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To Σφμφωνο Συμβίωςησ ςτην Κφπρο
Θα ικελα καταρχιν να ευχαριςτιςω και εγϊ με τθ ςειρά μου το Σμιμα Νομικισ του
Ευρωπαϊκοφ Πανεπιςτθμίου για τθ ςυνεργαςία τουσ ςτθν διοργάνωςθ τθσ
ςθμερινισ εκδιλωςθσ που ομολογουμζνωσ λαμβάνει χϊρα ςε μια δφςκολθ
ςυγκυρία.
Όπωσ ανζφερε θ Επίτροποσ Διοικιςεωσ ςτο χαιρετιςμό τθσ, θ ανάγκθ για νομικι
ρφκμιςθ και αναγνϊριςθ των ςτακερϊν ςυμβιϊςεων, τόςο μεταξφ ομόφυλων όςο
και μεταξφ ετερόφυλων ατόμων, αποτελεί αντικείμενο εναςχόλθςθσ τθσ Αρχισ κατά
των Διακρίςεων από το 2009.
Ειδικότερα, θ Αρχι κατά των Διακρίςεων είναι ο πρϊτοσ κεςμόσ που άνοιξε το
δρόμο για ζνα δθμόςιο διάλογο ςχετικά με τθν ίςθ μεταχείριςθ των ΛΟΑΣ ατόμων
και τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ για τισ διακρίςεισ ςτθ βάςθ του
ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ.
Επιτρζψετε μου να αναφερκϊ ςυνοπτικά ςτισ ςθμαντικότερεσ παρεμβάςεισ τθσ
Αρχισ αναφορικά με τα κζματα που άπτονται τθσ ανάγκθσ για αναγνϊριςθ και
κεςμοκζτθςθ τθσ μακρόχρονθσ και ςτακερισ ςυμβίωςθσ.
Σον Αφγουςτο του 2009, μετά από καταγγελία Ευρωπαίου πολίτθ του οποίου ο
ςφντροφοσ, υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ (ςε ςχζςθ καταχωριςμζνθσ ςυμβίωςθσ)
αντιμετϊπιηε δυςκολίεσ ςτθ διευκζτθςθ τθσ παραμονισ του ςτθν Κφπρο, θ Αρχι
εκπόνθςε ζκκεςθ αναφορικά με το ςεβαςμό τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των
ομόφυλων ηευγαριϊν ςε ςχζςθ καταχωριςμζνθσ ςυμβίωςθσ, ςτα πλαίςια
εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 2004/38/ΕΚ ςχετικά με το δικαίωμα των πολιτϊν τθσ
Ζνωςθσ και των μελϊν των οικογενειϊν τουσ να κυκλοφοροφν και να διαμζνουν
ελεφκερα ςτθν επικράτεια των κρατϊν μελϊν
Η Επίτροποσ, υπογράμμιςε ότι τα κζματα που αφοροφν ςτθν ελεφκερθ διακίνθςθ
των ευρωπαίων πολιτϊν παίρνουν τθ μορφι μιασ μθ αναςτρζψιμθσ δικαιικισ
νομοτζλειασ, που δεν μπορεί να αγνοθκεί από τθν κυπριακι δθμόςια διοίκθςθ, ςτθ
βάςθ των όποιων παγιωμζνων πρακτικϊν ι προκαταλιψεων.
Ζνα περίπου χρόνο μετά, και μετά από καταγγελίεσ δφο Κφπριων πολιτϊν, θ
Επίτροποσ Διοικιςεωσ αποφάςιςε να επανζλκει επί του κζματοσ του ςεβαςμοφ των
δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων για αναγνϊριςθ των ςυμβιϊςεϊν τουσ. Η δεφτερθ
αυτι παρζμβαςθ εςτίαςε πιο ςυγκεκριμζνα ςτο κζμα τθσ νομικισ κατοχφρωςθσ των
ςχζςεων των ομόφυλων ηευγαριϊν.
