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ΔΗΑΓΩΓΖ 

Ζ πλζήθε ηεο Νίθαηαο εθπνλήζεθε απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ Γεθαπέληε ζαλ 

παξνδηθή πλζήθε γηα λα επηηξέςεη ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα/Έλσζε (ΔΚ/ΔΔ) λα 

ιεηηνπξγήζεη πξνζσξηλά κεηά απφ ηελ έληαμε δέθα λέσλ κειψλ. Γελ ζέιεζαλ κέζσ 

απηήο ηεο πξνζσξηλήο πλζήθεο λα επηηξέςνπλ ζηελ ΔΚ/ΔΔ λα θάλεη λέα βήκαηα 

πξνφδνπ. Θέινληαο, πάλησο, λα πξνσζήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο νινθιήξσζεο πξνο κηα 

νπζηαζηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο δηεπξπκέλεο Έλσζεο, ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Νίθαηαο ζπγθάιεζε κηα λέα δηαθπβεξλεηηθή δηάζθεςε γηα λα 

πξνηείλεη κηα λέα θαη επξχηεξε ηξνπνπνίεζε ησλ πλζεθψλ. 

Γηα λα εμαζθαιίζεη κηα θαιή πξνεηνηκαζία απηήο ηεο δηάζθεςεο, ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην ηνπ Laeken (14-15 Γεθεκβξίνπ 2001) απνθάζηζε λα ζπγθαιέζεη κηα 

πλέιεπζε γηα ην κέιινλ ηεο Δπξψπεο, κε ηνλ πξψελ Πξφεδξν ηεο Γαιιηθήο 

Γεκνθξαηίαο, θ. Giscard d' Estaing σο πξφεδξν. Ζ πλέιεπζε απαξηηδφηαλ απφ 

αληηπξνζψπνπο ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ ησλ θξαηψλ κειψλ 

θαζψο επίζεο θαη απφ αληηπξνζψπνπο φισλ ησλ Δπξσπατθψλ νξγάλσλ. Ζ πλέιεπζε 

απηή απνθάζηζε λα απνθαιέζεη ηε πλζήθε πνπ εηνίκαδε «πλζήθε γηα ηε ζέζπηζε 

πληάγκαηνο ηεο Δπξψπεο». Ζ δηάζθεςε, ε νπνία άξρηζε ηηο εξγαζίεο ηεο ζηε Ρψκε ηνλ 

Οθηψβξην 2003 κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ εηθνζηπέληε θξαηψλ, πηνζέηεζε βαζηθά 

ηηο πξνηάζεηο ηεο πλέιεπζεο θαη παξνπζίαζε ην ζρέδην ηνπ πληάγκαηνο ζην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην, ην νπνίν ην ελέθξηλε κε κηθξέο αιιαγέο ζηηο 18 Ηνπλίνπ 2004. Οη 

εηθνζηπέληε αξρεγνί θξαηψλ ή θπβεξλήζεσλ ηεο δηεπξπκέλεο Έλσζεο ππέγξαςαλ ηε 

πληαγκαηηθή πλζήθε ζηηο 29 Οθησβξίνπ 2004 ζηε Ρψκε (ε νπνία επηιέρζεθε ζε 

αλάκλεζε ηεο ππνγξαθήο ηεο ηδξπηηθήο πλζήθεο ηεο ΔΟΚ). Ζ λέα πλζήθε πξφβιεπε 

ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο δχν ρξφληα κεηά απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηεο θαη κεηά 

ηελ επηθχξσζή ηεο, κέζα ζε απηφ ην δηάζηεκα, απφ ηα εηθνζηπέληε θξάηε κέιε. κσο, ην 

δεκνςήθηζκα πνπ αλήγγεηιε ν Βξεηαλφο πξσζππνπξγφο ηνλ Απξίιην ηνπ 2004 έθαλε 

απηή ηε ζέζε ζε ηζρχ πεξηζζφηεξν απφ ακθίβνιε, δεδνκέλνπ φηη φιεο νη δεκνζθνπήζεηο 

πξφβιεπαλ κηα κεγάιε πιεηνςεθία γηα ην «φρη» ησλ Βξεηαλψλ. Δπνκέλσο, ηα αξλεηηθά 

δεκνςεθίζκαηα ζηε Γαιιία θαη ζηελ Οιιαλδία, ζηηο 29 Μαΐνπ θαη ηελ 1 Ηνπλίνπ 2005, 

επηβεβαίσζαλ απιά ηνλ αλαγγειζέληα ζάλαην ηεο πληαγκαηηθήο πλζήθεο. Οη 

επξσζθεπηηθηζηέο ήιπηζαλ ηφηε φηη καδί κε ην χληαγκα ζα πέζαηλε θαη ε ηδέα ηεο 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/nice_treaty/index_el.htm
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/3/1/index.tkl?lang=gr&all=1&pos=27&s=1&e=10
http://europa.eu/scadplus/glossary/intergovernmental_conference_el.htm
http://european-convention.eu.int/bienvenue.asp?lang=EL&Content=
http://europa.eu/abc/european_countries/index_el.htm
http://europa.eu/constitution/index_el.htm
http://europa.eu/constitution/index_el.htm
http://europa.eu/abc/maps/index_el.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/French_referendum_on_the_European_Constitution
http://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_referendum_on_the_European_Constitution
http://en.wikipedia.org/wiki/Euroscepticism
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επξσπατθήο ελνπνίεζεο ηελ νπνίαλ απερζάλνληαλ. Γηα κηα αθφκε θνξά νη πνιηηηθνί 

εγέηεο ηεο Δπξψπεο, έρνληαο επίγλσζε ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο φπσο θαη ησλ επηκέξνπο 

εζληθψλ ζπκθεξφλησλ, ηνπο απνγνήηεπζαλ, ζέηνληαο ηέξκα ζηελ θξίζε πνπ είρε 

πξνθαιέζεη ζηε Έλσζε ε πληαγκαηηθή πλζήθε. 

Ζ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο (ή Ληζζαβψλαο), ηελ νπνία ππέγξαςαλ νη αξρεγνί 

θξαηψλ ή θπβεξλήζεσλ ησλ 27 θξαηψλ κειψλ, ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2007, δηαηήξεζε φια 

ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο απνζαλνχζεο ζπληαγκαηηθήο πλζήθεο, ελψ παξακέξηζε 

νξηζκέλα δεπηεξεχνληα ή δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ελνρινχζαλ ηδηαίηεξα ηνπο 

επξσζθεπηηθηζηέο: ηνλ ηίηιν ηνπ «πληάγκαηνο» πνπ γηα θάπνηνπο (Γαιιία) ππέθξππηε 

ηελ κεηνπζίαζε ηεο Έλσζεο ζε «ππεξθξάηνο», ηελ αλαθνξά ζηα ζχκβνια ηεο 

ελνπνίεζεο, φπσο ηελ γλσζηή καο ζεκαία κε ηα δψδεθα άζηξα, ηελ σδή ζηε ραξά ηνπ 

Μπεηφβελ πνπ έρεη ήδε θαζηεξσζεί σο χκλνο ηεο Δπξψπεο· ηελ 9ε Μαΐνπ σο εκέξα ηεο 

Δπξψπεο εηο αλάκλεζε ηεο δηαθήξπμεο ηνπ Ρ. νπκάλ. Οη «επξσπατθνί λφκνη» θαη νη 

«επξσπατθνί λφκνη-πιαίζηα» δελ ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο «θαλνληζκνχο» θαη ηηο 

«νδεγίεο», φπσο πξφηεηλε ην χληαγκα, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη ε πξνηεηλφκελε απφ 

απηφ αιιαγή ησλ νλνκάησλ ησλ λνκηθψλ κέζσλ δελ ζα επέθεξε νπζηαζηηθή αιιαγή ζην 

επξσπατθφ λνκηθφ ζχζηεκα. 

Αδηακθηζβήηεηα, ε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο απνηέιεζε κηα νπζηαζηηθή ζεζκηθή 

πξφνδν ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο. Σν ζεκαληηθφ δε είλαη φηη κε 

ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο απηήο δφζεθε κηα δηέμνδνο ζε αηέξκνλεο ζπλνκηιίεο κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ – κειψλ, πνπ δηήξθεζαλ ζρεδφλ κηα δεθαεηία, αιιά ζπλάκα δφζεθε κηα 

ζεζκηθή ζπλέρεηα ζε απηφ πνπ απνθαινχκε «Δπξσπατθή Έλσζε», γεγνλφο κεγίζηεο 

ζεκαζίαο, δηφηη φπσο είλαη γλσζηφ ζεζκνί θαη ελψζεηο πνπ δελ έρνπλ κηα ηζηνξηθή 

ζπλέρεηα θαη εμέιημε κέζα ζην ρξφλν, νπζηαζηηθά θάπνηα ζηηγκή θαζίζηαληαη αλελεξγνί 

θαη άλεπ λνήκαηνο. 

Ζ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο ήξζε λα κεηαξξπζκίζεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

ηξνπνπνηψληαο ηηο πξνεγνχκελεο ζπλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε Έλσζε. Βξίζθνπκε δειαδή 

αθφκα δχν πλζήθεο πνπ είλαη ηζφηηκεο απφ λνκηθή άπνςε, ήηνη ηελ πλζήθε γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θαη ηελ πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(ΛΔΔ), ε νπνία αληηθαηέζηεζε ηε πλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 

http://europa.eu/lisbon_treaty/index_el.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/index_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0001:01:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0001:01:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0001:01:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/el/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325EL.003301.html
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(ΔΚ). Ζ πλζήθε απηή ελζσκαηψλεη ηηο πεξηζζφηεξεο ζεζκηθέο αιιαγέο πνπ 

πξνηάζεθαλ απφ ηε ζπλζήθε πνπ εγθαζίδξπε έλα χληαγκα γηα ηελ Δπξψπε, αιιά απηή 

θαζ’ απηή ε πλζήθε δελ απνηειεί έλα ζχληαγκα, γηα ην ιφγν φηη δελ αληηθαζηζηά ηα 

πξνεγνχκελα έγγξαθα. Απιά επηθέξεη (φπσο θαη πξνεγνχκελεο ζπλζήθεο) πξνζζήθεο 

θαη ηξνπνπνηήζεηο ζηηο ζπλζήθεο πνπ πξνεγήζεθαλ, δειαδή ζηε πλζήθε ηεο Ρψκεο, 

ζηε πλζήθε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ θαη ζηε πλζήθε 

ηεο Νίθαηαο θιπ.  Ζ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, επίζεο, δελ ρξεζηκνπνηεί ζε αληίζεζε κε 

ηελ πξνεγνχκελε πλζήθε ηνλ φξν «χληαγκα»,
1
 πξάγκα πνπ ζα πξνθαινχζε ηηο 

έληνλεο αληηξξήζεηο ησλ θξαηψλ – κειψλ, πνπ φπσο ήηαλ άιισζηε αλακελφκελν, ζέηνπλ 

ζαλ θχξην κέιεκα ηνπο ηελ πξνάζπηζε ηεο θξαηηθήο ηνπο θπξηαξρίαο θαη απηνλνκίαο.  

Δπηπξφζζεηα, ε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο έρεη  ζρεδηαζηεί γηα λα ζέζεη επί 

νξζνινγηθήο βάζεο ην έξγν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) θαη λα ηε βνεζήζεη λα 

εξγαζηεί απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ηψξα πνπ έρεη 27 θξάηε – κέιε.  Σν πθηζηάκελν 

πιαίζην έρεη γίλεη ζπρλά αληηθείκελν θξηηηθήο γηα α) ηελ αξγή θαη θαηά θαηξνχο κε 

απνδνηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, β) ην «δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα» ηνπ (ηελ 

απνπζία  δεκνθξαηηθήο ινγνδνζίαο), θαη γ) ηελ έιιεηςε ζπλέπεηαο ζηα ζέκαηα 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο (ιφγσ κνηξαζκέλεο επζχλεο αλάκεζα ζην πκβνχιην θαη ηελ 

Δπηηξνπή). Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, ε Έλσζε πήξε ηελ πνιηηηθή απφθαζε γηα ηε 

ζέζπηζε κηαο λέαο ζπλζήθεο, ήηνη ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο, πνπ δηέπεη ηε 

κειινληηθή δξάζε ηεο Έλσζεο, κε βαζηθνχο ζηφρνπο ηελ ελίζρπζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη 

ηεο δηαθάλεηαο, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο.
2
 

Ζ λέα απηή πλζήθε επηηξέπεη ζηα Δπξσπατθά φξγαλα λα αλακνξθψζνπλ ηηο κεζφδνπο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, ψζηε λα ππάξρεη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ, ελψ παξάιιεια ζηεξίδεη ηελ πξνζπάζεηα ηεο Έλσζεο λα γίλεη πην 

δεκνθξαηηθή θαη λα αλαδείμεη πεξηζζφηεξν ηηο αμίεο, ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη. 

Δίλαη άιισζηε γεγνλφο φηη νη θαηλνηφκεο ζεζκηθέο αιιαγέο θαη βειηηψζεηο πνπ 

                                                 
1
 Ο φξνο «χληαγκα», σο θνξηηζκέλνο λνεκαηηθά, εγθαηαιείθζεθε ζηελ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, φπσο 

εχζηνρα επεζήκαλε ν Sean Van Raepenbusch, Γηθαζηήο ζην Γηθαζηήξην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηεο ΔΔ. Βι. 

κειέηε ηνπ ηδίνπ κε ηίηιν «Ζ ζεζκηθή κεηαξξχζκηζε ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο: Ζ λνκηθή αλάιπζε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο», ΔΔΔπξΓ, ηεχρνο 3/2008, ζει. 460. 
2
 Βι. γηα ηνπο δηαθνξνπνηεκέλνπο ζηφρνπο πνπ έζεζε ε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο ζπγθξηηηθά κε ην 

πξνγελέζηεξν θαζεζηψο ησλ πλζεθψλ Υξηζηηαλφ Β., Ζ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο θαη νη λένη θαλφλεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ΝΟΒ, ηφκνο 57/2009, ζει. 820. 
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απνθάζηζε ε Δ.Δ. επεξέαζαλ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο, ζηνρεχνληαο 

ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, ζε πην 

δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ράξε ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ, θαζψο θαη ζηε κεγαιχηεξε ζπλνρή ησλ 

εμσηεξηθψλ δξάζεσλ. Οη ζεκαληηθφηεξεο δε αιιαγέο πνπ επέθεξε ε πλζήθε ηεο 

Ληζαβφλαο ζηελ δνκή, ηελ ιεηηνπξγία, ηελ δηαδηθαζία θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (εθεμήο ΓΔΔ), κε έκθαζε αθελφο ζηνλ έιεγρν 

λνκηκφηεηαο εθ κέξνπο ηνπ ΓΔΔ ησλ πξάμεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ θαη ηελ 

βειηίσζε ζηελ έλλνκε πξνζηαζία ηνπ ηδηψηε/επξσπαίνπ πνιίηε θαη’ άξζξν 263 εδ. δ’  

ΛΔΔ θαη αθεηέξνπ ζηνλ δηεπξπκέλν έιεγρν πνπ αζθεί ην ΓΔΔ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, θαζψο θαη ζηελ επέθηαζε ηνπ ειέγρνπ – κέζσ 

ηεο πξνδηθαζηηθήο παξαπνκπήο – ζην ζχλνιν ησλ πξάμεσλ ηνπ ηνκέα ειεπζεξίαο, 

αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο απνηειεί δήηεκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα κειέηε κε 

γλψκνλα πάληα ηηο δηαηάμεηο ηεο Νέαο πλζήθεο θαη ηελ εξκελεία απηψλ. 

