasbourg, legiuitorul a adoptat o noua lege a adoptiei (aprilie 1998) care consacra tatilor 

naturali sa fie consultati in chestiunea darii spre adoptie a copiilor lor, asigurandu-le astfel sa 

exercite dreptul de a se folosi de tutela si/sau custodia copiiilor (v. rezol. DH999) 123). 

Legislația avortului. Un referendum tinut la o luna dupa ce CEDO a concluzionat, in cazul Usile 

deschise si Sanatatea Femii din Dublin c. Irlanda (nr. 14234/88 si 14235/88, hot. (plenara) din 

29 oct. 1992), ca restrictiile impuse firmelor petitionare in a face disponibile informatii pentru 

femeile insarcinate cu privire la serviciile de avort in Regatul Unit au incalcat dreptul lor la 

libertatea de expresie (art. 10 CoEDO) a rezultat in doua amendamente la Constitutia Irlandei. 

Acestea au permis rapsnadirea si disponibilitatea informatiilor despre avorturile legale 

disponibile peste granite si a ridicat o interdictie anterioara de a calatori in afara granitelor 

pentru a obtine un avort. Mai mult decat atat, sursa incalcarii art. 8 (dreptul la respect pentru 
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viata privata) in privinta unuia dintre solicitanti in A, B si C c. Irlanda (nr. 25579/05, hot. Marii 

Camere din 16 dec. 2010) si anume lipsa unei proceduri accesibile si eficiente prin care ea ar 

putea sa testeze daca se califica pentru un avort legal in Irlanda pe baza unui posibil risc al 

adresa vietii ei, a fost adresat de catre adoptarea legii din 2013 pentru protejarea vietii in 

timpului sarcinii. Legea, care a intrat in vigoare pe 1 ianuarie 2014, specifica procedurile de a 

determina daca exista un risc pentru viata femeii insarcinate care ar face ca avortul sa fie 

permis in acest caz (v. rezol. DH (96) 368 si CM/ResDH(2014)273).  

Oportunitate pentru copiii abandonati la nastere sa isi afle originile. In raspuns la Godelli c 

Italia (nr. 33783/09, hot. din 25 sept. 2012), Curtea Constitutionala si-a jurisprudenta si a 

declarat ca neconstitutionala dispozitia incriminata de legea 184/1983 care a dus la incalcarea 

art. 8 al Conventiei (dreptul la respect pentru viata privata). D-na Godelli a contestat 

prevederea legala care interzicea din start copiilor abandonati la nastere sa solicite informatii 

referitoare la originile lor ca si ridicarea confidentialitatii parintilor lor naturali. Curtea italiana 

si-a ajustat pratica in conformitate si acum solicita parintilor sa spuna daca inca mai vor sa isi 

pastreze anonimatul (v. rezol. CM/ResDH(2015)176). 

Recunoasterea unui ordin de adoptie in favoarea unei femei singure. In Wagner si J. M. W. L 

c Luxemburg (nr. 76240/01, hot. din 28 iunie 2007) CEDO a gasit ca refuzul instantelor 

nationale de a recunoaste un ordin de adoptie emis de o instanta din Peru, pe motiv ca Codul 

civil interzice adoptia completa de catre o persoana singura, a fost o incalcare a art. 6 (dreptul 

la o judecata corecta), 8 (dreptul la viata de familie) si 14 (interzicerea discriminarii) ale 

Conventiei. La scurt timp dupa ce hotararea CEDO a devenit finala, Curtea Districtuala din 

Luxemburg a stabilit ca hotararea instantei din Peru in favoarea solicitantilor are putere 

executorie. Stabilindu-se un precedent, o decizie ulterioara a Curtii de apel a declarat 

dispozitia relevanta a Codului Civil ca inaplicabila, in masura in care ea exclude adoptia 

completa pentru unicul motiv ca solicitantul a fost o persoana singura (v. rezol. CM/Res DH 

(2013) 33). 

Dreptul la casatorie pentru transsexualii post operatie. In Joanne Cassar c. Malta (nr. 

36982/11, rezol. din 9 iulie 2013), incapacitatea unei persoane care a suferit o operatie de 

schimbare de sex de a se casatori cu o persoana de sex opus a fost contestata, conducand la 

o declaratie unilaterala a guvernului maltez, care se obliga „sa prezinte si sa adopte un proiect 

de lege pentru a da posibilitatea solicitantului de a se casatori cu o persoana de sex opus 

sexului pe care solicitantul l-a obtinut in Malta”. In consecinta, aplicatia a fost scoasa de pe 

rolul CEDO si art 257 lit. c din Codul Civil al Maltei a fost amendat in 2013. 

