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Verwerende partij: Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI) Săveni
Bij beschikking van 17 oktober 2018 heeft het Hof (Achtste kamer) het verzoek om een prejudiciële beslissing kennelijk
niet-ontvankelijk verklaard.

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione (Italië) op
2 augustus 2018 — NH/Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI — Rete Lenford
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(2018/C 436/20)
Procestaal: Italiaans
Verwijzende rechter
Corte suprema di cassazione

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: NH
Verwerende partij: Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI — Rete Lenford

Prejudiciële vragen
1) Dient artikel 9 van richtlijn 2000/78/EG (1) aldus te worden uitgelegd dat een vereniging van advocaten, gespecialiseerd
in de juridische bescherming van personen met een andere seksuele geaardheid, waarvan in de statuten is vastgelegd dat
de vereniging zich ten doel stelt de cultuur en de eerbiediging van de rechten van deze personen te bevorderen, zich
automatisch kan opwerpen als vertegenwoordiger van een collectief belang en als vereniging zonder winstoogmerk met
de bevoegdheid om in rechte op te treden, ook met een vordering van schadevergoeding, wanneer zich feiten voordoen
die voor genoemde personen als discriminerend worden beschouwd?
2) Dienen de artikelen 2 en 3 van richtlijn 2000/78/EG aldus te worden uitgelegd dat een meningsuiting gericht tegen
homoseksuele personen, waarbij een geïnterviewde tijdens een radio-uitzending heeft verklaard dat hij nooit
homoseksuele personen zou aannemen voor zijn advocatenpraktijk of daarin nooit met homoseksuele personen zou
willen samenwerken, hoewel er op dat moment geen sprake was van een sollicitatieprocedure en deze ook niet was
voorzien, valt onder de werkingssfeer van de door die richtlijn geboden bescherming tegen discriminatie?

(1)

Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid
en beroep (PB 2000, L 303, blz. 16).
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