Σέινο, αμίδεη λα ππνγξακκηζζεί φηη ε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο επηθπξψλεη 

επίζεκα ηνλ Δπξσπατθφ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηνπ 2000 (άξζξν 6 ηεο 

ΔΔ). Απηφ έρεη δχν βαζηθέο πξνεθηάζεηο. Πξψηνλ, ζεκαίλεη φηη ν Υάξηεο ζα 

εθαξκφδεηαη ηψξα ζηα Κξάηε Μέιε θαη ζηνπο ζεζκνχο ηεο ΔΔ. Γηεπθξηλίζηεθε δε 

αθφκα φηη ν Υάξηεο έρεη ηελ ίδηα λνκηθή αμία κε ηηο πλζήθεο, θαη επίζεο φηη δελ ζα 

κπνξνχζε κε θαλέλαλ ηξφπν λα επεθηείλεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Έλσζεο, φπσο απηέο 

νξίδνληαη ζηηο πλζήθεο (άξζξν 6 παξ. 1 ηεο .Δ.Δ.). Γεχηεξνλ, θαζηζηά δπλαηφ γηα ηελ 

Δ.Δ. σο ζψκα λα πξνζππνγξάςεη ηελ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηα Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα (ΔΓΑ).
3
 Σα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα δειαδή, φπσο θαηνρπξψλνληαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ Πξνάζπηζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ 

Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ θαη φπσο απνξξένπλ απφ ηηο θνηλέο ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο 

ησλ θξαηψλ κειψλ, απνηεινχλ κέξνο ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο. Γένλ 

λα ζεκεησζεί φηη ν Υάξηεο δελ ελζσκαηψλεηαη ζηελ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, φπσο ζην 

                                                 
3
 Δπί ηνπ παξφληνο ε Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκα πξνζρσξήζεη ζηελ ΔΓΑ θαη ζπλεπψο δελ 

δεζκεχεηαη επζέσο απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνπ ηξαζβνχξγνπ. Βι. εθηελψο γηα ηνλ έιεγρν 

πνπ κπνξεί λα αζθήζεη ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ σο πξνο ηελ 

ζπκβαηφηεηα ησλ πξάμεσλ ησλ νξγάλσλ ηεο Δ.Δ. κε ηελ ΔΓΑ Βνγηαηδή Π., Ο έιεγρνο ησλ πξάμεσλ ησλ 

νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ην Γηθαζηήξην ηνπ ηξαζβνχξγνπ: απφ ην Βφζπνξν ζηε Ληζαβφλα, 

ΝνΒ, ηφκνο 58/2010, ζει. 2228. 
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Δπξσζχληαγκα ηνπ 2004, αιιά ε λέα πλζήθε θαζηζηά λνκηθά δεζκεπηηθέο ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ,
4
 εθηφο φζνλ αθνξά ηελ Πνισλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, δεδνκέλνπ φηη ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην δελ απνδερφηαλ ηε ζπκπεξίιεςε ηνπ Υάξηε ζαλ πξσηφθνιιν ή 

παξάξηεκα ηεο πλζήθεο. εκεηψλεηαη επίζεο φηη Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη Πνισλία, 

φπσο θαησηέξσ αλαιπηηθά εθηίζεηαη, πέηπραλ κέζσ εηδηθνχ πξσηνθφιινπ εμαίξεζε κε 

βάζε ηελ νπνία ηα δηθαηψκαηα πνπ δηαζθαιίδεη ν ράξηεο δεζκεχνπλ ηα δχν θξάηε, κφλν 

ζην βαζκφ πνπ ήδε ηζρχνπλ ή αλαγλσξίδνληαη απφ ην δίθαην ή ηελ πξαθηηθή ησλ θξαηψλ 

απηψλ. 

Δπηπξνζζέησο, αλαθνξηθά κε ηνλ Υάξηε, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη 

ππάξρνπλ πξαγκαηηθνί πξνβιεκαηηζκνί γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε ζρέζε κε ηε 

Υξηζηηαληθή ειεπζεξία. Ζ Πνισλία, γηα παξάδεηγκα, δήηεζε λα κελ ηνλ πηνζεηήζεη, έηζη 

ψζηε λα αληηηαρζεί ζε πξφλνηεο ηνπ Υάξηε πνπ αθνξνχλ ηηο νηθνγέλεηεο θαζψο θαη ηε 

γιψζζα πνπ δπλεηηθά επηδνθηκάδεη ζησπεξά  ηνπο γάκνπο κεηαμχ νκνθπινθίισλ.  Σν 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, αλ θαη σζείηαη απφ άιια θίλεηξα (ηδηαίηεξα ηηο πξνθιήζεηο ζην 

Βξεηαληθφ εξγαηηθφ δίθαην), έρεη δηαπξαγκαηεπηεί ηε κε απνδνρή νιφθιεξνπ ηνπ 

Υάξηε.
5
 Γηα ην ιφγν απηφ, φηαλ κηα δηάηαμε ηνπ Υάξηε αλαθέξεηαη ζε εζληθέο 

λνκνζεζίεο θαη πξαθηηθέο, δελ εθαξκφδεηαη ζηελ Πνισλία ή ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

παξά κφλν ζην κέηξν πνπ ηα δηθαηψκαηα θαη νη αξρέο πνπ πεξηιακβάλεη, αλαγλσξίδνληαη 

ζηε λνκνζεζία ή ζηηο πξαθηηθέο ηεο Πνισλίαο θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Γηα λα 

δηαιπζεί θάζε ακθηβνιία, ηίπνηα απφ ηνλ ηίηιν IV ηεο Υάξηαο δε δεκηνπξγεί αγψγηκα 

δηθαηψκαηα ζηελ Πνισλία ή ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, εθηφο αλ ηα θξάηε απηά έρνπλ 

πξνβιέςεη ηέηνηα δηθαηψκαηα ζηελ εζληθή ηνπο λνκνζεζία. 

 

 

                                                 
4
 Βι. Υξηζηηαλφ Β., φ.π., ζει. 820 ζη. 10. 

5
 Πξσηφθνιιν αξ. 7 ζηελ αίηεζε ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ 

Πνισλία θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. χκθσλα κε ην Άξζξν 51 T EUROPEAN UNION - L, ην 

Πξσηφθνιιν ζα έρεη ηελ ίδηα λνκηθή αμία κε ηηο πλζήθεο. 
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A΄ ΜΔΡΟ: ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ 

ΣΖ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ (ΓΔΔ) ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΤΝΘΖΚΖ ΣΖ 

ΛΗΑΒΟΝΑ 

 

Σν Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε έδξα ηνπ νπνίνπ είλαη ην 

Λνπμεκβνχξγν, ζπζηήζεθε ην 1952 δπλάκεη ηεο πλζήθεο ΔΚΑΥ θαη έρεη σο απνζηνιή 

κε βάζε ην άξζξν 19 παξ. 1 εδ. β’ ηεο . Δ.Δ. λα «εμαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ηνπ δηθαίνπ 

θαηά ηελ εξκελεία θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πλζεθψλ». Απνηειεί ινηπφλ έλαλ απφ ηα 

παιαηφηεξα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηαπηφρξνλα ην αλψηαην 

δηθαηνδνηηθφ φξγαλν απηήο. 

Γεδνκέλεο δε ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο ακθηζεκίαο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, 

αιιά θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ λνκηθψλ θαζεζηψησλ ησλ θξαηψλ – κειψλ, ην ΓΔΔ 

αλαδείρζεθε κέζσ ηεο δηθαηνδνηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο ζε θνξπθαίν παξάγνληα ηεο 

δηαδηθαζίαο ελνπνίεζεο
6
 θαη πεξαηηέξσ ηεο πνξείαο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

επξσπατθήο νινθιήξσζεο, θαζψο θξνληίδεη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηα δηθαζηήξηα ησλ θξαηψλ – κειψλ, γηα ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή θαη εξκελεία ηνπ 

θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, νχησο ψζηε «φινη νη πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα είλαη ίζνη 

απέλαληη ζην λφκν». Δηδηθφηεξα, ζηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ απνζηνιήο ηνπ, ην ΓΔΔ: 

 ειέγρεη ηελ λνκηκφηεηα ησλ πξάμεσλ ησλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, πξνθεηκέλνπ ηα ελ ιφγσ φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα ιεηηνπξγνχλ ζην 

πιαίζην ησλ εμνπζηψλ πνπ ηνπο παξέρεη ην Κνηλνηηθφ Γίθαην θαη λα κελ ηηο ππεξβαίλνπλ, 

  επνπηεχεη γηα ηελ εθ κέξνπο ησλ θξαηψλ – κειψλ ηήξεζε ησλ θνηλνηηθψλ 

ηνπο ππνρξεψζεσλ, θαη 

  εξκελεχεη ηνπο θαλφλεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ θαηφπηλ ππνβνιήο 

πξνδηθαζηηθνχ εξσηήκαηνο εθ κέξνπο ησλ Δζληθψλ Γηθαζηεξίσλ ησλ θξαηψλ – κειψλ. 

Με ηελ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο θαζηεξψλεηαη λέα νξνινγία γηα ην Γηθαζηήξην 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αθφκα εηζήρζεζαλ νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ ηξφπν 

δηνξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη, ηέινο, πξνβιέθζεθε ε δπλαηφηεηα 

                                                 
6
 Βι. Βνζθφπνπινπ Γ., Δπξσπατθή Έλσζε – Θεζκνί, Πνιηηηθέο, Πξνθιήζεηο, Πξνβιεκαηηζκνί, Δθδφζεηο 

Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2009, ζει. 63 επ. Οκνίσο, ηάγθνπ Π./αρπεθίδνπ Δ., Γίθαην ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα – Θεζζαινλίθε 2000, ζει. 255. 
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ζρεκαηηζκνχ πεξαηηέξσ εηδηθεπκέλσλ ηκεκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

1. Νέα νξνινγία 

Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 1 εδ. α΄ηεο . Δ.Δ. ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο σο ζπλνιηθή δνκή πεξηιακβάλεη ην Δηθαζηήξην (ΔΕΕ), φξνο πνπ 

αληηθαηέζηεζε ην Γηθαζηήξην ησλ  Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (άιισο ΓΔΚ), ην Γεληθφ 

Δηθαζηήξην (ΓεΔΕΕ) ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

(άιισο ΠΔΚ) θαη ηέινο ηα «εηδηθεπκέλα δηθαζηήξηα» ζηε ζέζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθαζηεξίνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, σο κνλαδηθνχ δηθαηνδνηηθνχ ηκήκαηνο κέρξη ηελ 

έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο. 

Δπ’ απηνχ, επηζεκαίλεηαη φηη ε επηινγή ηνπ φξνπ «Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο» θαη επηηπρήο είλαη θαη αλαγθαία, θαζψο απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο λέαο 

πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο, ε Δπξσπατθή Έλσζε απνξξφθεζε ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, 

ε νπνία έπαςε λα ππάξρεη, θαη θαηά ζπλέπεηα νχηε θαη Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ ζα κπνξνχζε πιένλ λα πθίζηαηαη.
7
 ζνλ αθνξά ηψξα ηνλ φξν «Γεληθφ 

Γηθαζηήξην», κε ηνλ νπνίνλ αληηθαηαζηάζεθε ν φξνο «Πξσηνδηθείν ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ», νκνίσο επξφθεηην πεξί επηηπρνχο επηινγήο,
8
 δηφηη ην δηθαζηήξην απηφ ήδε 

απφ ηελ πλζήθε ηεο Νίθαηαο δελ απνθαζίδεη απνθιεηζηηθά ζε πξψην βαζκφ, αιιά 

εθδηθάδεη θαη έλδηθα κέζα θαηά απνθάζεσλ ησλ εηδηθεπκέλσλ δηθαζηεξίσλ, επνκέλσο 

σο έρνλ αξκνδηφηεηα λα δηθάδεη θαη ππνζέζεηο ζε β’  βαζκφ δηθαηνδνζίαο, κφλνλ 

Πξσηνδηθείν δελ ζα κπνξνχζε πιένλ λα ραξαθηεξίδεηαη.
9
 Σέινο, ε λέα νλνκαηνινγία 

απφ «δηθαηνδνηηθά ηκήκαηα» ζε «εηδηθεπκέλα δηθαζηήξηα» απνηειεί ζεκαληηθή 

βειηίσζε, δεδνκέλνπ φηη θαζηζηά πιένλ ζαθέο φηη νη ελ ιφγσ νξγαληζκνί απνηεινχλ 

δηθαζηήξηα.
10

  

                                                 
7
 Βι. Rene Barents, The Court of Justice after the Treaty of Lisbon, Common Market Law Review, Σεχρνο 

47/2010, ζει. 709. 
8
 Βι. θνπξή Β., Ζ κεηαξξχζκηζε ησλ επξσπατθψλ πλζεθψλ θαη νη επηδξάζεηο ηεο ζηελ θνηλνηηθή 

δηθαηνζχλε, ΔΔΔπξΓ 1/2010, ζει. 2, ζη. ΗΗ, 1, α φπνπ ν ζπγγξαθέαο εθθξάδεη επηθπιάμεηο γηα ηελ 

νξζφηεηα ηνπ ελ ιφγνπ φξνπ, επεηδή θαη’ απηφλ, ειιείςεη θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζδηνξηζηηθνχ 

ζηνηρείνπ, δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζχγρπζεο κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ ΓΔΔ θαηά ηελ κεηάθξαζε ησλ 