Introducerea revizuirii cu privire la decaderea din drepturi parentale. Impactul Conventiei 

asupra chestiunilor legate de legea familiei in Malta este ilustrat de cazul Md si altii c Malta 

(nr. 64791/10, hot. din 17 iulie 2012), in care Curtea a trebuit sa examineze privarea automata 

si repetata de toate drepturile parentale ca urmare a unei condamnari penale pentru rau 

tratament al copiilor, ca si lipsa de acces la o instanta de judecata in aceasta privinta. Data 

fiind absenta unei proceduri care sa permita solicitantului sa ceara o judecata independenta 
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si impartiala pentru examinarea justetei decaderii din drepturile parentale, Curtea a gasit o 

incalcare a art. 6 (1) (dreptul la acces in justitie) si art. 8 (dreptul la respectul pentru viata de 

familie) ale CoEDO. Amendamentele care au fost aduse ulterior Legii copiiilor si tinerilor 

(XXXIII/2014) si Codului penal (II/2014) au permis o revizuire judiciara a sentintelor definitive 

si a cererilor de retragere a drepturilor parentale, care, in plus nu mai este automata in cazul 

condamnarii parintilor pentru infractiuni legate de minori (v. rez. CM/rezol. DH (2014)265). 

Fara interdictie arbitrara a demonstratiilor publice pentru drepturi LGBT. In Genderdoc M c. 

Moldova (nr. 9106/06, hot. din 2 iun 2012) CEDO a sustinut ca interzicerea unei demonstratii 

a unei organizatii non guvernamentale pentru drepturile LGBT a incalcat, printre altele, 

libertatea de asociere a solicitantului (art. 11 al Conventiei). Prin intermediul noi legi a 

organizarii asociatiilor, baza pentru impunerea de restrictii in manifestatiile publice pasnice a 

fost limitata. Mai mult, legislatia anti discriminare adoptata in mai 2012 a adus schimbari in 

conduita juridica, constrangand autoritatile in favoarea drepturilor organizatiilor LGBT. 

Copilului trebuie sa i se recunoasca relatia de familie cu tatal sau mort inainte de nastere. In 

cazul Camp si Bourimi c. Olanda (nr. 28369/95, hot. din 3 oct 2000) Curtea a gasit o incalcare 

a art. 14 (interzicerea discriminarii) in relatie cu art. 8 (dreptul la respect pentru viata de 

familie) ale Conventiei cauzata de imposibilitatea copilului de a-i fi recunoscuta relatia de 

familie cu tatal, care a murit ininte de nasterea lui. Dispozitiile din Codul Civil cu privire la 

drepturile parentale si conditiile de recunoastere a paternitatii tatalui biologic au fost ulterior 

amendate pentru a furniza o declaratie de paternitate cu forta retroactiva din momentul 

nasterii copilului (v. rezol. CM/Res DH (2007) 57). 

Revizuirea juridica a deciziilor de interzicere a unei asociatii. Schimbari in legea asociatiilor 

au fost facute ca urmare a deciziei Curtii in Bączkowski si altii c Polonia (nr. 1543/06, hot. din 

3 mai 2007), care a concluzionat ca refuzul autoritatii municipiului Varsovia de a acorda 

permisiune pentru o demonstratie impotriva homofobiei si a altor forme de discriminare a 

fost ilegala si influentata de opinia sa negativa exprimata in public in aceasta problema si ca 

solicitantilor le-a fost respins un recurs eficient in acest sens (incalcarea art. 11, 14 si 13 ale 

CoEDO). Pe acelasi filon, Curtea Constitutionala, in septembrie 2014, a gasit procedura de apel 

existenta ca ineficienta. O noua lege a asociatiilor a fost adoptata in 24 iulie 2015. Printre 

altele, oportunitatea de a apela decizia autoritatii locale cu privire la interdictia unei 

manifestatii, inainte de data planificata a acesteia (v. rezol. CM/Res HD (2015) 234). 

Deciziile de custodie de dupa divort nu trebuie sa se impiedice de orientarea sexuala a 

parintelui. Multumita jurisprudentei Curtii de la Strasbourg, Portugalia nu mai poate face 

diferente, in procedeele de custodie, impotriva parintilor care se afla in relatii homosexuale. 