Σονίςτθκε ότι, θ νομικι αναγνϊριςθ των ςυμβιϊςεων προςϊπων του ιδίου φφλου,
κρίνεται, υπό τισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ, επιβεβλθμζνθ, ςτα πλαίςια τθσ αρχισ τθσ
ίςθσ μεταχείριςθσ, αφοφ το υφιςτάμενο κενό δικαίου δθμιουργεί αναπόφευκτα

ανιςότθτεσ ςε βάροσ αυτϊν των προςϊπων. Επιπλζον, θ νομικι παραγνϊριςθ τθσ
κοινωνικισ αυτισ πραγματικότθτασ, αναπαράγει αρνθτικά ςτερεότυπα και
προκαταλιψεισ.
Η Επίτροποσ τόνιςε ότι θ εμπειρία του Γραφείου δείχνει ότι θ ανάλθψθ ρυκμιςτικισ
δράςθσ εκ μζρουσ των αρμοδίων οργάνων του κράτουσ κα εξζλειπε τισ διακρίςεισ
που υφίςτανται Κφπριοι πολίτεσ, αλλά επιπλζον, κα ςυνιςτοφςε και ευκυγράμμιςθ
με τθ κεμελιϊδθ αρχι τθσ ελεφκερθσ κυκλοφορίασ των προςϊπων εντόσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Σο 2011, θ Αρχι χειρίςτθκε τθν περίπτωςθ γυναίκασ που μετά από 67 χρόνια
ςυνεχοφσ ςυμβίωςθσ και τθ γζννθςθ οχτϊ παιδιϊν, δεν μπόρεςε να λάβει ςφνταξθ
χθρείασ από τισ Τπθρεςίεσ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων επειδι θ ςυμβίωςθ με το
ςφντροφό τθσ ιταν εκτόσ γάμου. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ επιλογι τθσ εκτόσ γάμου
ςυμβίωςθσ δεν βαςιηόταν ςε ιδεολογικοφσ ι κρθςκευτικοφσ λόγουσ αλλά ςτθν
φπαρξθ εξ αγχιςτείασ ςυγγζνειασ που εκείνθ τθν εποχι αποτελοφςε κϊλυμα για τθν
τζλεςθ κρθςκευτικοφ γάμου.
Λόγω τθσ απουςίασ νομικισ ρφκμιςθσ των ςυμβιωτικϊν ςχζςεων, θ
παραπονοφμενθ αποκλείςτθκε από τθν πρακτικι διεκδίκθςθ ενόσ βαςικοφ
δικαιϊματοσ, τθσ ςφνταξθσ χθρείασ. Ειδικότερα, θ περίπτωςθ τθσ καταγγζλλουςασ
ανζδειξε ζντονα ότι οι ςυνζπειεσ από τθ μθ ρφκμιςθ επθρεάηουν δυςμενϊσ αρικμό
προςϊπων, που επιλζγουν να ςυμβιϊςουν εκτόσ γάμου και όχι μόνο τα άτομα με
ομοερωτικό προςανατολιςμό.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ προθγοφμενεσ ςχετικζσ παρεμβάςεισ, θ Επίτροποσ
προχϊρθςε το Δεκζμβριο του 2011, ςε μια ευρφτερθ Σοποκζτθςθ αναφορικά με τθν
ανάγκθ κεςμοκζτθςθσ ενόσ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ.
τθν Σοποκζτθςθ διατυπϊκθκε θ κζςθ ότι, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ νομοκετικζσ
ρυκμίςεισ που υιοκζτθςαν πολλζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, κακϊσ και τισ ςχετικζσ
επιταγζσ του ευρωπαϊκοφ δικαίου, θ νομικι κατοχφρωςθ τθσ χωρίσ γάμο
ςυμβίωςθσ αποτελεί επιτακτικι ανάγκθ.