ζρεηηθψλ φξσλ ζε νξηζκέλεο έλλνκεο ηάμεηο ησλ θξαηψλ – κειψλ.  
9
 Έηζη ν Rene Barents, φ.π., ζει. 710, ν νπνίνο επηζεκαίλεη φηη ε ηξνπνινγία απηή ζηελ νλνκαηνινγία ηνπ 

Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ (πξψελ Πξσηνδηθείνπ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ) αληαλαθιά θαη ηελ δηαδνρηθή 

επέθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ δηθαζηεξίνπ απηνχ. 
10

 Βι. Rene Barents, φ.π., ζει. 710. 
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2. Σξνπνπνηήζεηο ζηνλ ηξφπν δηνξηζκνχ ησλ δηθαζηψλ θαη ησλ γεληθψλ 

εηζαγγειέσλ 

Οη δηθαζηέο θαη νη γεληθνί εηζαγγειείο δηνξίδνληαη, φπσο θαη θαηά ην πξντζρχνλ 

θαζεζηψο, κε θνηλή ζπκθσλία απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ – κειψλ (άξζξν 254 

ΛΔΔ). Γηα ην ιφγν απηφ ηα κέιε ηνπ ΓΔΔ θαη ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ επηιέγνληαη 

κεηαμχ πξνζψπσλ πνπ παξέρνπλ πιήξε εγγχεζε αλεμαξηεζίαο θαη έρνπλ ηελ 

απαηηνχκελε ηθαλφηεηα γηα ηελ άζθεζε πςειψλ δηθαζηηθψλ θαζεθφλησλ.
11

 Απηή ε 

δηαδηθαζία επηινγήο βειηηψλεηαη ή αιιηψο ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ πλζήθε ηεο 

Ληζαβφλαο κε έλα αθφκα ζηάδην. Σν άξζξν 255 ηεο ΛΔΔ πξνβιέπεη ηελ ζχζηαζε  

κηαο επηηξνπήο πνπ γλσκνδνηεί ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ δηθαζηή θαη ηνπ γεληθνχ εηζαγγειέα ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

θαη ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ, πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ δηνξηζκψλ απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ – κειψλ.
12

 εκεησηένλ φηη εμαηξνχληαη απφ απηή ηελ 

δηαδηθαζία ηεο πξνεγνχκελεο γλσκνδφηεζεο ηεο επηηξνπήο ηα κέιε ησλ εηδηθεπκέλσλ 

δηθαζηεξίσλ πνπ δηνξίδνληαη απεπζείαο απφ ην πκβνχιην (άξζξν 257 ΛΔΔ). Ζ 

πξναλαθεξφκελε επηηξνπή απνηειείηαη απφ επηά πξνζσπηθφηεηεο πνπ επηιέγνληαη 

κεηαμχ ησλ πξψελ κειψλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ, ησλ κειψλ ησλ 

εζληθψλ αλψηαησλ δηθαζηεξίσλ θαη λνκνκαζψλ αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, έλαο εθ ησλ 

νπνίσλ πξνηείλεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζηελ νπνία επηηξνπή επαθίεηαη ην 

γλσκνδνηηθφ δηθαίσκα ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ 

ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο πξνο ην ζθνπφ ηεο επηινγήο ησλ πιένλ θαηάιιεισλ γηα ηελ 

άζθεζε ηνπ ζπνπδαίνπ δηθαηνδνηηθνχ έξγνπ.
13

 Σέινο, νπδεκία αιιαγή αθνξψζα ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ δηθαζηψλ θαη ην ραξαθηήξα ηεο σο αλαλεψζηκεο ή κε 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, αιιά ηειηθά δηαηεξήζεθε ην status 

                                                 
11

 Βι. Καλειιφπνπιν Π., Σν δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο – πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, Δθδφζεηο 

άθθνπια, Αζήλα – Θεζζαινλίθε 2010, ζει. 185.   
12

 Πξνθξίζεθε ε ιχζε κηαο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο επηθνξηηζκέλεο κε ηελ εμέηαζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ δηθαζηή, ηδίσο απφ ηελ άπνςε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ αληί ηεο 

επηζπκίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία δηνξηζκνχ, ψζηε νη 

ππνςεθηφηεηεο ζην ΓΔΔ λα κελ εμαξηψληαη απφ ηνλ θνκκαηηθφ δεζκφ. Βι. ζρεηηθά Rene Barents, φ.π., 

ζει. 712-713.  
13

 Βι. θνπξή Β., Ζ κεηαξξχζκηζε ησλ επξσπατθψλ πλζεθψλ θαη νη επηδξάζεηο ηεο ζηελ θνηλνηηθή 

δηθαηνζχλε, φ.π., ζει. 2, ν νπνίνο ζεκεηψλεη φηη: «ε Επηηξνπή ζα εθπιεξψλεη κηα πξνιεπηηθή ιεηηνπξγία θαη 

ζα ελαπνζέηεη ην βάξνο ηεο ζπλεηήο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ – κειψλ». 
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quo, δειαδή ε ζεηεία ηνπο εμαθνινπζεί λα είλαη εμαεηήο θαη αλαλεψζηκε. 

 

3. Γπλαηφηεηα ζχζηαζεο Δηδηθεπκέλσλ Γηθαζηεξίσλ 

Ήδε θαη’ εθαξκνγή ηεο πλζήθεο ηεο Νίθαηαο δίπια ζην ΓΔΚ θαη ην ΠΔΚ 

πθίζηαην θαη ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, σο ην πξψην θαη ην 

κνλαδηθφ δηθαηνδνηηθφ ηκήκα. Πιένλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 257 ηεο .Λ.Δ.Δ. ηα 

«δηθαηνδνηηθά ηκήκαηα» κεηνλνκάδνληαη ζε «εηδηθεπκέλα δηθαζηήξηα» πνπ ππάγνληαη 

ζην Γεληθφ Γηθαζηήξην (ΓεΓΔΔ), αξκφδησλ λα εθδηθάδνπλ ζε πξψην βαζκφ νξηζκέλεο 

θαηεγνξίεο πξνζθπγψλ, νη νπνίεο αζθνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο (π.ρ. δεηήκαηα 

ζεκάησλ ή δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο). Πεξαηηέξσ, ην άξζξν 257 ΛΔΔ πξνβιέπεη φηη 

νη απνθάζεηο ησλ εηδηθεπκέλσλ δηθαζηεξίσλ ππφθεηληαη ζε αλαίξεζε, ε νπνία 

πεξηνξίδεηαη ζε λνκηθά δεηήκαηα, ή, εάλ ην πξνβιέπεη ν θαλνληζκφο γηα ηε ζχζηαζε ηνπ 

εηδηθεπκέλνπ δηθαζηεξίνπ, ζε έθεζε, ε νπνία κπνξεί λα αθνξά θαη πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά, ελψπηνλ ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη ε απνζπκθφξεζε ηνπ ΓΔΔ κέζσ πξφζζεησλ βαζκψλ δηθαηνδνζίαο θαη ε 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κε ηελ απφθαζε ηνπ ΓεΓΔΔ 

ελέρεη ηνλ θίλδπλν
14

 λα δηαζπαζηεί ε ζπλνρή ηεο λνκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δ.Δ., 

θαζψο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ απνθιίζεηο κεηαμχ απνθάζεσλ ΓΔΔ θαη ΓεΓΔΔ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Κίλδπλν, ηνλ νπνίν είρε ήδε επηζεκάλεη ν θνπξήο Β. Βι. ζχγγξακκα ηνπ ηδίνπ, Δξκελεία πλζεθψλ γηα 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, Δθδφζεηο Άλη. Ν. άθθνπια 2003, ζει. 1313-1314.  
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Β΄ ΜΔΡΟ: ΔΝΓΗΚΑ ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ ΔΝΩΠΗΟΝ ΣΟΤ ΓΔΔ ΜΔΣΑ ΣΖΝ 

ΤΝΘΖΚΖ ΣΖ ΛΗΑΒΟΝΑ  

 

Δηζαγσγηθά – αθήο δηάθξηζε αξκνδηνηήησλ ΓΔΔ απφ ηηο αξκνδηφηεηεο 

ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ. Πξνηνχ αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζηηο δηθαηνδνηηθέο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ ΓΔΚ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη βάζεη ησλ πλζεθψλ θαη ζπλαθφινπζα ζηα 

έλδηθα βνεζήκαηα, κε ηα νπνία θέξνληαη ελψπηνλ ηνπ ΓΔΔ νη ππνζέζεηο πνπ άπηνληαη 

ησλ αλαηηζέκελσλ ζε απηφ αξκνδηνηήησλ, πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη νη ελ ιφγσ 

αξκνδηφηεηεο ηνπ ΓΔΔ είλαη απνθιεηζηηθέο.
15

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πν η αδ ή πνηε  

π πφζε ζ ε  αλ αθ η λ ε ί  ζ έκ α  θν ηλ νη η θνχ  δ η θα ί νπ  ή  εκθ αλ ί δ ε η  ηε λ  

Κ ν ηλ φ ηε η α  ή  θν η λ νη η θφ  φξ γ αλν  σο  δ η άδ η θν  π πάγ ε η α η  ζ ηε λ  

αξκ ν δ ηφ η ε η α  η νπ  Γ Δ Δ  κ φλ ν λ  εθ φζ νλ  πξ νβ ιέ πε η α η  γ η ’  απ ηή λ  ξε ηή  

αξκ ν δ η φ η ε η α  ηνπ  Γ Δ Δ  ζ η ε  π λζ ή θε .  Δπνκέλσο, ην ΓΔΔ δελ έρεη γεληθή 

αξκνδηφηεηα, δελ είλαη δειαδή αξκφδην λα εθδηθάδεη θάζε δηαθνξά πνπ δεκηνπξγείηαη 

ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ.
16

 Σνχην πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 13 

παξ. 2 ΛΔΔ, πνπ νξίδεη φηη θάζε φξγαλν, άξα θαη ην ΓΔΔ, ελεξγεί εληφο ησλ νξίσλ ησλ 

εμνπζηψλ πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ηηο πλζήθεο, φζν θαη απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 274 

ΛΔΔ, πνπ νξίδεη φηη εθφζνλ νη πλζήθεο δελ πξνβιέπνπλ αξκνδηφηεηα ηνπ ΓΔΔ, νη 

δηαθνξέο, ζηηο νπνίεο ε Έλσζε είλαη δηάδηθνο, δελ εμαηξνχληαη εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ απφ 

ηελ αξκνδηφηεηα ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ. πλεπψο, εάλ ε πλζήθε δελ πξνβιέπεη 

ξεηή αξκνδηφηεηα ηνπ ΓΔΚ, νη ππνζέζεηο απηέο ππάγνληαη ζηα εζληθά δηθαζηήξηα 

ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 274 ηεο ΛΔΔ.
17

  

Ωζηφζν, ην ΓΔΔ εδψ θαη αξθεηά ρξφληα πξνδηέγξαςε δχν βαζηθνχο πεξηνξηζκνχο 

ζηελ παληνδπλακία απηή ηνπ εζληθνχ δηθνλνκηθνχ δηθαίνπ φζνλ αθνξά αγσγή ή 

πξνζθπγή πνπ απνζθνπνχλ ζηελ δηθαζηηθή πξνζηαζία δηθαησκάησλ πξνζηαηεπφκελσλ 

                                                 
15

 Έηζη, νη ηάγθνο Π./ αρπεθίδνπ Δ., φ.π., ζει. 262.  
16

 Βι. Καλειιφπνπιν Π., φ.π., ζει. 184, 185.   
17

 Βι. θνπξή Β., Δξκελεία πλζεθψλ γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, φ.π., 

ζει. 1286, φπνπ εχζηνρα επηζεκαίλεηαη φηη «Σηνλ βαζκφ πνπ ην θνηλνηηθφ δίθαην εθαξκφδεηαη θαη 

εθηειείηαη θπξίσο απφ ηα θξάηε – κέιε, είλαη θπζηθφ λα πξνθαιεί δηαθνξέο ζην επίπεδν ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ, 

νη νπνίεο δελ κπνξεί παξά λα ππάγνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο δηθνλνκηθνχο θαλφλεο θαη λα θαηαιήγνπλ ζηνλ 

εζληθφ δηθαζηή».  
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απφ ην θνηλνηηθφ δίθαην. Δπί ηνπ ελ ιφγσ ζέκαηνο, ην ΓΔΚ επεζήκαλε
18

 φηη νη εζληθνί 

δηθνλνκηθνί θαλφλεο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ιηγφηεξν επλντθνί απφ εθείλνπο πνπ 

αθνξνχλ παξφκνηεο πξνζθπγέο ηεο θνηλνηηθήο έλλνκεο ηάμεο (αξρή ηεο ηζνδπλακίαο) 

νχηε λα θαζηζηνχλ αδχλαηε ή ππεξβνιηθά δπζρεξή ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ 

ρνξεγεί ε θνηλνηηθή έλλνκε ηάμε (αξρή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο). 

Γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ ην ΓΔΔ, δειαδή πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεη 

αθελφο ηελ ζπκκφξθσζε ή κε ησλ θξαηψλ – κειψλ πξνο ην θνηλνηηθφ δίθαην θαη 

αθεηέξνπ ηελ ζπκβαηφηεηα ησλ πξάμεσλ ησλ επξσπατθψλ νξγάλσλ θαη ησλ 

θπβεξλήζεσλ κε ηηο πλζήθεο θαη επηπιένλ πξνθεηκέλνπ λα απνθαίλεηαη γηα ηελ 

εξκελεία ή ηελ ηζρχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλεο 

δηθαηνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο, νη νπνίεο ηνπ απνλέκνληαη απφ ηελ ΛΔΔ θαηά ηξφπν 

απνθιεηζηηθφ θαη νη νπνίεο θαηαηάζζνληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο ζε δχν 

θαηεγνξίεο σο εμήο: Ζ πξψηε πεξηιακβάλεη ηηο βαζηθέο επζείεο πξνζθπγέο, ήηνη ηελ 

πξνζθπγή γηα παξάβαζε θξάηνπο – κέινπο, ηελ νπνία αζθεί είηε ε Δπηηξνπή είηε άιιν 

θξάηνο – κέινο, ηελ πξνζθπγή αθχξσζεο, ηελ πξνζθπγή θαηά παξάιεηςεο ησλ 

θνηλνηηθψλ νξγάλσλ, ηελ έλζηαζε παξαλνκίαο θαη ηελ αγσγή απνδεκίσζεο. Ζ δεχηεξε 

αλαθέξεηαη ζε ζεηξά άιισλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΓΔΔ (θαη ζηα ζπλαθή κε απηέο έλδηθα 

βνεζήκαηα), ήηνη ζηελ αλαηξεηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ ΓΔΔ (άξζξν 256 παξ. 1 εδ. β΄ θαη 

παξ. 2 εδ. β΄ ηεο ΛΔΔ), ζηελ Γλσκνδνηηθή αξκνδηφηεηα ΓΔΔ, ζηελ Γηαηηεζία θαη ζηελ 

Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία. εκεησηένλ φηη φζνλ αθνξά ηελ πνιχ ζπνπδαία 

δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνδηθαζηηθνχ εξσηήκαηνο, δειαδή ηελ έκκεζε παξεκβνιή ηνπ 

ΓΔΔ ζε δηθαζηηθνχο αγψλεο πνπ αλαθχπηνπλ ελψπηνλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ ησλ θξαηψλ 

– κειψλ (άξζξν 267 ηεο ΛΔΔ) ζα γίλεη αλαθνξά ζην Γ’  Μέξνο ηεο παξνχζαο, φπνπ 

εμεηάδνληαη νη κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ζεζκφ ηεο πξνδηθαζηηθήο παξαπνκπήο κεηά ηελ 

πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κεηαξξχζκηζε ζηνλ ηνκέα ηεο ειεπζεξίαο, 

αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο.  

