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Σχόλια
Ο σκοπός του σεµιναρίου ήταν η πληροφόρηση των συµµετεχόντων
ευρωπαίων δικαστών αφενός σχετικά µε το περιεχόµενο της Σύµβασης για τα
∆ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), η οποία επικυρώθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε να ισχύει εντός της ΕΕ από την 22α Ιανουαρίου
2011 και µόλις πρόσφατα επικυρώθηκε και από τη χώρα µας µε τον Ν.
4074/2012 (ΦΕΚ τεύχος Α΄88/ 11-04-2012), αφετέρου µε τα άµεσα σχέδια
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειµένου να προωθήσει τη γνώση για τα
ανωτέρω δικαιώµατα και την υλοποίηση των υποχρεώσεων που ανέλαβε η ΕΕ
επικυρώνοντας την ανωτέρω ∆ιεθνή Σύµβαση.
Στη συνέχεια, θα προσπαθήσω να αναφέρω τα σηµαντικότερα σηµεία
της κάθε εισήγησης, έτσι ώστε να αποκτήσετε µια πλήρη εικόνα των θεµάτων
που αναπτύχθηκαν και συζητήθηκαν. Το θέµα της πρώτης εισήγησης ήταν
«Εισαγωγή στη Σύµβαση των ΗΕ για τα δικαιώµατα των ΑµεΑ: ανάπτυξη,
σκοπός και γενικές αρχές». Η εισηγήτρια, Shivaun Quinlivan, παρουσίασε
συνοπτικά το θέµα των βασικότερων άρθρων της σύµβασης επικεντρώνοντας
το ενδιαφέρον της στον σηµαντικότερο σκοπό της σύµβασης, δηλαδή τη
µεταβολή του τρόπου µε τον οποίο εξετάζεται το θέµα της διάκρισης σε βάρος

των ΑµεΑ. Ειδικότερα, πλέον δεν είναι σηµαντική η εξέταση µε ιατρικά
κριτήρια προκειµένου να διαπιστωθεί εάν το άτοµο έχει κάποια αναπηρία και
σε ποιο βαθµό, αλλά η εξέταση µε κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή ποια µέτρα
µπορεί να λάβει η κοινωνία προκειµένου τα ΑµεΑ να απολαµβάνουν όλα τα
ανθρώπινα δικαιώµατα (paradigm shift from medical model to social model).
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η Σύµβαση δεν δηµιουργεί νέα ανθρώπινα
δικαιώµατα, αλλά τα Κράτη –µέλη συνειδητοποιώντας ότι (µέχρι την
υπογραφή της ανωτέρω σύµβασης) δεν είχε πραγµατοποιηθεί πρόοδος προς
την κατεύθυνση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των ΑµεΑ
θέλησαν µε τη σύνταξη και υπογραφή της ανωτέρω σύµβασης να
επανακαθορίσουν µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια τα δικαιώµατα αυτά και τα
καθήκοντα που τα Κράτη –µέλη αναλαµβάνουν. Πρέπει, ακόµη, να τονιστεί
ότι τα άρθρα 3-9 της σύµβασης θεσµοθετούν αρχές σύµφωνα µε τις οποίες
πρέπει να ερµηνεύονται όλα τα ειδικότερα άρθρα της σύµβασης.
Η ίδια εισηγήτρια µε το δεύτερο θέµα που ανέπτυξε ως προς τις
«Ειδικότερες ουσιαστικές υποχρεώσεις µε βάση της Σύµβαση ΗΕ για τα
δικαιώµατα των ΑµεΑ : εκπαίδευση, υγεία, συµµετοχή, ιδιωτική ζωή και
προστασία προσωπικών δεδοµένων, επίπεδο ζωής και κοινωνική προστασία»,
τόνισε ότι, µολονότι σε πολλά από τα ανωτέρω θέµατα η ΕΕ δεν έχει άµεση
αρµοδιότητα µε αποτέλεσµα να µην έχει και άµεση εφαρµογή η Σύµβαση,
πρέπει η τελευταία να εφαρµόζεται και ως προς αυτά, καθώς έµµεσα πολλές
από τις δραστηριότητες της ΕΕ άπτονται αυτών (πλέον, βέβαια, για τη χώρα
µας η Σύµβαση έχει άµεση εφαρµογή, δεδοµένης της πρόσφατης επικύρωσής
της, ανεξάρτητα των υποχρεώσεων της χώρας µας από την ΕΕ).
Ακολούθως, η τρίτη εισήγηση πραγµατεύτηκε το θέµα : «Οι συνέπειες
της Σύµβασης για το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο για τα ΑµεΑ : δηµιουργία ενός νέου
νοµικού πλαισίου ο ρόλος της Γενικής Γραµµατείας για τα ΑµεΑ η Σύµβαση
ως ερµηνευτικό εργαλείο και η νοµική της υπόσταση υπό το Ευρωπαϊκό
∆ίκαιο- υπάρχει χώρος για άµεσα αποτελέσµατα;». Ο εισηγητής, Andre
Gubbels, αρχικά αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η ΕΕ ανήκει στη «µονιστική
παράδοση» της ∆ιεθνούς Έννοµης Τάξης, ανέπτυξε τα περιστατικά και τα
συµπεράσµατα της υπόθεσης Van Gend en Loos (case 26/62), εξήγησε υπό