Τποςτθρίχκθκε, επίςθσ, ότι οι όποιεσ κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ εφαρμοςτοφν δε κα
πρζπει να αγνοοφν ι να αποκλείουν τουσ ομόφυλουσ ςυντρόφουσ και ότι, μια
τζτοια εξαίρεςθ, κα ιςοδυναμοφςε με διάκριςθ λόγω ςεξουαλικοφ
προςανατολιςμοφ.
Όπωσ αναφζρκθκε, άμεςθ ςυνζπεια των παρεμβάςεων ιταν θ πυροδότθςθ ενόσ
δθμόςιου διαλόγου και θ εδραίωςθ μιασ ςτενισ και εποικοδομθτικισ ςυνεργαςίασ
τθσ Αρχισ κατά των Διακρίςεων με τθν ΑCCEPT ΛΟΑΣ Κφπρου, τθν πρϊτθ οργάνωςθ
που διεκδίκθςε το δικαίωμα των ομοφυλοφίλων ςτο γάμο και τθν ζννομθ
αναγνϊριςθ τθσ ςυμβίωςισ τουσ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ ACCEPT, παρά το ότι
είναι μια οργάνωςθ που πρϊτιςτα μάχεται για τθ διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων των
ΛΟΑΣ ατόμων, κατά τισ επαφζσ και τισ ςυηθτιςεισ με τα πολιτειακά όργανα

υποςτιριξε ότι θ κεςμοκζτθςθ ενόσ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ κα πρζπει να καλφπτει
τόςο τα ομόφυλα όςο και τα ετερόφυλα ηευγάρια.
Απότοκοσ των παρεμβάςεων τθσ Αρχισ κατά των Διακρίςεων και τθσ
δραςτθριοποίθςθσ τθσ ACCEPT ιταν θ πρόςφατθ πρωτοβουλία τθσ τζωσ Τπουργοφ
Εςωτερικϊν να υποβάλει, ςτισ 11 Φεβρουαρίου 2013, νομοςχζδιο για τθν
κατοχφρωςθ του ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ. Σο προτεινόμενο νομοςχζδιο, ςτθν
εκπόνθςθ του οποίου ςυνειςζφεραν με υποβολι ςχολίων και απόψεων τόςο θ
Αρχι κατά των Διακρίςεων όςο και θ ΑCCEPT, εγκρίκθκε από το Τπουργικό
υμβοφλιο ςτισ 14 Φεβρουαρίου 2013 και ζχει προωκθκεί για νομοτεχνικό ζλεγχο
από τθ Νομικι Τπθρεςία, πριν από τθν ψιφιςι του από τθ Βουλι.
Είναι πολφ ςθμαντικό να ςθμειωκεί ότι ςτο προοίμιο του προτεινόμενου
νομοςχεδίου αναγνωρίηεται ότι θ νομικι κατοχφρωςθ τθσ ςυμβίωςθσ, τόςο των
ομόφυλων όςο και των ετερόφυλων ηευγαριϊν κακίςταται επιβεβλθμζνθ, ςτα
πλαίςια τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, αφοφ το υφιςτάμενο κενό δικαίου
δθμιουργεί αναπόφευκτα ανιςότθτεσ και πρακτικζσ διακρίςεων ςε βάροσ αυτϊν
των προςϊπων.
ε πλιρθ ςυμφωνία με τισ πάγιεσ κζςεισ τθσ Αρχισ κατά των Διακρίςεων, ςτο
προοίμιο τονίηεται ότι θ ρφκμιςθ αυτι αποτελεί ανταπόκριςθ ςε μία εξελιςςόμενθ
κοινωνικι πραγματικότθτα και ςε πραγματικζσ ανάγκεσ ατόμων που είναι ιςότιμα
μζλθ τθσ κοινωνίασ μασ.