 

 

 

                                                 
18

 Βι. ελδεηθηηθά απφθ. ηνπ ΓΔΚ ηεο 16.12.1976, ππφζ. 33/76, πιι. 1976, ζει. 747 επ. Δπηπιένλ, ίδεηε 

ηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζηελ ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκ. 1.  
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Σκήκα Η.  Οη επζείεο πξνζθπγέο ελψπηνλ ηνπ ΓΔΔ 

 

1. Πξνζθπγή γηα παξάβαζε θξάηνπο – κέινπο (άξζξα 258-260 ΛΔΔ) κεηά 

ηελ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο 

 

α. Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο πξνζθπγήο γηα παξάβαζε θξάηνπο – κέινπο – 

Γχν ζηάδην: δηνηθεηηθφ θαη δηθαζηεξηαθφ 

χκθσλα κε ην άξζξν 258 ΛΔΔ, εάλ ε Δπηηξνπή θξίλεη φηη έλα θξάηνο – κέινο 

έρεη παξαβεί ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηηο πλζήθεο, δηαηππψλεη αηηηνινγεκέλε 

γλψκε επί ηνπ ζέκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην θξάηνο απηφ λα 

δηαηππψζεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ. Αλ ην θξάηνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηε γλψκε απηή 

εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηνπ ηάζζεη ε Δπηηξνπή, δχλαηαη ε ηειεπηαία λα πξνζθχγεη ζην 

ΓΔΔ. Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη, ε πξνζπάζεηα ηεο Δπηηξνπήο γηα λα ππνρξεψζεη 

θάζε θξάηνο –κέινο λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
19

 πνπ απνξξένπλ απφ ην 

θνηλνηηθφ δίθαην ιακβάλεη ρψξα δηαδνρηθψο ζε δχν επίπεδα, ήηνη πξψηνλ, ζην δηνηθεηηθφ 

επίπεδν θαη δεχηεξνλ, ζην δηθαζηεξηαθφ επίπεδν.
20

 

Σηο διοικηηικό επίπεδο, ε ζρεηηθή δηαδηθαζία μεθηλάεη, εθφζνλ νη αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο έρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη θάπνην θξάηνο – κέινο 

παξαβηάδεη
21

 ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο πλζήθεο. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, ε Δπηηξνπή ππνρξενχηαη λα ζηείιεη ζην θξάηνο – κέινο ηελ θαινχκελε 

Πξνεηδνπνηεηηθή Δπηζηνιή, φπνπ εθζέηεη ηηο ππάξρνπζεο ελδείμεηο πεξί παξαβηάζεσο 

ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ θαη ηνπ δεηεί φπσο εληφο επιφγνπ ρξφλνπ δηαηππψζεη ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπ επί ησλ ζρεηηθψλ θαηεγνξηψλ. Δάλ παξά ηηο ππνβιεζείζεο 

παξαηεξήζεηο θαη εμεγήζεηο ηνπ θξάηνπο – κέινπο, ε Δπηηξνπή θαηαιήμεη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ην ηειεπηαίν έρεη παξαβεί ππνρξέσζή ηνπ εθ ησλ πλζεθψλ, ηφηε 

δηαηππψλεη αηηηνινγεκέλε γλψκε επί ηνπ ζέκαηνο, ηελ νπνία απνζηέιιεη ζην θξάηνο – 

κέινο θαη κε ηελ νπνία δηαηππψλεη ηελ, θαηά ηελ γλψκε ηεο, ηειεζζείζα παξάβαζε ηνπ 

                                                 
19

 Βι. γηα ηνλ ζθνπφ πνπ εμππεξεηεί ην έλδηθν βνήζεκα ηεο πξνζθπγήο γηα παξάβαζε θξάηνπο – κέινπο 

ζε ηάγθν Π./ αρπεθίδνπ Δ., φ.π., ζει. 265,266 θαη αξηζκφ 188. 
20

 Έηζη ν Καλειιφπνπινο Π., φ.π., ζει. 353.    
21

 Παξάβαζε ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ζα έρνπκε π.ρ. εάλ ην θξάηνο – κέινο εθδψζεη εζληθφ λφκν πνπ 

αληίθεηηαη ζην θνηλνηηθφ δίθαην ή εάλ έλα θξάηνο – κέινο δελ κεηαθέξεη ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε ηνπ 

εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο κηα θνηλνηηθή νδεγία. 
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θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, θαιψληαο ζπλάκα ην θξάηνο – κέινο λα άξεη ηελ παξάβαζε απηή 

εληφο λένπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ ηνπ ηάζζεη. Ο ζθνπφο ηεο απνζηνιήο ηεο 

πξνεηδνπνηεηηθήο επηζηνιήο είλαη λα δνζεί ε επθαηξία ζην θξάηνο – κέινο λα εθζέζεη ηηο 

απφςεηο ηνπ, λα δηθαηνινγήζεη θαη πηζαλψο λα δηνξζψζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ελψ κε 

ηελ αηηηνινγεκέλε γλψκε παξέρεηαη ε επρέξεηα ζην θξάηνο – κέινο νηθεία βνπιήζεη λα 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο επηηαγέο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη 

δηθαζηηθέο αληηπαξαζέζεηο κε ηελ Δπηηξνπή, πνπ αζθαιψο δηαηαξάζζνπλ ην θιίκα 

ζπλεξγαζίαο πνπ πξέπεη λα θπξηαξρεί ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν πιεπξψλ.
22

 ηελ  πεξίπησζε 

κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηελ αηηηνινγεκέλε γλψκε, ν πεξαηηέξσ ζθνπφο απηήο είλαη ν 

αθξηβήο θαζνξηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηαθνξάο,
23,24

 αθνχ ην ζηάδην απηφ απνηειεί 

ηελ πξνδηθαζία ηεο δίθεο πνπ πξφθεηηαη λα αξρίζεη.   

Αλ ην θξάηνο – κέινο, παξά ηελ απνζηνιή ηεο αηηηνινγεκέλεο γλψκεο θαη ηελ 

πάξνδν ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εθ ησλ 

πλζεθψλ, αθνινπζεί ε πξνζθπγή ηεο Δπηηξνπήο ελψπηνλ ηνπ ΓΔΔ, ε νπνία θαη 

ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξνζθπγήο θαηά θξάηνπο – κέινπο ζε 

δικαζηηριακό επίπεδο.  κε ηελ νπνία ην ΓΔΔ ειέγρεη, εάλ ε ελ ιφγσ ρψξα παξαβίαζε ή 

φρη ην θνηλνηηθφ δίθαην. Με ηελ ελ ιφγσ πξνζθπγή δεηείηαη απιψο θαη κφλν λα 

αλαγλσξηζηεί απφ ην ΓΔΔ φηη ην θξάηνο – κέινο, θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε 

πξνζθπγή απηή, έρεη παξαβηάζεη ην θνηλνηηθφ δίθαην. Γένλ λα ζεκεησζεί φηη ε απφθαζε 

ηνπ ΓΔΔ είλαη θαη’ αξρήλ αλαγλσξηζηηθή,
25

 δηαπηζηψλεη δειαδή ηελ παξάβαζε, ρσξίο 

λα αθπξψλεη ή λα θαηαξγεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ αληίζεηε πξνο ην θνηλνηηθφ 

δίθαην εζληθή πξάμε ή ζπκπεξηθνξά.  

Πεξαηηέξσ ην άξζξν 260 παξ. 1 ΛΔΔ νξίδεη φηη εάλ ην Δηθαζηήξην δηαπηζηψζεη 

φηη θξάηνο – κέινο έρεη παξαβεί ππνρξέσζή ηνπ εθ ηεο άλσ ζπλζήθεο, ην θξάηνο απηφ 

νθείιεη λα ιάβεη ηα κέηξα πνπ ζπλεπάγεηαη ε εθηέιεζε ηεο απνθάζεσο ηνπ Δηθαζηεξίνπ. 

                                                 
22

 Βι. Καλειιφπνπιν Π., φ.π., ζει. 354. 
23

 Βι. απφθαζε ηνπ ΓΔΚ ηεο 27
εο 

Μαΐνπ 1981, ππφζ. 142,143/80, πιι. 1981, ζει. 1439 επ., άιισο, ίδεηε 

ηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζηελ ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκ. 2.  Αθφκα απφθαζε ηνπ ΓΔΚ ηεο 31
εο

 Ηαλνπαξίνπ 

1984, ππφζ. 74/82, πιι. 1984, ζει. 348 επ. 
24

 Βι. Καλειιφπνπιν Π., φ.π., ζει. 355, φπνπ εχζηνρα επηζεκαίλεηαη φηη «ε πξνζθπγή θαηά θξάηνπο – 

κέινπο πξέπεη λα ζεκειηψλεηαη επί ηεο πξνεηδνπνηεηηθήο επηζηνιήο θαη ηεο αηηηνινγεκέλεο γλψκεο πνπ 

πξνεγήζεθαλ, ππφ ηελ έλλνηα φηη ε πξνζθπγή δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαθέξεηαη ζε άιιεο παξαβάζεηο ηνπ 

θξάηνπο – κέινπο, πξνεγνχκελεο ή κεηαγελέζηεξεο, πέξαλ απηψλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ πξνεηδνπνηεηηθή 

επηζηνιή θαη ζηελ αηηηνινγεκέλε γλψκε», κε ηηο εθεί παξαπνκπέο ζηε λνκνινγία ηνπ ΓΔΚ. 
25

 Βι. ηάγθν Π./ αρπεθίδνπ Δ., φ.π., ζει. 268 θαη Καλειιφπνπιν Π., φ.π., ζει. 357.   
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Γειαδή ην θξάηνο – κέινο νθείιεη λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ λα παχζεη 

λα παξαβηάδεη ην θνηλνηηθφ δίθαην θαη λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα 

δηνξζψζεη ηελ παξάβαζε πνπ δηέπξαμε.
26

 Ζ πξναλαθεξφκελε ππνρξέσζε επηβάιιεηαη 

θαη απφ ηελ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 3 ΔΔ, αξρή ηεο θαιφπηζηεο ζπλεξγαζίαο. 

Δάλ ην θξάηνο – κέινο δελ έιαβε ηα κέηξα πνπ ζπλεπάγεηαη ε εθηέιεζε ηεο απνθάζεσο 

ηνπ ΓΔΔ,
27

 ηφηε ε Δπηηξνπή κπνξεί λα πξνζθχγεη εθ λένπ ζην ΓΔΔ,
28

 αθνχ παξάζρεη ζην 

θξάηνο απηφ ηελ δπλαηφηεηα λα ππνβάιιεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ. Δπνκέλσο ζηελ 

πεξίπησζε απηή ε Δπηηξνπή αζθεί δεχηεξε πξνζθπγή γηα κε ζπκκφξθσζε ηνπ 

θξάηνπο – κέινπο πξνο ηελ απφθαζε ηνπ ΓΔΔ. Πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο δεχηεξεο 

πξνζθπγήο, ε Δπηηξνπή νθείιεη λα παξάζρεη ζην θξάηνο – κέινο ηελ δπλαηφηεηα λα 

ππνβάιιεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ (θαη’ άξζξν 260 παξ. 2 ΛΔΔ), απνζηέιινληάο ηνπ 

πξνεηδνπνηεηηθή επηζηνιή, αιιά φρη λέα αηηηνινγεκέλε γλψκε,
29

 φπσο ίζρπε πξηλ απφ ηε 

πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο. Με ηελ ελ ιφγσ πξνεηδνπνηεηηθή επηζηνιή, ε Δπηηξνπή 

δηεπθξηλίδεη ηα ζεκεία, ζηα νπνία ην ζπγθεθξηκέλν θξάηνο – κέινο δελ έρεη 

ζπκκνξθσζεί κε ηελ απφθαζε ηνπ ΓΔΔ θαη ηνπ ηάζζεη πξνζεζκία γηα λα ππνβάιιεη ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπ. Δάλ ε πξνζεζκία απηή πεξάζεη άπξαθηε (ρσξίο ην ζπγθεθξηκέλν 

θξάηνο – κέινο λα ιάβεη ηα κέηξα πνπ ζπλεπάγεηαη ε εθηέιεζε ηεο απνθάζεσο ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ φξηζε ε Δπηηξνπή) ή νη παξαηεξήζεηο ηνπ 

θξάηνπο – κέινπο δελ θξηζνχλ ηθαλνπνηεηηθέο, ηφηε ε Δπηηξνπή θαηαζέηεη δεχηεξε 

πξνζθπγή. 