ποιες προϋποθέσεις συγκεκριµένες διατάξεις µπορούν να έχουν άµεσο
οριζόντιο αποτέλεσµα αναφερόµενος στην υπόθεση Defrenne v. Sabena (case
43/75). Επίσης, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά που η ΕΕ
υπογράφει και επικυρώνει διεθνή σύµβαση (Απόφαση 2010/48/ EC) και στη
συνέχεια εξήγησε το χαρακτήρα της Σύµβασης ως «µικτή σύµβαση» και την
έννοια αυτής, δηλαδή αναφέρθηκε στους τοµείς της Σύµβασης για τις οποίες η
ΕΕ έχει αποκλειστική αρµοδιότητα, «συµµετοχική» αρµοδιότητα και µόνον
υποστηρικτή ή συντονιστική αρµοδιότητα. Στη συνέχεια, διέκρινε ως προς την
ελεγκτική αρµοδιότητα του ∆ΕΕ σε σχέση µε τις µικτές συµβάσεις ανάλογα µε
το αν υπάρχει Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο που να καλύπτει τον τοµέα δικαίου, αλλά όχι
το συγκεκριµένο ζήτηµα (βλ. case C-239/ 03 Commission v France- Etang de
Berre) ή όχι (βλ. case C-431/05 Merck Genericos). Περαιτέρω, αναφέρθηκε
στο γεγονός ότι σύµφωνα µε τη µονιστική παράδοση, οι διεθνείς συµβάσεις
που υιοθετούνται από την ΕΕ έχουν άµεσα έννοµα αποτελέσµατα στην
Ευρωπαϊκή έννοµη τάξη (βλ. case 181/73 Haegeman/ Etat Belge) και ότι υπό
συγκεκριµένες προϋποθέσεις µπορεί ακόµη και το άτοµο να επικαλεστεί τη
διεθνή σύµβαση ενώπιον ∆ικαστηρίου (βλ. Demirel –Case 12/86). Κατέληξε,
δε, ότι η Σύµβαση αποτελεί εργαλείο για την ερµηνεία του Ευρωπαϊκού
∆ικαίου,

συµπεριλαµβανοµένου

του

Ευρωπαϊκού

Χάρτη

Θεµελιωδών

∆ικαιωµάτων.
Η τέταρτη εισήγηση πραγµατεύτηκε το θέµα : «Μη- διάκριση, εύλογη
διευκόλυνση και το βάρος απόδειξης στις υποθέσεις διάκρισης σε βάρος των
ΑµεΑ- Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο και πέρα από αυτό : ορισµός, σκοπός, ερµηνεία και οι
συνέπειες της Σύµβασης». Ο εισηγητής, Richard Whittle, αναφέρθηκε στον
υλικό στόχο της Σύµβασης και στον ποιοτικό της στόχο. Κυρίως, ασχολήθηκε
µε τον στόχο υλοποίησης της «ίσης µεταχείρισης» της οδηγίας 2000/78/ EC,
στη

δυσκολία

της

νοοτροπίας

των

ανθρώπων,

στη

λειτουργία

του

«καθήκοντος» των Κρατών –µελών που επιβάλλεται από την Οδηγία και τη
Σύµβαση και τη διαφοροποίησή του από τις απαγορεύσεις. Ακόµη, ανέπτυξε
την προβληµατική µορφή του όρου «αναπηρία», ενώ αναφέρθηκε στο βάρος
απόδειξης και την αντιστροφή του, όπως συµβαίνει στις υποθέσεις διάκρισης
σε βάρος των ΑµεΑ. Σχολίασε ότι η υπόθεση Chacon Navas (case C-13/05)