Τπογραμμίηεται επίςθσ ότι θ Κφπροσ είναι μία από τισ λίγεσ εναπομείναςεσ χϊρεσ
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που δεν ζχουν εντάξει ςτο εκνικό νομοκετικό τουσ
ςφςτθμα τθ δυνατότθτα ςφναψθσ ενόσ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ και ότι θ κακιζρωςθ
ενόσ τζτοιου ςυμφϊνου κα δϊςει τθν ευκαιρία ςε ζνα αρικμό ατόμων να
προςδϊςουν μονιμότερεσ και ζννομεσ ςυνζπειεσ ςτθ ςυμβίωςι τουσ, οι οποίεσ κα
προκφπτουν από τθν ελεφκερι τουσ βοφλθςθ.
Ορίηεται παράλλθλα ότι ςε ευρωπαϊκό επίπεδο – εκτόσ από τα κράτθ τα οποία
ζχουν ιδθ επεκτείνει τθ δυνατότθτα ςφναψθσ γάμου ςε ομόφυλα ηευγάρια – οι
περιςςότερεσ χϊρεσ ζχουν ιδθ ρυκμίςει νομοκετικά και τθ ςυμβίωςθ προςϊπων
του ίδιου φφλου αντιμετωπίηοντασ ζτςι υφιςτάμενα κενά και διακρίςεισ ςτθ βάςθ
του ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ.

Σο νομοςχζδιο κατοχυρϊνει νομικά τθ ςυμβίωςθ ςε ζνα πλαίςιο που παράγει
ζννομεσ ςυνζπειεσ και ενζχει δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ για ςτοιχειϊδθ
ηθτιματα τθσ ςυμβίωςθσ ενόσ ηευγαριοφ όπωσ περιουςιακά, φορολογικά,
αςφαλιςτικά, κλθρονομικά και άλλα.
Η διαδικαςία ςφναψθσ του ςυμφϊνου είναι ςχετικά απλι. Σα ςυμβαλλόμενα μζρθ
προςκομίηουν ζνορκθ διλωςθ ςτο Λθξίαρχο ότι δεν ζχουν τελζςει προθγοφμενο
γάμο ι ότι δεν ζχουν ςυνάψει άλλο ςφμφωνο ςυμβίωςθσ, πιςτοποιθτικό

ελευκερίασ και ζγκυρο δελτίο ταυτότθτασ ι διαβατιριο ι άλλο ιςότιμο ταξιδιωτικό
ζγγραφο. ε περίπτωςθ που πρόκειται για υπικοο τρίτθσ χϊρασ οφείλει να
προςκομίςει άδεια παραμονισ ι βεβαίωςθ εγγραφισ αν πρόκειται για Ευρωπαίο
πολίτθ. Οι ςυμβαλλόμενοι προβαίνουν ςε από κοινοφ διλωςθ, ςτθν παρουςία του
Λθξίαρχου και δφο μαρτφρων που ζχουν δικαιοπρακτικι ικανότθτα,
και
υπογράφουν το ςφμφωνο (τελετι κατάκεςθσ).
Μετά από τθν τελετι κατάκεςθσ, ο Λθξίαρχοσ εκδίδει πιςτοποιθτικό κατάκεςθσ
ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ. Οι ςυμβαλλόμενοι κρατοφν ζνα αντίγραφο ενϊ το άλλο
αντίγραφο αποςτζλλεται ςτο Βοθκό Γενικό Λθξίαρχο ο οποίοσ το καταχωρεί ςε
ειδικό μθτρϊο.
Θετικι είναι θ πρόνοια που αναφζρει ότι ςε περίπτωςθ δικαιοφχων διεκνοφσ
προςταςίασ, ο Λθξίαρχοσ μπορεί να μθν απαιτιςει τθν προςκόμιςθ των ανωτζρω
πιςτοποιθτικϊν και να ηθτιςει αντ’ αυτϊν οποιαδιποτε άλλα ενιςχυτικά ζγγραφα
για επαλικευςθ τθσ ταυτότθτασ και τθσ ικανότθτάσ τουσ για ςφναψθ ςυμφϊνου
ςυμβίωςθσ. Η πρόνοια αυτι αναγνωρίηει τθν εγγενι αδυναμία των δικαιοφχων
διεκνοφσ προςταςίασ (ιδίωσ των αναγνωριςμζνων προςφφγων) να αποτακοφν ςτισ
αρχζσ τθσ χϊρασ καταγωγισ τουσ για τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ ελευκερίασ.