Γένλ δε λα επηζεκαλζεί φηη ε δεχηεξε απηή πξνζθπγή έρεη δηπιφ αίηεκα, 

αθελφο αλαγλσξηζηηθφ, εθφζνλ ε Δπηηξνπή δεηάεη απφ ην ΓΔΔ λα αλαγλσξίζεη φηη ην 

θξάηνο – κέινο δελ ζπκκνξθψζεθε κε ηελ απφθαζε ηνπ ΓΔΔ, αθεηέξνπ θαη 

θαηαςεθηζηηθφ,
30

 εθφζνλ ε Δπηηξνπή πξνζδηνξίδεη ην χςνο ηνπ θαη’ απνθνπή πνζνχ ή 

                                                 
26

 Ίδεηε Πξνηάζεηο ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα Capotorti ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ 1980 επί ησλ ζπλεθδηθαδφκελσλ 

ππνζέζεσλ 24 θαη 97/80R, πιι. 1980, ζει. 1319 επ.   
27

 Βι. πξψηε ππφζεζε Κνπξνππεηνχ Ν. Υαλίσλ, ΓΔΚ απφθαζε ηεο 7.4.1992, ππφζ. C-45/91, Δπηηξνπή 

θαηά Διιάδαο, πιι. 1992, ζει. Η-2509 επ. Δπίζεο, ίδεηε δεχηεξε ππφζεζε Κνπξνππεηνχ Ν. Υαλίσλ, ΓΔΚ 

απφθαζε ηεο 4.7.2000, ππφζ. C-387/97, Δπηηξνπή θαηά Διιάδαο, πιι. 2000, ζει. Η-5047 επ 
28

 Βι. Καλειιφπνπιν Π., φ.π., ζει. 358. 
29

 Βι. Καλειιφπνπιν Π., φ.π., ζει. 359. ε αληηδηαζηνιή, ίδεηε γηα ην πξηλ απφ ηελ πλζήθε ηεο 

Ληζαβφλαο θαζεζηψο, βάζεη ηνπ νπνίνπ απαηηνχληαλ εθ λένπ ε Δπηηξνπή λα απνζηείιεη ηφζν 

πξνεηδνπνηεηηθή επηζηνιή φζν θαη αηηηνινγεκέλε γλψκε ηάγθν Π./ αρπεθίδνπ Δ., φ.π., ζει. 269. 
30

 εκεησηένλ φηη κεηά ηελ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, ε Δπηηξνπή, ζε πεξίπησζε πνπ απνθαζίζεη λα 

αζθήζεη δεχηεξε πξνζθπγή γηα κε ζπκκφξθσζε πξνο απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, είλαη ππνρξεσκέλε λα 
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ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο
31

 πνπ νθείιεη θαηά ηε  γλψκε ηεο λα θαηαβάιιεη ην θξάηνο – 

κέινο θαη ην νπνίν ε Δπηηξνπή θξίλεη θαηάιιειν γηα ηελ πεξίζηαζε θαη δεηεί απφ ην 

Γηθαζηήξην λα επηδηθάζεη ην πνζφ απηφ. Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα κελ δηαηεξείηαη ε 

δηαπηζησκέλε αλσκαιία επί καθξφ ρξφλν, πξνβιέθζεθε πξνζζέησο ε 

πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία επηβνιήο ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ ζε βάξνο ηνπ 

παξαβάηε/θξάηνπο – κέινπο, γηα λα εμαλαγθαζηεί απηφ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο επηηαγέο 

ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο.
32

 

 

β. Δπηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξνζθπγήο γηα παξάβαζε θξάηνπο – 

κέινπο 

Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία, ε νπνία απνβιέπεη ζηνλ έιεγρν ηεο κεηαθνξάο ή κε ηνπ 

θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ζηηο εζσηεξηθέο έλλνκεο ηάμεηο ησλ θξαηψλ – κειψλ, επηηαρχλζεθε 

ζεκαληηθά ζε φ,ηη αθνξά ηελ παξάβαζε ηεο αλαθνίλσζεο ησλ κέηξσλ κεηαθνξάο 

κηαο νδεγίαο φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 260 παξ. 3 ηεο ΛΔΔ
33

 Εηδηθφηεξα, φηαλ ε 

Επηηξνπή ππνβάιιεη ζην Δηθαζηήξην πξνζθπγή βάζεη ηνπ άξζξνπ 258, ζεσξψληαο φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν θξάηνο κέινο παξέβε ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα αλαθνηλψζεη ηα κέηξα 

κεηαθνξάο κηαο νδεγίαο πνπ εθδφζεθε ζχκθσλα κε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία ζην εζληθφ 

δίθαην, κπνξεί, εάλ ην θξίλεη πξφζθνξν, λα ππνδείμεη ην χςνο ηνπ θαη’ απνθνπήλ πνζνχ ή 

ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο πνπ νθείιεη λα θαηαβάιεη ην ελ ιφγσ θξάηνο θαη πνπ ε Επηηξνπή 

θξίλεη θαηάιιειν γηα ηελ πεξίζηαζε ζην πιαίζην ηεο πξψηεο θηφιαο πξνζθπγήο. ηελ 

πεξίπησζε απηή ην αίηεκα ηεο πξψηεο θηφιαο πξνζθπγήο είλαη δηπιφ, αλαγλσξηζηηθφ θαη 

θαηαςεθηζηηθφ.
34

 

πλεπψο, εάλ ην ΓΔΔ δηαπηζηψζεη ηελ παξάβαζε ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 

260 παξ. 3 ηεο ΛΔΔ, δχλαηαη λα επηβάιιεη ζην ζπγθεθξηκέλν θξάηνο – κέινο ηελ 

                                                                                                                                                 
ζσξεχζεη θαη ην θαηαςεθηζηηθφ αίηεκα θαη δελ έρεη απιψο δηαθξηηηθή επρέξεηα πξνο ηνχην. Ίδεηε ζρεηηθά 

κε απηφ Καλειιφπνπιν Π., φ.π., ζει. 360.   
31

 ρεηηθά κε ηελ δηαδεπθηηθή ή ζσξεπηηθή επηβνιή ρξεκαηηθήο πνηλήο θαη θαη’ απνθνπή πνζνχ βι. 

κεηαμχ άιισλ ηελ απφθαζε ηνπ ΓΔΚ ηεο 12
εο

 Ηνπιίνπ 2005, ππφζ. C-304/02, Δπηηξνπή θαηά Γαιιίαο, ε 

νπνία δελ έρεη δεκνζηεπηεί αθφκα ζηε πιινγή, ίδεηε φκσο ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζηελ 

ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκ. 3.     
32

 Βι. ηάγθν Π./ αρπεθίδνπ Δ., φ.π., ζει. 269, αξηζκ. 190. 
33

 Ζ ζπληφκεπζε ηεο δηαδηθαζίαο επηθξνηήζεθε απφ ηνλ θνπξή Β., σζηφζν απνηέιεζε θαη’ απηφλ «κηζφ 

βήκα», δηφηη αθνξά κφλν ηελ πεξίπησζε ηεο παξάβαζεο ηεο αλαθνίλσζεο ησλ κέηξσλ κεηαθνξάο κηαο 

νδεγίαο. Βι. ζρεηηθά ζε άξζξν ηνπ ηδίνπ, Ζ κεηαξξχζκηζε ησλ επξσπατθψλ πλζεθψλ θαη νη επηδξάζεηο 

ηεο ζηελ θνηλνηηθή δηθαηνζχλε, φ.π., ζει. 1 επ.   
34

 Βι. Καλειιφπνπιν Π., φ.π., ζει. 355. 
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επηβνιή θαη’ απνθνπή πνζνχ ή ρξεκαηηθήο πνηλήο έσο ηνπ νξίνπ ηνπ πνζνχ πνπ 

ππέδεημε ε Δπηηξνπή.  

 

2. Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ «πξνζθπγή αθχξσζεο» ηνπ άξζξνπ 263  ηεο ΛΔΔ. 

πσο θαη θαηά ην πξντζρχνλ θαζεζηψο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 263 εδ. α΄ ΛΔΔ, 

ην Δηθαζηήξην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα ησλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ, 

ησλ πξάμεσλ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο Επηηξνπήο θαη ηεο Επξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο, 

εθηφο ησλ ζπζηάζεσλ θαη γλσκψλ, θαη ησλ πξάμεσλ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ Επξσπατθνχ Σπκβνπιίνπ πνπ παξάγνπλ λνκηθά απνηειέζκαηα
35

 έλαληη ηξίησλ, δειαδή 

κφλν ησλ λνκηθά δεζκεπηηθψλ πξάμεσλ.
36

 Ωζηφζν κπνξεί ζην πξναλαθεξφκελν άξζξν λα 

γίλεηαη ιφγνο γηα έιεγρν «λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ», φκσο, πεξαηηέξσ ην άξζξν 289 παξ. 1 

ΛΔΔ δηεπθξηλίδεη φηη ε ζπλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία ζπλίζηαηαη ζηελ έθδνζε 

θαλνληζκψλ, νδεγηψλ ή απνθάζεσλ απφ θνηλνχ απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην 

πκβνχιην, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο. Επνκέλσο φπνπ «λνκνζεηηθέο πξάμεηο» 

λννχληαη νη θαλνληζκνί, νη νδεγίεο θαη νη απνθάζεηο.
37

 Γηαπηζηψλεηαη επζχο εμ αξρήο κηα 

πξνζπάζεηα κε απηήλ ηελ αιιαγή ζηελ θξαζενινγία ηεο ΛΔΔ λα «θιείζεη» 

νπνηνδήπνηε θελφ ζηελ έλλνκε πξνζηαζία θαη εηδηθφηεξα αθελφο δηεπξχλνληαη νη 

πξάμεηο ησλ νξγάλσλ πνπ πξνζβάιινληαη κε ηελ ελ ιφγσ πξνζθπγή, θαζψο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη πιένλ αθφκα θαη πξάμεηο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη αθεηέξνπ απνπεηξάηαη, φπσο ζα εμεηαζζεί 

θαησηέξσ, λα θαηαζηεί πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή ε έλλνκε πξνζηαζία ηνπ ηδηψηε 

ηνπιάρηζηνλ απφ απφςεσο δηαηχπσζεο ζηε ΛΔΔ, ρσξίο λα είλαη εκθαλή αθφκε ηα 

απνηειέζκαηα ζε πξαθηηθφ δηθνλνκηθφ επίπεδν. 

Με ηελ πξνζθπγή απηή ινηπφλ (263 ΛΔΔ),
38

 ν πξνζθεχγσλ δεηά ηελ αθχξσζε 

κηαο πξάμεο ελφο επξσπατθνχ νξγάλνπ (ζπλήζσο θαλνληζκνχ, νδεγίαο ή άιιεο 

                                                 
35

 Γηα ην πφηε κηα πξάμε παξάγεη λνκηθά απνηειέζκαηα βι. Καλειιφπνπιν Π., φ.π., ζει. 371-374. 

εκεησηένλ δε φηη ηα έλλνκα απνηειέζκαηα πξέπεη λα παξάγνληαη απφ ην δηαηαθηηθφ ηεο θνηλνηηθήο 

πξάμεσο θαη φρη απφ ηηο αηηηνινγηθέο ζθέςεηο πνπ πεξηέρεη. Ίδεηε επ’ απηνχ απφθαζε ηνπ ΠΔΚ ηεο 

17.9.1992, ππφζ. ΝΒV θαη NVB θαηά Δπηηξνπήο, πιι. 1992, ζει. ΗΗ-2181. 
36

 Έηζη ν θνπξήο Β., Ζ κεηαξξχζκηζε ησλ επξσπατθψλ πλζεθψλ θαη νη επηδξάζεηο ηεο ζηελ θνηλνηηθή 

δηθαηνζχλε, φ.π., ζει. 4 θαη νη ηάγθνο Π./ αρπεθίδνπ Δ., φ.π., ζει. 275, αξηζκ. 196. 
37

 Έηζη ν θνπξήο Β., Ζ κεηαξξχζκηζε ησλ επξσπατθψλ πλζεθψλ θαη νη επηδξάζεηο ηεο ζηελ θνηλνηηθή 

δηθαηνζχλε, φ.π., ζει. 4 θαη ν Καλειιφπνπινο Π., φ.π., ζει. 369. 
38

 Βι. Καλειιφπνπιν Π., φ.π., ζει. 362, φπνπ ππνζηεξίδεηαη φηη κε ηελ ελ ιφγσ πξνζθπγή αθχξσζεο 

δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο εληφο ηεο Δ.Δ. 
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απφθαζεο) γηα ην ιφγν φηη παξαβηάδεη ην πξσηνγελέο θνηλνηηθφ δίθαην, ήηνη ηελ ΔΔ θαη 

ηελ ΛΔΔ. Σν Γηθαζηήξην είλαη αξκφδην λα εθδηθάδεη ηηο πξνζθπγέο αθχξσζεο πνπ 

αζθνχληαη απφ θξάηνο – κέινο θαηά ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη/ή ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (εθεμήο ΔΚΣ) ή 

απφ έλα θνηλνηηθφ φξγαλν θαη’ άιινπ, π.ρ. ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαηά ηεο 

Δπηηξνπήο. 

ε αληίζεζε κε φζα αλαθέξζεθαλ γηα ηελ πξνζθπγή επί παξαβάζεη θξάηνπο – 

κέινπο, ε απφθαζε ηνπ ΓΔΔ επί ηεο πξνζθπγήο αθχξσζεο
39

 είλαη δηαπιαζηηθή
40

 θαη 

εθ ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ έρεη επξχηαηεο θαη δξαζηηθέο ζπλέπεηεο θαζψο α) ελεξγεί ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ αλαδξνκηθά (ex tunc), αλαηξέρεη δειαδή ζην ρξνληθφ 

ζεκείν έθδνζεο ηεο πξάμεο, αθπξψλνληάο ηελ
41

 θαη ζπκπαξαζχξνληαο ζε 

ειαηησκαηηθφηεηα θαη φζεο θνηλνηηθέο ή εζληθέο ελέξγεηεο βαζίζηεθαλ ζηελ ίδηα, β) 

ηζρχεη έλαληη πάλησλ (erga omnes), γ) δεζκεχεη ηφζν ηα θνηλνηηθά φξγαλα φζν θαη ηηο 

εζληθέο αξρέο, λνκνζεηηθέο, εθηειεζηηθέο θαη δηθαζηηθέο, αιιά θαη ην ίδην ην ΓΔΔ, ην 

νπνίν εηδηθά ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δεζκεχεηαη απφ ηελ θξίζε ηνπ, δελ κπνξεί 

δειαδή ζε κεηαγελέζηεξε απφθαζή ηνπ λα ζεσξήζεη ηελ ίδηα πξάμε έγθπξε. 