ήταν λανθασµένη εξαιτίας των ελλιπών στοιχείων που υποβλήθηκαν στο ∆ΕΕ,
ενώ το ίδιο θέµα (εάν η αρρώστια εµπίπτει στην έννοια της αναπηρίας υπό
την οδηγία της ΕΕ) εκκρεµεί στο ∆ΕΕ µε αφορµή άλλη υπόθεση (Jette Ring,
C-335/11).
Στη συνέχεια, η τέταρτη εισηγήτρια, Immaculada Placencia Porerro,
αναφέρθηκε στους τρόπους µε τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προσπαθεί να πετύχει τους στόχους της Σύµβασης και της Οδηγίας της ΕΕ ως
προς την τεχνική τους πλευρά. ∆ηλαδή, αναφέρθηκε στην υιοθέτηση
νοµοθεσίας για την ύπαρξη συγκεκριµένων προϋποθέσεων για την παραγωγή
προϊόντων και την προσφορά υπηρεσιών που να ικανοποιούν τις ανάγκες των
ΑµεΑ εξ αρχής χωρίς να υπάρχει η ανάγκη µεταγενέστερης τροποποίησής
τους, ώστε να ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες.
Ακολούθησε η έκτη εισήγηση του John Horan, η οποία, κατά τη γνώµη
της γράφουσας, ήταν η σηµαντικότερη όλων, καθώς ο εισηγητής µοιράστηκε
µε το ακροατήριο την προσωπική του ιστορία, δηλαδή, διηγήθηκε πως ο ίδιος
υπέστη διάκριση λόγω της αναπηρίας του. Συνοπτικά, ο εισηγητής ήταν
δικηγόρος εξειδικευµένος στις υποθέσεις διάκρισης σε βάρος των ΑµεΑ,
ασκούσε το επάγγελµά του στην Αγγλία, ήταν µόλις 31 ετών όταν υπέστη
εγκεφαλικό επεισόδιο εξαιτίας του οποίου υπέστη µερική παράλυση δεξιάς
πλευράς και κάποιες µικρές επιπτώσεις στη µνήµη του όσον αφορά αριθµούς
και στην εκφορά του λόγου του (µιλάει αργά). Ήταν τυχερός, καθώς
κατάφερε να επανέλθει και να ασκήσει εκ νέου δικηγορία στον ίδιο τοµέα.
Εµφανίστηκε στο Εφετείο υπερασπιζόµενος υπόθεση πελάτισσάς του και κατά
την ακροαµατική διαδικασία, µολονότι είχε ενηµερώσει το ∆ικαστήριο ότι είναι
ΑµεΑ, οι δικαστές τον διέκοπταν συνεχώς, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να
ασκήσει τα καθήκοντά του σωστά. Μετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα τον
κάλεσε ο δικηγορικός σύλλογος στον οποίο ανήκε και εξαιτίας παραπόνων που
είχαν εκφράσει οι δικαστές στην ανωτέρω δίκη (µοναδικό παράπονο) του
απαγόρευσαν να υπερασπίζεται υποθέσεις ενώπιον του Εφετείου και των
λοιπών ανώτερων δικαστηρίων για χρονικό διάστηµα 18 µηνών, ενώ για να
εµφανίζεται