Η απαίτθςθ ιςχφουςασ άδειασ παραμονισ ςε περίπτωςθ αλλοδαπϊν, προφανϊσ
ςκοπό ζχει τθν αποτροπι ςφναψθσ εικονικϊν ςυμφϊνων ςυμβίωςθσ που κα
αποςκοποφν ςτθ νομιμοποίθςθ τθσ παραμονισ παρατφπωσ διαμενόντων
αλλοδαπϊν. Θεωρϊ ωςτόςο ότι θ εξάρτθςθ ενόσ δικαιϊματοσ που ςυνδζεται με το
δικαίωμα ςτθν οικογενειακι και ιδιωτικι ηωι από τθ νομιμότθτα τθσ παραμονισ
είναι προβλθματικι. Ο ζλεγχοσ τθσ εικονικότθτασ ενόσ ςυμφϊνου κα μπορεί να
γίνεται μετά από τθ ςφναψι του, βάςει των κριτθρίων και τθσ διαδικαςίασ ελζγχου
εικονικότθτασ του γάμου που προβλζπεται ςτο Νόμο περί Αλλοδαπϊν και
Μετανάςτευςθσ. Εξάλλου ςτο πεδίο των «ποικίλων διατάξεων» του νομοςχεδίου
ορίηεται ςαφϊσ ότι θ ςφναψθ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ από αλλοδαποφσ μόνιμουσ
κατοίκουσ Κφπρου δεν εξυπακοφεται αυτομάτωσ δικαίωμα παραμονισ ςτθ
Δθμοκρατία.
θμαντικι είναι ωςτόςο θ πρόνοια για αναλογικι εφαρμογι των ςχετικϊν
προνοιϊν που εφαρμόηονται ςε περίπτωςθ γάμου μεταξφ Κυπρίου και υπθκόου
τρίτθσ χϊρασ ι πολίτθ τθσ ΕΕ και υπθκόου τρίτθσ χϊρασ. Σο ςφμφωνο ςυμβίωςθσ
εξομοιϊνεται πλιρωσ με γάμο ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ.
Σο πεδίο εφαρμογισ του προτεινόμενου νομοςχεδίου αφορά ςφμφωνα ςυμβίωςθσ
που ζχουν καταρτιςκεί ςτθν Κφπρο. ε περίπτωςθ ςφναψθσ ςυμφϊνου ςτο
εξωτερικό, εφαρμόηεται το δίκαιο που ορίηεται από τουσ κανόνεσ του ιδιωτικοφ
διεκνοφσ δικαίου.
Άκυρα κεωροφνται τα ςφμφωνα ςυμβίωςθσ των οποίων το ζνα ι και τα δφο μζρθ
δεν είχαν δικαιοπρακτικι ικανότθτα, είχαν ςυνάψει προθγουμζνωσ γάμο ι άλλο
ςφμφωνο ςυμβίωςθσ, είναι ςυγγενείσ εξ αίματοσ ςε ευκεία γραμμι απεριόριςτα

και ςε πλάγια γραμμι εϊσ και τον πζμπτο βακμό κακϊσ και μεταξφ ςυγγενϊν εξ
αγχιςτεία ςε ευκεία γραμμι απεριόριςτα και ςε πλάγια γραμμι εϊσ και τον τρίτο
βακμό. Άκυρο επίςθσ είναι και το ςφμφωνο μεταξφ εκείνου που υιοκζτθςε και των
κατιόντων του με αυτόν που υιοκετικθκε και τουσ κατιόντεσ του, μεταξφ παιδιοφ
που γεννικθκε χωρίσ γάμο των γονζων του και του πατζρα που το αναγνϊριςε ι
των εξ αίματοσ ςυγγενϊν του. Προβλθματιςμό εγείρει θ διάταξθ που ορίηει ότι
άκυρα κεωροφνται τα ςφμφωνα ςυμβίωςθσ μεταξφ προςϊπων που δεν ζχουν τθ
μόνιμθ διαμονι τουσ ςτθν Κφπρο, εκτόσ εξαιρετικϊν περιπτϊςεων και μόνο με
ζγκριςθ του Τπουργοφ κακϊσ αποκλείει μια ευρεία κατθγορία αλλοδαπϊν που
διαμζνουν και εργάηονται νόμιμα ςτθ χϊρα. Θεωρϊ ότι είναι ζνα ςθμείο που κα
πρζπει να τφχει περαιτζρω ανάλυςθσ και διαςαφινιςθσ κατά τθ ςυηιτθςθ του
νομοςχεδίου ςτθ Βουλι.