 

α. Οη πξάμεηο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ππνθείκελεο ζε έιεγρν 

λνκηκφηεηαο απφ ην ΓΔΔ  

Αθφκα θαη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην κλεκνλεχεηαη κεηαμχ ησλ νξγάλσλ, θαηά 

ησλ πξάμεσλ ησλ νπνίσλ δχλαηαη λα αζθεζνχλ πξνζθπγέο αθχξσζεο. Αμίδεη δε λα 

ζεκεησζεί φηη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, είλαη θαηεμνρήλ δηαθπβεξλεηηθφ φξγαλν ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, δηάδνρν ησλ ζπλφδσλ θνξπθήο θαη απνηειείηαη απφ ηνπο αξρεγνχο 

θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνλ πξφεδξν ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο. Ο δε χπαηνο εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο γηα ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη 

πνιηηηθήο αζθάιεηαο ζπκκεηέρεη επίζεο ζηηο εξγαζίεο ηνπ. Αθφκα, ην Δπξσπατθφ 

                                                 
39

 Αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο αθχξσζεο ίδεηε Καλειιφπνπιν Π., φ.π., ζει. 383-404 θαη ηάγθν Π./ 

αρπεθίδνπ Δ., φ.π., ζει. 277-279. 
40

 Βι. γηα ηηο δξαζηηθέο ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο επ’ απηήο ηεο πξνζθπγήο ηάγθν Π./ αρπεθίδνπ Δ., φ.π., 

ζει. 283. Οκνίσο, Καλειιφπνπιν Π., φ.π., ζει. 421-422. 
41

 Βι. επ’ απηνχ ηελ απφθαζε ηνπ ΓΔΚ ηεο 31.3.1971, ππφζ. 22/70, πιι. 1969-71, ζει. 769, ζθ. 40, φπνπ 

επηζεκαίλεηαη φηη ζθνπφο ηεο ελ ιφγσ πξνζθπγήο αθχξσζεο είλαη ε αθχξσζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο 

θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, θαη επέθηαζε, ε εμαζθάιηζε ηεο ηεξήζεσο ηνπ δηθαίνπ θαηά ηελ εξκελεία θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ πλζεθψλ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE
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πκβνχιην έρεη απμεκέλν ξφιν επί δεηεκάησλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, αζθάιεηαο θαη 

άκπλαο θαη ζηνπο ηνκείο, φπνπ νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε νκνθσλία ή αλήθνπλ ζηελ 

ζθαίξα ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο ησλ θξαηψλ κειψλ. Ζ θαζηέξσζε ηνπ πκβνπιίνπ 

ζπκθσλήζεθε ζηελ ζχλνδν θνξπθήο ηνπ Παξηζηνχ ην Γεθέκβξην ηνπ 1974, κεηαμχ ησλ 

αξρεγψλ θπβεξλήζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο χζηεξα απφ πξφηαζε 

ηνπ πξνέδξνπ ηεο Γαιιίαο, θ. Giscard d'Estaing. Παξφια απηά ην Δπξσπατθφ πκβνχιην 

δελ θαηνρπξψζεθε ζπκβαηηθά σο φξγαλν παξά κφλν κε ηελ ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, ε 

νπνία ην ζεζπίδεη σο φξγαλν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Αθνινπζψληαο ηελ ζηάζε ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δ.Δ. (άξζξν 4 απηήο), ε πλζήθε 

ηεο Ληζαβφλαο δηαζαθελίδεη πιένλ ην ξφιν ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ κέζα ζηα 

ζεζκηθά πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα άξζξα 13 παξ. 1
α
, 14, 

15 θαη 16 ηεο ΛΔΔ αλαβαζκίδεη πιένλ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην θαη ην αλαδεηθλχεη ζε 

απηνηειέο φξγαλν ηεο Έλσζεο. ην πξναλαθεξφκελν άξζξν 15 παξ. 1 ηξνπνπνηεκέλεο 

πλζήθεο γηα ηελ Δ.Δ., ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ν ξφινο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, 

απνζαθελίδνληαη νη ζρέζεηο ηνπ κε ηα άιια φξγαλα θαη πξνζδηνξίδεηαη ε απνζηνιή ηνπ. 

Έηζη, νξίδεηαη φηη «Σν επξσπατθφ πκβνχιην δίλεη ζηελ Έλσζε ηελ αλαγθαία ψζεζε γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο θαη θαζνξίδεη ηνπο γεληθνχο πνιηηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο. Γελ αζθεί λνκνζεηηθέο ιεηηνπξγίεο». ηελ πξάμε, κε ηε 

ζεζκνζέηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ νη κέρξη ζήκεξα αξκνδηφηεηέο ηνπ δελ 

κεηαβάιινληαη νχηε θαη απμάλνληαη, απιψο νξηνζεηνχληαη ζαθέζηεξα.
42

 ε απηφ 

ζπληείλεη θαη ε απηνλφκεζή ηνπ ζηελ νπζία απφ ην πκβνχιην. εκαληηθφ επίζεο λα 

ζεκεησζεί ε ζρέζε πνπ ε ζεζκνζέηεζε απηή ηνπ πξνζδίδεη απέλαληη ζην ΓΔΔ. Σν 

Δπξσπατθφ πκβνχιην ζα κπνξεί σο ζεζκηθφ φξγαλν λα ειεγρζεί απφ ην Γηθαζηήξην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. 

πλάγεηαη επζχο εμ αξρήο απφ ηα πξναλαθεξφκελα άξζξα φηη ε ζχλζεζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ζπξξηθλψλεηαη ζε ζχγθξηζε κε παιαηφηεξα, ζην κέηξν πνπ δελ 

ζπκκεηέρνπλ πηα απηνδίθαηα ζηε ζχλζεζε ηνπ νη Τπνπξγνί Δμσηεξηθψλ ησλ θξαηψλ – 

κειψλ. Ζ πεξηθνπή πάλησο απηή ηεο ζχλζεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ 

αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ νη Αξρεγνί Κξαηψλ ή Κπβεξλήζεσλ λα 

                                                 
42

 Έηζη ν Παπαδεκεηξίνπ Υ., H εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ απφ ηνλ εζληθφ δηθαζηή θαη ε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ ηδησηψλ ζηα δηθαζηήξηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ην ηζρχνλ δίθαην θαη 

ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, Γίθε, ηεχρνο Ννεκβξίνπ 2008, ζει. 1127. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%AC%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%87%CF%84
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ζπλνδεχνληαη θαη απφ έλαλ ππνπξγφ θαη ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο απφ έλαλ Δπίηξνπν, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ.3 ηεο ηξνπνπνηεκέλεο πλζήθεο γηα ηελ Δ.Δ., φηαλ ην 

απαηηεί ε εκεξήζηα δηάηαμε. 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ φηη πιένλ αθφκα θαη νη πξάμεηο ηνπ Δπξσπατθνχ 

πκβνπιίνπ, ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ νπνίνπ σο ζεζκηθνχ νξγάλνπ ηεο Δ.Δ. πξνεθηέζεθε, 

ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ ΓΔΔ. Πεξαηηέξσ πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε πλζήθε ηεο 

Ληζαβφλαο ηδξχεη επηπιένλ θαη κηα πην κφληκε πξνεδξία ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, 

ζην άξζξν 15 παξ. 5 ηεο ηξνπνπνηεκέλεο πλζήθεο γηα ηελ Δ.Δ. Δθεί πξνβιέπεηαη φηη ν 

Πξφεδξνο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ εθιέγεηαη απφ απηφ κε εηδηθή πιεηνςεθία γηα 

δηάζηεκα δπφκηζε εηψλ, ε δε ζεηεία ηνπ είλαη άπαμ αλαλεψζηκε.
43

 Απηή ε ξχζκηζε 

αληηθαζηζηά  ην πθηζηάκελν ζχζηεκα εμακεληαίαο Πξνεδξίαο ηεο ΔΔ κε ηελ εθ 

πεξηηξνπήο ζπκκεηνρή ησλ Κξαηψλ Μειψλ. Σν παξφλ ζχζηεκα ζεσξείηαη πνιχ ζχληνκν 

θαη αζηαζέο πξνθεηκέλνπ ην πκβνχιην λα αζθεί απνηειεζκαηηθή θαη ζηξαηεγηθή 

εγεζία. Άιισζηε, έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο ζπλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο είλαη λα 

εγγπεζεί ηελ ζπλέρεηα θαη ηε ζπλέπεηα ζηηο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. Ζ θπιηφκελε πξνεδξία δελ 

εμππεξεηεί απηφ ην ζθνπφ. Κάζε έμη κήλεο άιιαδε ε πξνεδξία θαη καδί ηεο θαη ην 

πξφζσπν πνπ εγείηαη ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ. Μηα αδχλακε πξνζσπηθφηεηα 

κπνξνχζε λα δηαδέρεηαη κηα ηζρπξή, ν δπλακηζκφο έδηλε ζπρλά ηελ ζέζε ηνπ ζηελ 

νιηγσξία. Γηα ην ιφγν απηφ ζηελ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο πξνβιέπεηαη ε εθινγή 

πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ πνπ ζα έρεη ζεηεία δπφκηζε εηψλ. πσο εχζηνρα είπε ν 

Γεξκαλφο πθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Γθίληεξ Γθιφζεξ: «Ο πξφεδξνο ή ε πξφεδξνο ζα 

πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ελψλεη. Θα πξέπεη λα θξαηά ηζνξξνπίεο θαη λα κελ 

εθθξάδεη κφλνλ ηνπο κηθξνχο ή ηνπο κεγάινπο. Θα πξέπεη λα είλαη έλα πξφζσπν πνπ ζα 

εκπλέεη ην ζεβαζκφ ησλ ππνινίπσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο, αιιά θαη πνπ λα κπνξεί 

λα εθπξνζσπήζεη επάμηα ηελ Δ.Δ. ζην εμσηεξηθφ».
44

 

Έηζη, ζχκθσλα θαη κε ηα αλσηέξσ, ην άξζξν 263, παξ. 1 πξψην εδάθην, ηεο 

ΛΔΔ, ζεζπίδεη πιένλ έλαλ λέν ηξφπν – ελ ζπγθξίζεη κε ην παιαηφ θαζεζηψο – 

                                                 
43

 Βι. γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο εθ πεξηηξνπήο εμακεληαίαο πξνεδξίαο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ κε 

ηελ ζεηεία ησλ δπφκηζε εηψλ θαη ηελ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν επζπγξάκκηζε ηεο πξνεδξίαο ηνπ Δπξσπατθνχ 

πκβνπιίνπ κε ηελ πξνεδξία ησλ άιισλ νξγάλσλ ηεο Δ.Δ. (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη Δπηηξνπή) 

Υξηζηηαλφ Β., φ.π., ζει. 821. 
44

 Βι. ην απφ 2-10-2009 άξζξν ησλ Christoph Hasselbach/Κψζηα πκεσλίδε, κε ηίηιν «Ση αιιαγέο θέξλεη 

ε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο» φπσο αλαθηήζεθε απφ ηελ αθφινπζε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: http://www.dw-

world.de/dw/article/0,,4749963,00.html  

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4749963,00.html
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4749963,00.html
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δηάθξηζεο ησλ πξάμεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα  πξνζβιεζνχλ ελψπηνλ ηνπ θνηλνηηθνχ 

δηθαζηή. Οη πξάμεηο απηέο ρσξίδνληαη ζε λνκνζεηηθέο πξάμεηο (263 εδ. α΄, πξψηε θξάζε 

ΛΔΔ), πξάμεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

παξάγνπλ έλλνκα απνηειέζκαηα έλαληη ηξίησλ (263 εδ. α΄, πξψηε θάζε ΛΔΔ) θαη 

ινηπέο πξάμεηο ησλ θνηλνηηθψλ νξγάλσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ παξάγνπλ έλλνκα 

απνηειέζκαηα έλαληη ηξίησλ (263 εδ. α΄, δεχηεξε θξάζε ΛΔΔ). Καηά ζπλέπεηα, κε 

βάζε ην άξζξν 263, πξψην εδάθην, ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην Γηθαζηήξην ειέγρεη πιένλ ην ζχλνιν ησλ πξάμεσλ πνπ 

εθδίδνληαη απφ ηα φξγαλα ή νξγαληζκνχο ηεο Έλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απφ εδψ 

θαη ζην εμήο θαη ησλ πξάμεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ,
45

 νη νπνίεο δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηνλ θαηάινγν ησλ πξάμεσλ πνπ κπνξνχζαλ λα πξνζβιεζνχλ 

ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ δπλάκεη ηνπ πξντζρχνληνο άξζξνπ 230 πλζΔΚ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη νη πξάμεηο απηέο παξάγνπλ έλλνκα απνηειέζκαηα έλαληη ηξίησλ.  

 

β. Βειηηψζεηο ζηελ έλλνκε πξνζηαζία ηνπ ηδηψηε θαη’ άξζξν 263 εδ. δ’  

ΛΔΔ 

i) O φξνο «πξάμε» αληηθαζηζηά ηνλ φξν «απφθαζε» 

ζνλ αθνξά ηελ έλλνκε πξνζηαζία ηνπ ηδηψηε, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ην 

πξντζρχνλ θαζεζηψο (βι. άξζξν 230 παξ. 4 ηεο πλζΔΚ) ν πξνζθεχγσλ κπνξνχζε λα 

ζηξαθεί θαηά «απφθαζεο» πνπ απεπζχλνληαλ ζε απηφλ, ελψ πιένλ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 263 εδ. δ’ ΛΔΔ ν πξνζθεχγσλ δχλαηαη λα ζηξαθεί θαηά νηαζδήπνηε 

«πξάμεο» απεπζχλεηαη ζε απηφλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ην αληηθείκελν ηεο 

πξνζθπγήο δηεπξχλεηαη ελλνηνινγηθά.
46

 Μάιηζηα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, θαηά πάγηα 

λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ, ε κνξθή κε ηελ νπνία ιακβάλνληαη νη πξάμεηο ή νη απνθάζεηο είλαη 

θαηαξρήλ αδηάθνξε φζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα πξνζβνιήο ηνπο κε πξνζθπγή 

αθπξψζεσο. πλεπψο, ην θξηηήξην γηα λα εμαθξηβσζεί εάλ νξηζκέλε πξάμε κπνξεί λα 

απνηειέζεη αληηθείκελν πξνζθπγήο θαηά ην άξζξν 230 πλζΔΚ, ήδε άξζξν 263 ΛΔΔ 

είλαη ε νπζία ηεο πξάμεο θαη ε βνχιεζε ηνπ ζπληάθηε ηεο θαη φρη ε κνξθή ππφ ηελ 

                                                 
45

 Βι. Καλειιφπνπιν Π., φ.π., ζει. 370-371. 
46

 Έηζη θαη ν θνπξήο Β., Ζ κεηαξξχζκηζε ησλ επξσπατθψλ πλζεθψλ θαη νη επηδξάζεηο ηεο ζηελ 

θνηλνηηθή δηθαηνζχλε, φ.π., ζει. 4,5.   
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νπνία πηνζεηήζεθε.
47

 

 

ii) Πξνυπνζέζεηο ελεξγεηηθήο λνκηκνπνίεζεο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο αθχξσζεο θαη’ άξζξν 263 εδ. δ’  ΛΔΔ – 

Ννκνινγία ΓΔΔ – Οη έλλνηεο ηεο «ακεζφηεηαο» θαη ηεο «αηνκηθφηεηαο» ζχκθσλα 

κε ηελ λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ 

ε φ,ηη αθνξά ηελ ελεξγεηηθή λνκηκνπνίεζε γηα ηελ παξαδεθηή άζθεζε 

πξνζθπγήο ηφζν απφ θπζηθά φζν θαη απφ λνκηθά πξφζσπα, ππελζπκίδεηαη φηη ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 263, εδάθην δ’ ηεο ΛΔΔ: «Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κπνξεί, ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ, λα αζθεί πξνζθπγή θαηά ησλ 

πξάμεσλ ησλ νπνίσλ είλαη απνδέθηεο ή πνπ ην αθνξνχλ άκεζα θαη αηνκηθά, θαζψο θαη 

θαηά ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ ην αθνξνχλ άκεζα ρσξίο λα πεξηιακβάλνπλ 

εθηειεζηηθά κέηξα».  