ενώπιον

µικρότερων

δικαστηρίων

έπρεπε

να

ενηµερώνει

εγγράφως τους δικάζοντες δικαστές και τον πελάτη του, µε αποτέλεσµα, πέρα

από την προσωπική προσβολή που υπέστη, να ελαττωθεί η πελατεία του,
αφού η πλειοψηφία των υποθέσεων διάκρισης δικάζονται από το Εφετείο.
Ακολούθως, ο εισηγητής προσέφυγε στα ∆ικαστήρια της χώρας του
υποστηρίζοντας ότι είχε πέσει θύµα διάκρισης λόγω της αναπηρίας του και
τελικά κέρδισε την υπόθεση. Πραγµατικά, ήταν συγκλονιστική η περιγραφή
των συνεπειών της διάκρισης που υπέστη και πρέπει να αποτελέσει σηµείο
αναφοράς για τους δικαστές προκειµένου να µην υποπίπτουν σε διακριτική
µεταχείριση των ΑµεΑ.
Ακολούθως, οι συµµετέχοντες χωριστήκαµε σε οµάδες εργασίας και
συζητήσαµε τρεις υποθετικές υποθέσεις διάκρισης, χρησιµοποιώντας τις
γνώσεις που είχαµε αποκοµίσει από την πρώτη ηµέρα του σεµιναρίου και
προσπαθώντας να εφαρµόσουµε σωστά τη Σύµβαση των ΗΕ και την
Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Μετά από τη δηµόσια συζήτηση των συµπερασµάτων
στα οποία κατέληξε η κάθε οµάδα, ολοκληρώθηκε η πρώτη ηµέρα του
σεµιναρίου.
Την επόµενη ηµέρα, το σεµινάριο ξεκίνησε µε την εισήγηση του Oliver
Lewis, ο οποίος ανέπτυξε το θέµα «Αξιολογήσεις για τη δικαιοπρακτική
ικανότητα των ΑµεΑ υπό το φως της Σύµβασης». Ο εισηγητής αναφέρθηκε
στο γεγονός ότι οι περισσότερες νοµοθεσίες των Κρατών- µελών σχετικά µε
το θεσµό της δικαστικής συµπαράστασης είναι αντίθετες µε τη Σύµβαση και
αποτελούν παράνοµη στέρηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας των ΑµεΑ.
Τόνισε ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος µε τον οποίο κρίνεται εάν τα ΑµεΑ
έχουν ή όχι δικαιοπρακτική ικανότητα, θυµίζοντας ότι όλοι µας για τις
σηµαντικές αποφάσεις της ζωής µας ή ακόµη και της καθηµερινότητάς µας
σχεδόν πάντα λαµβάνουµε υπόψη και τη γνώµη είτε τρίτου εξειδικευµένου
προσώπου είτε τρίτου προσώπου που εµπιστευόµαστε, προτείνοντας να µην
αφαιρείται η δικαιοπρακτική ικανότητα από τα ΑµεΑ, αλλά να τους χορηγείται
η δυνατότητα να συµβουλεύονται άτοµα που εµπιστεύονται πριν να λάβουν
αποφάσεις για τη ζωή τους (δικαίωµα στην εργασία, στην απόκτηση
οικογένειας, στην περιουσία και ιδιοκτησία, στην συµµετοχή στην κοινωνική
ζωή, συµµετοχής στην πολιτική ζωή – ψήφος). Κατέληξε ότι πρέπει να

µεταβληθεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται τα ΑµεΑ νοµοθετικά,
δηλαδή από «αντικείµενα» σε «υποκείµενα».
Ο επόµενος εισηγητής, Constantin Cojocariu, ασχολήθηκε µε το θέµα
της πρόσβασης στη δικαιοσύνη στο διεθνές δίκαιο και υπό το φως της
Σύµβασης και ακολούθως, σχολίασε τα πραγµατικά περιστατικά τριών
υποθέσεων και την εφαρµογή της Σύµβασης σε αυτές (Farcas v Romania –
appl. No 32596/04, dec. of 14/09/2010, Djordjevic and Djordjevic v Croatiaappl. No 41526/10, pending, Malacu and others v Romania, Campeanu v
Romania, pending).
Ο τελευταίος εισηγητής, Jose A. Gutierrez- Fons, ανέπτυξε το θέµα
«∆ιαδικασία προδικαστικών ερωτηµάτων και η ενσωµάτωση των ΑµεΑ».
Συγκεκριµένα, αναφέρθηκε στην αρµοδιότητα του ∆ΕΕ ως προς τα
προδικαστικά ερωτήµατα που θέτουν τα εθνικά δικαστήρια, αναφέρθηκε στο
γεγονός ότι η Σύµβαση είναι µικτή σύµβαση και στη διάκριση µεταξύ άµεσου
αποτελέσµατος και σύµφωνης ερµηνείας της Σύµβασης. Επίσης, ασχολήθηκε
µε τις συνέπειες της Σύµβασης στο παράγωγο Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο και σχολίασε
την υπόθεση Chacon Navas, C-13/05, ECR p. I- 6467 και την εκκρεµή
υπόθεση Jette Ring, C-335/11, οι οποίες αφορούν νοµολογία σχετική µε την
Οδηγία 2000/78.
Σε αυτό το σηµείο ολοκληρώθηκε και η δεύτερη ηµέρα του σεµιναρίου,
το οποίο πρέπει να οµολογήσω ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και προσέφερε
την απαραίτητη πληροφόρηση προκειµένου να αντιµετωπίσει κάθε νοµικός
την εφαρµογή του νέου δικαίου που εισάγει η εν λόγω Σύµβαση ΗΕ και οι
αναφερόµενες Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