Περαιτζρω, ακυρϊςιμα κεωροφνται τα ςφμφωνα ςυμβίωςθσ που καταρτίςτθκαν
χωρίσ τθν ελεφκερθ ςυναίνεςθ των μερϊν τουσ, αν δθλαδι ζνα ι και τα δφο μζρθ
είναι ανίκανα για ςφναψθ ςυμφ. (κάτω των 18, αδυναμία εκτίμθςθσ τθσ πράξθσ του
λόγω νοθτικισ διαταραχισ ι ανεπάρκειασ ι λόγω εγκεφαλικισ ι άλλθσ πάκθςθσ ι
αςκζνειασ ι εξάρτθςθσ από εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ), το ζνα μζροσ βρίςκεται ςε
πλάνθ ςχετικά με τθν ταυτότθτα του άλλου προςϊπου ι ζχει εξαναγκαςτεί να
ςυνάψει το ςφμφωνο με απειλι. Η απόφαςθ για ακφρωςθ του ςυμφϊνου
λαμβάνεται από το Βοθκό Λθξίαρχο ενϊ προβλζπεται δικαίωμα ιεραρχικισ
προςφυγισ εναντίον αυτισ τθσ απόφαςθσ ενϊπιον του Λθξίαρχου.
Σο ςφμφωνο ςυμβίωςθσ λφεται με ζγγραφθ ςφμβαςθ μεταξφ των ςυμβλθκζντων
ενϊπιον του Λθξίαρχου και δφο μαρτφρων, με μονομερι διλωςθ θ οποία πρζπει να
κοινοποιθκεί ςτο άλλο μζροσ, αυτοδίκαια εάν ςυναφκεί γάμοσ (είτε μεταξφ των
ςυμβλθκζντων είτε μεταξφ ενόσ από τα μζρθ και ενόσ τρίτου) και με το κάνατο ενόσ
από τουσ ςυμβλθκζντεσ.
Σο προτεινόμενο νομοςχζδιο εξαιρεί τα ομόφυλα ηευγάρια από το δικαίωμα ςτθν
υιοκεςία. Παρά τθν ενδεχόμενθ διάκριςθ που ειςάγεται ςτθ βάςθ του ςεξουαλικοφ
προςανατολιςμοφ, είναι γεγονόσ ότι το ηιτθμα αυτό δεν είχε προκρικεί οφτε από
τθν ACCEPT κατά τθν αρχικι ςυηιτθςθ του κζματοσ, αναγνωρίηοντασ ενδεχομζνωσ
τθν πολυπλοκότθτά του και ότι οι αντιδράςεισ που κα πυροδοτοφςε ίςωσ να
κακυςτεροφςαν τθν προϊκθςθ και τελικι υιοκζτθςθ του ςυμφϊνου. ε κάκε
περίπτωςθ θ όποια ςυηιτθςθ για το ηιτθμα αυτό κα πρζπει να εςτιάηει ςτο
βζλτιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ.