χκθσλα ινηπφλ κε ηελ παξαπάλσ αλαθεξφκελε δηάηαμε, είλαη ζαθέο φηη νη 

πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν λνκηκνπνηείηαη ελεξγεηηθά 

πξνο άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο θνηλνηηθνχ νξγάλνπ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην εάλ 

ν πξνζθεχγσλ είλαη απνδέθηεο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ή φρη. Έηζη, 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζθεχγσλ είλαη θαη ν απνδέθηεο ηεο πξνζβαιιφκελεο 

πξάμεο, ηφηε ε ελεξγεηηθή λνκηκνπνίεζε ηνπ πξνζθεχγνληνο είλαη δεδνκέλε, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ν έιεγρνο ηνπ εάλ ε πξάμε ηνλ αθνξά άκεζα θαη αηνκηθά. 

 ηελ δεχηεξε πεξίπησζε φκσο (π.ρ. πξάμεηο γεληθήο ηζρχνο, φπσο νη θαλνληζκνί), 

πνπ ν πξνζθεχγσλ δελ είλαη θαη ν απνδέθηεο ηεο πξνζβαιινκέλεο πξάμεο, απαηηείηαη 

επηπιένλ ε πξνζβαιιφκελε πξάμε λα ηνλ αθνξά άκεζα θαη αηνκηθά. 

Πεξαηηέξσ,  

 Ζ πξνυπφζεζε ηνπ «άκεζνπ επεξεαζκνχ» ελφο ηδηψηε, ζχκθσλα κε ηελ 

λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ζπληξέρεη θάζε θνξά πνπ ην ακθηζβεηνχκελν θνηλνηηθφ 

κέηξν επεξεάδεη άκεζα ηε λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη δελ αθήλεη 

θακία εμνπζία εθηηκήζεσο ζηνπο απνδέθηεο ηνπ ελ ιφγσ κέηξνπ, νη νπνίνη φκσο 

                                                 
47

 Βι. ελδεηθηηθά απφθαζε ηνπ ΓΔΚ ηεο 7.7.2005, C-208/03 P, Jean-Marie Le Pen θαηά Κνηλνβνπιίνπ, 

πιινγή 2005, ζ. Η-6051, ζθέςε 46, άιισο ίδεηε ηελ ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκ. 10. Οκνίσο ίδεηε 

απφθαζε ηνπ ΓΔΚ ηεο 27.02.2007, απφθαζε ηνπ ΓΔΔ ηεο 27.02.2007, 54/04 P, Gestoras pro Amnistia 

θ.ι.π./πκβνχιην, πιινγή 2007, ζει. Η-1579. Αθφκα βι. επ’ απηνχ Καλειιφπνπιν Π., φ.π., ζει. 369 θαη 

ηηο εθεί παξαπνκπέο ζε πξνγελέζηεξε λνκνινγία ηνπ ΓΔΚ. 
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είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ, φηαλ απηή έρεη θαζαξά απηφκαην 

ραξαθηήξα θαη απνξξέεη απνθιεηζηηθά απφ ηελ θνηλνηηθή ξχζκηζε ρσξίο εθαξκνγή 

άιισλ παξεκβαιινκέλσλ θαλφλσλ.
48

 Σν απηφ ηζρχεη φηαλ ε δπλαηφηεηα ησλ 

απνδεθηψλ λα κε δψζνπλ ζπλέρεηα ζηελ θνηλνηηθή πξάμε είλαη θαζαξά ζεσξεηηθή, 

εθφζνλ δελ πθίζηαηαη ακθηβνιία σο πξνο ηε βνχιεζή ηνπο λα ζπλαγάγνπλ ζπλέπεηεο 

ζχκθσλεο πξνο ηελ πξάμε απηή.
49

 

 Ο δε νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο «αηνκηθφηεηαο» σο πξνυπφζεζεο άζθεζεο ηεο 

πξνζθπγήο αθχξσζεο, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζην άξζξν 263 παξ. 4 ΛΔΔ, 

                                                 
48

 Βι., κεηαμχ άιισλ, ππφ ην πλεχκα απηφ, απνθάζεηο ηνπ ΓΔΚ ηεο 13εο Μαΐνπ 1971, 41/70 έσο 44/70, 

International Fruit Company θ.ιπ. θαηά Δπηηξνπήο, πιινγή ηφκνο 1969-1971, ζ. 783, ζθέςεηο 23 έσο 29 

(άιισο ίδεηε ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζηελ ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκφ 11), θαζψο θαη 

απνθάζεηο ηεο 6εο Μαξηίνπ 1979, 92/78, Simmenthal θαηά Δπηηξνπήο, πιινγή ηφκνο 1979/Η, ζ. 407, 

ζθέςεηο 25 θαη 26 (άιισο ίδεηε ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζηελ ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκφ 12)· 

ηεο 29εο Μαξηίνπ 1979, 113/77, NTN Toyo Bearing Company θ.ιπ. θαηά πκβνπιίνπ, πιινγή ηφκνο 

1979/Η, ζ. 669, ζθέςεηο 11 θαη 12 (άιισο ίδεηε ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζηελ ειεθηξνληθή πεγή 

κε αξηζκφ 13)· 118/77, ISO θαηά πκβνπιίνπ, πιινγή ηφκνο 1979/Η, ζ. 673, ζθέςε 26 (άιισο ίδεηε ην 

θείκελν ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζηελ ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκφ 14)· 119/77, Nippon Seiko θ.ιπ. θαηά 

πκβνπιίνπ θαη Δπηηξνπήο, πιινγή ηφκνο 1979/Η, ζ. 675, ζθέςε 14 (άιισο ίδεηε ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ 

απφθαζεο ζηελ ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκφ 15)· 120/77, Koyo Seiko θ.ιπ. θαηά πκβνπιίνπ θαη 

Δπηηξνπήο, πιινγή ηφκνο 1979/Η, ζ. 759, ζθέςε 25 (άιισο ίδεηε ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζηελ 

ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκφ 16)· 121/77, Nachi Fujikoshi θ.ιπ. θαηά πκβνπιίνπ, πιινγή ηφκνο 1979/Η, 

ζ. 761, ζθέςε 11 (άιισο ίδεηε ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζηελ ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκφ 17)· 

ηεο 11εο Ηνπιίνπ 1985, 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 θαη 10/84, Salerno θ.ιπ. θαηά Δπηηξνπήο θαη 

πκβνπιίνπ, πιινγή 1985, ζ. 2523, ζθέςε 31· ηεο 17εο Μαξηίνπ 1987, 333/85, Mannesmann-

Röhrenwerke θαη Benteler θαηά πκβνπιίνπ, πιινγή 1987, ζ. 1381, ζθέςε 14 (άιισο ίδεηε ην θείκελν 

ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζηελ ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκφ 19)· ηεο 14εο Ηαλνπαξίνπ 1988, 55/86, Arposol 

θαηά πκβνπιίνπ, πιινγή 1988, ζ. 13, ζθέςεηο 11 έσο 13 (άιισο ίδεηε ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο 

ζηελ ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκφ 20)· ηεο 26εο Απξηιίνπ 1988, 207/86, Apesco θαηά Δπηηξνπήο, πιινγή 

1988, ζ. 2151, ζθέςε 12 (άιισο ίδεηε ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζηελ ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκφ 

21),  ηεο 26εο Ηνπλίνπ 1990, C-152/88, Sofrimport θαηά Δπηηξνπήο, πιινγή 1990, ζ. Η-2477, ζθέςε 9( 

άιισο ίδεηε ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζηελ ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκφ 22), ηεο 5
εο

 Μαΐνπ 1998, 

C-386/96 P, Dreyfus θαηά Δπηηξνπήο, πιινγή 1998, ζ. Η-2309, ζθέςε 43 (άιισο ίδεηε ην θείκελν ηεο ελ 

ιφγσ απφθαζεο ζηελ ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκφ 23) θαη ηεο 2αο Μαΐνπ 2006, C-417/04 P, Regione 

Siciliana θαηά Δπηηξνπήο, πιινγή 2006, ζ. Η-3881, ζθέςε 28 (άιισο ίδεηε ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ 

απφθαζεο ζηελ ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκφ 24). Αθφκα, βι. ζρεηηθά Καλειιφπνπιν Π., φ.π., ζει. 410-

411 θαη ηάγθν Π./ αρπεθίδνπ Δ., φ.π., ζει. 280. 
49

 Βι., ππφ ην πλεχκα απηφ, απνθάζεηο ηνπ ΓΔΚ ηεο 23εο Ννεκβξίνπ 1971, 62/70, Bock θαηά Δπηηξνπήο, 

πιινγή ηφκνο 1969-1971, ζ. 977, ζθέςεηο 6 έσο 8 (άιισο ίδεηε ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζηελ 

ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκφ 25)· ηεο 17εο Ηαλνπαξίνπ 1985, 11/82, Πεηξατθή-Παηξατθή θ.ιπ. θαηά 

Δπηηξνπήο, πιινγή 1985, ζ. 207, ζθέςεηο 8 έσο 10 (άιισο ίδεηε ην θείκελν ησλ ελ ιφγσ απνθάζεσλ ζηελ 

ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκφ 27)· ηεο 31εο Μαξηίνπ 1998, C-68/94 θαη C-30/95, Γαιιία θ.ιπ. θαηά 

Δπηηξνπήο, ε νπνία δελ έρεη αθφκε δεκνζηεπζεί ζηε πιινγή, ζθέςε 51(άιισο ίδεηε ην θείκελν ηεο ελ 

ιφγσ απφθαζεο ζηελ ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκφ 12), ηεο 5
εο

 Μαΐνπ 1998, C-386/96 P, Dreyfus θαηά 

Δπηηξνπήο, πιινγή 1998, ζ. Η-2309, ζθέςε 44 (άιισο ίδεηε ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζηελ 

ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκφ 28) θαη ηεο 5
εο

 Μαΐνπ 1998, C-404/96 P, Glencore Grain θαηά Δπηηξνπήο, 

πιινγή 1998, ζ. I-2435, ζθέςε 42 (άιισο ίδεηε ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζηελ ειεθηξνληθή 

πεγή κε αξηζκφ 29). 
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δεκηνχξγεζε πιείζηεο δπζθνιίεο.
50

 Πην ζπγθεθξηκέλα ην ΓΔΚ επεζήκαλε φηη έλαο 

θαλνληζκφο, σο πξάμε γεληθήο ηζρχνο, δελ κπνξεί λα πξνζβιεζεί απφ άιια ππνθείκελα 

δηθαίνπ πέξαλ ησλ θνηλνηηθψλ νξγάλσλ, ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ησλ 

θξαηψλ κειψλ.
51

 Δληνχηνηο, ην ΓΔΚ έθαλε έλα βήκα πην πέξα θαη ηφληζε φηη κηα πξάμε 

γεληθήο ηζρχνο, φπσο είλαη ν θαλνληζκφο, είλαη δπλαηφλ, ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, λα 

αθνξά αηνκηθά νξηζκέλα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, σο εθ ηνχηνπ, λα έρεη έλαληη 

απηψλ ηνλ ραξαθηήξα απνθάζεσο.
52

 Απηφ ζπκβαίλεη, δειαδή κηα πξάμε αθνξά 

αηνκηθά ηνλ πξνζθεχγνληα (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν), φηαλ ε ελ ιφγσ πξάμε ζίγεη 

έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ιφγσ νξηζκέλσλ μερσξηζηψλ ηδηνηήησλ ηνπ ή κηαο 

πξαγκαηηθήο θαηαζηάζεσο πνπ ην ραξαθηεξίδεη ζε ζρέζε κε θάζε άιιν πξφζσπν 

θαη, σο εθ ηνχηνπ, ην εμαηνκηθεχεη θαηά ηξφπν αλάινγν πξνο απηφλ ηνπ απνδέθηε.
53

 

Ο πην πάλσ νξηζκφο ηεο αηνκηθφηεηαο ππέζηε ζθιεξή θξηηηθή, δηφηη ζπξξίθλσλε 

ππεξβνιηθά ην έλλνκν ζπκθέξνλ ησλ ηδησηψλ πξνο άζθεζε πξνζθπγήο αθχξσζεο θαη 

θαηά ζπλέπεηα δελ πξνήγαγε ηελ απνηειεζκαηηθή δηθαζηηθή πξνζηαζία.
54

 Μάιηζηα ν 

Γεληθφο Δηζαγγειέαο Jacobs ζηηο Πξνηάζεηο ηνπ ζηελ ππφζεζε Unión de Pequeξos 

Agricultores έθαλε έλα ηνικεξφ βήκα ππνζηεξίδνληαο φηη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ε 

έλλνηα ηεο «αηνκηθφηεηαο» κε ζθνπφ ηελ δηεχξπλζε ηνπ ελλφκνπ ζπκθέξνληνο ηνπ 

ηδηψηε θαη αθφκα πξφηεηλε λα αλαγλσξηζζεί φηη «έλα κέηξν αθνξά αηνκηθά έλα πξφζσπν 

                                                 
50

 Βι. ηάγθν Π./ αρπεθίδνπ Δ., φ.π., ζει. 280, φπνπ επηζεκαίλεηαη φηη δπζθνιφηεξα κπνξεί λα 

ζηνηρεηνζεηεζεί θαηά ηελ λνκνινγία ηνπ ΓΔΚ ε αηνκηθή πξνζβνιή ηνπ ηδηψηε. 
51

 Βι., απφθαζε ηνπ ΓΔΚ ηεο 6εο Μαξηίνπ 1979, 92/78, Simmenthal θαηά Δπηηξνπήο, πιινγή ηφκνο 