Refuzul instantelor portugheze de a acorda custodia copilului unui parinte care traieste intr-o 

relatie homosexuala a venit in Salgueiro da Silva Mouta c Portugalia (nr. 33290/96, hot. din 

21 dec 1999) si a fost gasita ca fiind discriminare si o incalcare a dreptului la respect pentru 

viata privata si de familie (art. 14 + art. 8 ale Conventiei). Conventia are efect direct in 

arhitectura juridica portugheza (vezi rezol. DH (2007) 89). 
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Reunirea familiei dupa rapirea internationala a copilului. Demne de remarcat sunt masurile 

luate sa previna repetarea unor situatii ca cea subliniata de cazul Dore c. Portugalia (nr. 

23205/08, hot. din 1 feb. 2011). Curtea a gasit o incalcare a dreptului la respect pentru viata 

de familie (art 8 al CoEDO) in relatie cu dreptul pentru un parinte de a fi luate masuri pentru 

a fi reunit cu copilul sau, atunci cand cel din urma a fost rapit de celalalt parinte si o obligatie 

pentru autoritatile nationale sa actioneze astfel prompt. In raspuns, hotararea a fost 

propagata printre judecatori si autoritatile au organizat pregatiri, seminarii si mese rotunde in 

aceasta chestiune (vezi rezol. CM /Res DH(2012) 133). 

Fara perioada de asteptare inainte de recasatorie. Ulterior hotararii CEDO in F c. Austria (nr. 

11329/85, hot. (plenara) din 18 dec. 1987), gasind o incalcare a art. 12 al CoEDO (dreptul la 

casatorie) cu privire la interzicerea recasatoriei pentru o perioada de trei ani dupa divort, 

aceasta interdictie a fost eliminata din Codul Civil (vezi rezol. DH (94)77). 

Acceptarea iezuitilor si reconstructia manastirilor. Anterior ratificarii de catre Elvetia a 

CoEDO, art 51 al Constitutiei tarii asigura ca ordinul iezuitilor si societatile afiliate nu vor fi 

admise in nici o parte a Elvetiei si ca activitatile membrilor acestora erau interzise in biserica 

si scoala. Art. 52 al Constitutiei a proscris constructia sau restaurarea manastirilor sau a 

ordinelor religioase dizolvate. Pentru a-si aduce Constitutia in concordanta cu CoEDO, inaintea 

accederii in Consiliul Europei, Elvetia a abolit ambele dispozitii in 1971. 

Dezincriminarea homosexualitatii si protectia intimitatii pentru homosexualii care 

efectueaza stagiu militar. Interogarea invaziva si in cele din urma concedierea solicitantilor 

homosexuali din serviciul militar din cauza a incalcat art. 8 (dreptul la viata privata) si 13 

(dreptul la un remediu eficient) in Smith si Grady c. Regatul Unit (nr. 33985/96 si 33986/96, 

hot. din 27 sept. 1999). In raspuns la aceasta cauza si la cazul similar Lustig-Prean si Beckett c. 

Regatul Unit (nr. 31417/96 si 32377/96, hot. emisa in aceeasi zi), Regatul Unit a ridicat 

interdictia serviciului militar pentru homosexuali si a cerut scuze in mod formal in 2007. 

Dezincriminarea homosexualitatii in Irlanda de Nord in 1982 a venit de asemenea ca un 

rezultat al jurisprudentei CEDO, si anume ca raspuns la gasirea unui incalcari a art. 8 in 

Dudgeon c. Regatul Unit (nr. 7525/76, hot. (plenara) din 22 oct. 1981) (v. rezol. 

ResDH(2002)35; ResDH(2002)34; si DH (83) 13). 

Protectia transsexualilor fata de discriminare. In cazul Christine Goodwin c. Regatul Unit (nr. 

28957/95, hot. Marii Camere din 11 iulie 2002), cauza incalcarii art. 8 (dreptul la respect 

pentru viata privata) si art. 12 (dreptul la casatorie) a fost lipsa de recunoastere legala pentru 

transsexualii post operatie, rezultand in tratamente discriminatorii, printre altele sub dreptul 

penal si in administrarea beneficiilor de asistenta sociala precum si a incapacitatii solicitantei 

de a se casatori cu partenerul ei masculin. Aceasta decizie a condus la legea din 2004 de 

recunoastere a genurilor, permitand transsexualilor sa aplice pentru o recunoastere legala a 

genului dobandit (v. rezol. DH (2011)175). 