Για τα ετερόφυλα ηευγάρια θ δυνατότθτα υιοκεςίασ προβλζπεται με τισ ίδιεσ
προχποκζςεισ και διαδικαςίεσ όπωσ και εντόσ γάμου, ενϊ κατ’ αναλογία
εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Νόμου Περί χζςεων Γονζων και Σζκνων αναφορικά
με τθ γονικι μζριμνα και τθ διατροφι των τζκνων.
Αναλογικι εφαρμογι του περί Διακθκϊν και Διαδοχισ Νόμου και του Νόμου περί
Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων προβλζπεται και αναφορικά με τα κλθρονομικά και
αςφαλιςτικά δικαιϊματα αντίςτοιχα.

Σο ςφμφωνο ςυμβίωςθσ δεν μεταβάλλει το επϊνυμο των ςυμβλθκζντων, υπάρχει
ωςτόςο δυνατότθτα το ζνα μζροσ να προςκζςει ςτο επϊνυμό του το επϊνυμο του
άλλου με κοινι διλωςθ ενϊπιον του Λθξίαρχου. Σο τζκνο που γεννικθκε κατά τθ
διάρκεια του ςυμφϊνου ι 300 μζρεσ από τθ λφςθ ι τθν αναγνϊριςθ τθσ
ακυρότθτάσ του φζρει το επϊνυμο που επζλεξαν οι γονείσ του και πρζπει να είναι
το επϊνυμο του ενόσ γονζα ι και των δφο. ε περίπτωςθ παράλειψθσ των γονζων,
το τζκνο κα ζχει ςφνκετο επϊνυμο, από τα επϊνυμα και των δφο γονζων του. Όλα
τα τζκνα πρζπει να ζχουν το ίδιο επϊνυμο. υγχρόνωσ, θ γζννθςθ τζκνου εντόσ του
ςυμφ. ςυμβίωςθσ ι 300 μζρεσ από τθ λφςθ ι τθν ακυρότθτα τεκμαίρεται τθν
πατρότθτα του ςυντρόφου τθσ μθτζρασ.
Οι περιουςιακζσ ςχζςεισ ρυκμίηονται με το ςφμφωνο ςυμβίωςθσ ι και
μεταγενζςτερθ ζγγραφι ςφμβαςθ. ε απουςία τζτοιασ ςυμφωνίασ, το κάκε μζροσ
ζχει μετά τθ λφςθ του ςυμφϊνου αξίωςθ κατά του άλλου για όςα αυτό απζκτθςε με
δικι του ςυμβολι.
Επίςθσ, με το ςφμφ. υμβίωςθσ ι μεταγενζςτερθ ςφμβαςθ μπορεί να
αναλαμβάνεται υποχρζωςθ διατροφισ (είτε μόνο από το ζνα μζροσ ι και από τα
δφο) ςτθν περίπτωςθ που μετά τθ λφςθ του ςυμφϊνου το ζνα μζροσ δεν μπορεί να
εξαςφαλίςει τθ διατροφι του. ε απουςία τζτοιασ ςυμφωνίασ εφαρμόηεται κατ’
αναλογία ο Νόμοσ Περί Ρυκμίςεωσ των Περιουςιακϊν τοιχείων των υηφγων.

αφζςτατα, το παρόν προτεινόμενο νομοςχζδιο αποτελεί ζνα γενναίο βιμα προσ
τθν κατεφκυνςθ τθσ ιςότιμθσ μεταχείριςθσ και τθσ κάλυψθσ του υπάρχοντοσ κενοφ.
Η λιψθ κοινωνικϊν παροχϊν, θ ρφκμιςθ των περιουςιακϊν και κλθρονομικϊν
ςχζςεων και θ διαςφάλιςθ των παιδιϊν που προκφπτουν από τισ ςυμβιϊςεισ αυτζσ
είναι μόνο κάποιοι από τουσ λόγουσ που επζβαλαν τθν κατοχφρωςθ του ςυμφϊνου.
Σο ςθμαντικότερο ωςτόςο είναι ότι θ κακιζρωςθ ενόσ τζτοιου ςυμφϊνου κα δϊςει
τθν ευκαιρία ςε πολλά άτομα, που για τουσ όποιουσ λόγουσ δεν επικυμοφν να
ςυνάψουν γάμο, να προςδϊςουν μονιμότερεσ και ζννομεσ ςυνζπειεσ ςτθ ςυμβίωςι
τουσ οι οποίεσ κα προκφπτουν από τθν ελεφκερθ τουσ βοφλθςθ.

Τπάρχουν πράγματι προβλθματικζσ πτυχζσ που ςχετίηονται κυρίωσ με το
ςυςχετιςμό του ςυμφϊνου με τον ζλεγχο τθσ μετανάςτευςθσ οι οποίεσ κα πρζπει
να τφχουν διεξοδικισ ςυηιτθςθσ και ανάλυςθσ από τθ Βουλι. Ωςτόςο, με μια
πρϊτθ ανάγνωςθ, το παρόν κείμενο παρουςιάηει πολλά κετικά ςτοιχεία κυρίωσ
μζςα από τθν ευελιξία τθσ ςφναψθσ και λφςθσ του ςυμφϊνου αλλά και τθσ
εξομοίωςθσ των δικαιωμάτων που απορρζουν με αυτά που προκφπτουν από το
γάμο.

Η ςυηιτθςθ που προζκυψε μετά τθν ζγκριςθ του νομοςχεδίου, κατζδειξε ότι ςε
ηθτιματα όπωσ αυτά που ςυηθτάμε ςιμερα είναι ςθμαντικό να γίνει αντιλθπτό ότι

ακόμα και αν αρκεί ο κεςμικόσ ρατςιςμόσ ςε ζνα κζμα, όπωσ ςτθν προκειμζνθ
περίπτωςθ θ κεςμικι διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων τθσ ΛΟΑΣ Κοινότθτασ, το
δυςκολότερο είναι να αντιπαρζλκει κανείσ και να αντιπαρατεκεί αποτελεςματικά
ςε βακιά ριηωμζνα ςτερεότυπα, αναχρονιςτικζσ αντιλιψεισ και μφκουσ που
διαπερνοφν τθ δικι μασ κοινωνία αναφορικά με το ηιτθμα τθσ ςεξουαλικισ
ςυμπεριφοράσ.
Οι όποιεσ αντιδράςεισ, οι οποίεσ ςτθ χϊρα μασ δεν προζρχονται από πολιτειακοφσ
φορείσ δεν πρζπει να αφεκοφν να βάλουν πρόςκομμα ςτθ διαδικαςία υιοκζτθςθσ
του ςυμφϊνου. ε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να αποτελζςει δικαιολογία ο
ιςχυριςμόσ ότι θ Κφπροσ είναι μια ςυντθρθτικι και κλειςτι κοινωνία, ανζτοιμθ να
προχωριςει ςτο ςυγκεκριμζνο βιμα. Ο ιςχυριςμόσ αυτόσ, που προβάλλεται
προκειμζνου να ςτερεί από μια κοινωνικι ομάδα τα δικαιϊματα που
απολαμβάνουν οι υπόλοιποι, δεν μπορεί να ζχει κζςθ ςε μια κοινωνία δθμοκρατικι
και φιλελεφκερθ, που ςζβεται και διαςφαλίηει τα δικαιϊματα όλων των πολιτϊν
τθσ.
Εξάλλου, θ εμπειρία ζχει δείξει ότι θ κοινι γνϊμθ είναι κετικότερθ ςτισ χϊρεσ που
ζχουν προβεί ςτθ κεςμοκζτθςθ τθσ ςυμβίωςθσ των ομόφυλων ηευγαριϊν. Ασ μθν
ξεχνάμε ότι θ νομοκεςία διαπλάκει και διαμορφϊνει ςυνειδιςεισ και ςυνεπϊσ
ςυνδράμει ςτθν κατάρριψθ των αρνθτικϊν ςτερεοτφπων και προκαταλιψεων.