1979/Η, ζ. 407, ζθέςε 40 (άιισο ίδεηε ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζηελ ειεθηξνληθή πεγή κε 

αξηζκφ 30). 
52

 Βι., κεηαμχ άιισλ, απνθάζεηο ηνπ ΓΔΚ ηεο 16εο Μαΐνπ 1991, C-358/89, Extramet Industrie θαηά 

πκβνπιίνπ, πιινγή 1991, ζ. I-2501, ζθέςε 13 (άιισο ίδεηε ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζηελ 

ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκφ 31), ηεο 18εο Μαΐνπ 1994, C-309/89, Codorniu θαηά πκβνπιίνπ, πιινγή 

1994, ζ. I-1853, ζθέςε 19 (άιισο ίδεηε ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζηελ ειεθηξνληθή πεγή κε 

αξηζκφ 32), ηεο 31εο Μαΐνπ 2001, C-41/99 P, Sadam Zuccherifici θ.ιπ. θαηά πκβνπιίνπ, πιινγή 2001, 

ζ. I-4239, ζθέςε 27 (άιισο ίδεηε ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζηελ ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκφ 33),  

ηεο 10εο Απξηιίνπ 2003, C-142/00 P, Δπηηξνπή θαηά Nederlandse Antillen, πιινγή 2003, ζ. Η-3483, 

ζθέςε 64 (άιισο ίδεηε ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζηελ ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκφ 34) θαη ηεο 1
εο

 

Απξηιίνπ 2004, C-263/02 P, Δπηηξνπή θαηά Jégo-Quéré, πιινγή 2004, ζ. I-3425, ζθέςε 45 (άιισο ίδεηε 

ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζηελ ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκφ 35).  
53

 Βι., κεηαμχ άιισλ, απνθάζεηο ηνπ ΓΔΚ ηεο 15εο Ηνπιίνπ 1963, 25/62, Plaumann, πιινγή ηφκνο 1954-

1964, ζ. 937 (άιισο ίδεηε ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζηελ ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκφ 36), ηεο 

22αο Ννεκβξίνπ 2001, C-452/98, Nederlandse Antillen θαηά πκβνπιίνπ, πιινγή 2001, ζ. I-8973, ζθέςε 

60 (άιισο ίδεηε ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζηελ ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκφ 37) θαη ηεο 1
εο

 

Απξηιίνπ 2004, C-263/02 P, Δπηηξνπή θαηά Jégo-Quéré, πιινγή 2004, ζ. I-3425, ζθέςε 45 (άιισο ίδεηε 

ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζηελ ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκφ 38). Αθφκα, βι. ζρεηηθά 

Καλειιφπνπιν Π., φ.π., ζει. 411-414 θαη ηάγθν Π./ αρπεθίδνπ Δ., φ.π., ζει. 280. 
54

 Βι. ζρεηηθά Rene Barents, φ.π., ζει. 723. 
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φηαλ, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζέζεσο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην ελ ιφγσ πξφζσπν, ην κέηξν 

απηφ ζίγεη ή είλαη ηθαλφ λα ζίμεη νπζηαζηηθψο ηα ζπκθέξνληά ηνπ».
55

 Ωζηφζν ην ΓΔΔ κε 

ηελ απφθαζή ηνπ
56

 επί ηεο αλσηέξσ ππνζέζεσο ελέκεηλε ζηελ αξρηθή πεξηνξηζηηθή 

ζηάζε ηνπ έλαληη ηδησηψλ πνπ αζθνχλ πξνζθπγέο ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 230 παξ.4 

πλζΔΚ (ήδε 263 παξ. 4 ΛΔΔ), ηελ νπνία απνθάζηζε λα κελ αλαζεσξήζεη θαη 

ππνζηήξημε φηη πξέπεη λα ηεξείηαη ε πξναλαθεξφκελε απφθαζε Plaumann. Παξφια απηά 

ζηελ 45
ε
 ζθέςε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ην Γηθαζηήξην ππνζηήξημε φηη «κνινλφηη είλαη 

δπλαηφλ λα ππάξμεη βεβαίσο έλα ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο ησλ θνηλνηηθψλ 

πξάμεσλ θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ θαζηεξψλεη ε ηδξπηηθή 

Σπλζήθε θαη ην νπνίν νπδέπνηε έρεη ηξνπνπνηεζεί σο πξνο ηηο αξρέο ηνπ, σζηφζν 

ελαπφθεηηαη, αλ παξαζηεί αλάγθε, ζηα θξάηε κέιε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 48 ΕΕ, λα 

αλακνξθψζνπλ ην λπλ ηζρχνλ ζχζηεκα». 

Παξά ινηπφλ ηελ αξλεηηθή ζηάζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, θαη ελφςεη ηνπ φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε πξνυπφζεζε ηεο «αηνκηθφηεηαο» ζα πξέπεη λα εξκελεχεηαη ππφ ην πξίζκα 

ηεο αξρήο ηεο παξνρήο απνηειεζκαηηθήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, αθνχ θπζηθά ιεθζνχλ 

ππφςηλ νη δηάθνξεο θαη εηδηθέο πεξηζηάζεηο, ηα θξάηε – κέιε ηξνπνπνίεζαλ ην θείκελν 

ηεο πλζήθεο, δίρσο λα απαιείςνπλ εληειψο ελλνείηαη ηελ πξνυπφζεζε ηεο 

«αηνκηθφηεηαο», έηζη ψζηε ην άξζξν 263 εδ. δ’ ηεο ΛΔΔ λα νξίδεη ζήκεξα φηη «Κάζε 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεπηέξνπ 

εδαθίνπ, λα αζθεί πξνζθπγή θαηά ησλ πξάμεσλ ησλ νπνίσλ είλαη απνδέθηεο ή πνπ ην 

αθνξνχλ άκεζα θαη αηνκηθά, θαζψο θαη θαηά ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ ην αθνξνχλ 

άκεζα ρσξίο λα πεξηιακβάλνπλ εθηειεζηηθά κέηξα».   

Αλ θαη ην θείκελν, δηαθξίλεη κεηαμχ «πξάμεσλ» ελ γέλεη θαη «θαλνληζηηθψλ 

πξάμεσλ», νχηε ε πλζΔΚ νχηε ε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο νξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο 

θαλνληζηηθήο πξάμεο, απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη ε εξκελεία ηνπ άξζξνπ 263, εδάθην δ’ 

ηεο ΛΔΔ. Οη κνλαδηθέο ελδείμεηο, ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε θαλείο λα θαηαθχγεη 

πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζεί ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ, είλαη άιια άξζξα ηεο πλζήθεο 

ηεο Ληζαβφλαο, φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα «θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο» ησλ θξαηψλ – κειψλ, 

                                                 
55

 Βι. Πξνηάζεηο ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα Jacobs ηεο 21-3-2002 επί ηεο ππφζεζεο C-50/00 P, Unión de 

Pequeξos Agricultores/πκβνχιην, πιινγή 2002, ζει. Η-6677, ζθέςε 60 (άιισο ίδεηε ην θείκελν ηεο ελ 

ιφγσ απφθαζεο ζηελ ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκφ 39). 
56

 Απφθαζε ηνπ ΓΔΔ ηεο 25εο Ηνπιίνπ 2002, C-50/00 P, Unión de Pequeξos Agricultores/πκβνχιην, 

πιινγή 2002, ζει. Η-6677, ζθέςε 36. 
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ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο «λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο» ησλ εζληθψλ ελλφκσλ ηάμεσλ. 

Αθνινπζψληαο ηε ζπιινγηζηηθή απηή, θαηαιήγεη θαλείο ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ,
57

 ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 263 εδ. δ’ ηεο 

πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αλήθνπλ φιεο νη πξάμεηο γεληθνχ 

πεξηερνκέλνπ, ησλ νπνίσλ ν πξνζθεχγσλ δελ ηπγράλεη απνδέθηεο θαη νη νπνίεο δελ 

έρνπλ πηνζεηεζεί κε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία ππφ ηελ έλλνηα ηνπ 289 ηεο ΛΔΔ. 

πλεπψο, έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζα λνκηκνπνηείηαη λα πξνζβάιεη ην 

ζχλνιν ησλ αηνκηθψλ πξάμεσλ, ησλ νπνίσλ ηπγράλεη απνδέθηεο, ην ζχλνιν ησλ 

λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ πνπ απεπζχλνληαη κελ ζε ηξίηνπο, αιιά ηνλ αθνξνχλ άκεζα 

θαη αηνκηθά, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ κε ηελ πξνυπφζεζε 

θπζηθά φηη αθνξνχλ ηνλ πξνζθεχγνληα «άκεζα, ρσξίο λα πεξηιακβάλνπλ 

εθηειεζηηθά κέηξα».
58

 Φαίλεηαη κάιηζηα  φηη ν πξνζθεχγσλ δελ ππνρξεψλεηαη πιένλ, 

ζε πεξίπησζε πξνζβνιήο ηέηνηαο πξάμεο (θαλνληζηηθήο), λα απνδείμεη φηη ηνλ επεξεάδεη 

αηνκηθά.
59

  

Με δεδνκέλν κάιηζηα φηη ε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο δελ αθήλεη λα ελλνεζεί φηη ε 

έλλνηα ηνπ άκεζνπ επεξεαζκνχ πξέπεη λα εξκελεπζεί κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ 

πνπ αθνινχζεζε ε λνκνινγία κέρξη ζήκεξα, αξθεί, φπσο πξναλαθέξζεθε, πξνο 

ζεκειίσζε ηεο ελεξγεηηθήο λνκηκνπνίεζεο, ην ακθηζβεηνχκελν κέηξν λα επεξεάδεη 

άκεζα ηε λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη λα κελ αθήλεη θακία εμνπζία 

εθηηκήζεσο ζηνπο απνδέθηεο ηνπ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ, φηαλ 

απηή έρεη θαζαξά απηφκαην ραξαθηήξα θαη απνξξέεη απνθιεηζηηθά απφ ηελ θνηλνηηθή 

ξχζκηζε ρσξίο εθαξκνγή άιισλ παξεκβαιινκέλσλ θαλφλσλ. Καηά ζπλέπεηα θαη ζην 

κέηξν πνπ ζην άξζξν 263 εδ. δ’ ΛΔΔ απαηηείηαη ηφζν άκεζνο επεξεαζκφο φζν θαη 

απνπζία εθηειεζηηθψλ κέηξσλ, ηαπηνινγεί, δεδνκέλνπ φηη ν άκεζνο επεξεαζκφο 

                                                 
57

 Δίλαη γεγνλφο φηη ην Γηθαζηήξην είλαη απζηεξφ ζηελ αθχξσζε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πξνθεηκέλνπ λα 

κελ δηαηαξάζζεηαη ε αζθάιεηα ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ. Βι. ζρεηηθά Καλειιφπνπιν Π., φ.π., ζει. 409 θαη 

ηάγθν Π./ αρπεθίδνπ Δ., φ.π., ζει. 280. 
58

 Βι. ζρεηηθά Καλειιφπνπιν Π., φ.π., ζει. 409. 
59

 ηελ ζεσξία ππνζηεξίδεηαη φηη ε πξνυπφζεζε ηνπ «άκεζνπ» θαη «αηνκηθνχ» ζπκθέξνληνο, φπσο 

εξκελεχεηαη ζηελ λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ, είλαη ππεξβνιηθά πεξηνξηζηηθή γηα λα δηαζθαιηζηεί ε 

απνηειεζκαηηθή λνκηθή πξνζηαζία ησλ ηδησηψλ θαηά πξάμεσλ γεληθνχ ραξαθηήξα. Με απηήλ ηελ απαξρή 

νη ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο θαηά ηελ ζέζπηζε ηεο ΛΔΔ θαηέιεμαλ ζηελ ζεκεξηλή δηαηχπσζε ηνπ άξ. 263 εδ. 

δ΄ ΛΔΔ σο εμήο: «κηα πξάμε … πνπ λα ηνλ αθνξά άκεζα ρσξίο λα πεξηιακβάλεη εθηειεζηηθά κέηξα», 

νχησο ψζηε λα απνθεπρζεί κηα θαηάζηαζε, φπνπ ν ζηγφκελνο ζα πξέπεη πξψηα λα παξαβηάδεη ην λφκν, έηζη 

ψζηε λα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε δηθαζηήξην. Βι. ζρεηηθά Rene Barents, φ.π., ζει. 722 θαη 724. 
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πξνυπνζέηεη θαη απηφο απνπζία ελ γέλεη «παξεκβαιιφκελσλ θαλφλσλ».
60

  

Ωζηφζν, ζην κέηξν πνπ ε πηνζέηεζε εζληθψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο δελ αίξεη ηνλ 

άκεζν επεξεαζκφ θάζε θνξά πνπ ην απνθαζίδνλ εζληθφ φξγαλν δελ δηαζέηεη θακία 

δηαθξηηηθή επρέξεηα, ε πξνυπφζεζε απνπζίαο «εθηειεζηηθψλ κέηξσλ» πξέπεη λα 

ελλνεζεί σο ε παληειήο απνρή ησλ εζληθψλ αξρψλ απφ ηελ πηνζέηεζε νπνηαζδήπνηε 

πξάμεο εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ θαλφλα. Αλ αθνινπζεζεί απηή ε άπνςε, ηφηε νη 

πξάμεηο πνπ επεξεάδνπλ κελ άκεζα ηνλ πξνζθεχγνληα, αιιά ζπλεπάγνληαη ηελ 

πηνζέηεζε εζληθψλ πξάμεσλ εθηειέζεσο, έζησ θαη ρσξίο ην θξάηνο – κέινο λα δηαζέηεη 

δηαθξηηηθή επρέξεηα σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ζα κπνξνχλ λα πξνζβάιινληαη 

παξαδεθηά, εμ απφςεσο ελεξγεηηθήο λνκηκνπνίεζεο, κφλνλ εθφζνλ ν πξνζθεχγσλ 

επεξεάδεηαη απφ απηέο ηφζν άκεζα φζν θαη αηνκηθά, ππφ ηελ έλλνηα ηεο κέρξη ζήκεξα 

δηακνξθσκέλεο λνκνινγίαο.  

Ζ πξνζέγγηζε απηή ζπλίζηαηαη ινγηθά ζην φηη, εθφζνλ κεζνιαβνχλ νπνηαδήπνηε 

εζληθά εθηειεζηηθά κέηξα, πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζβνιήο ηνπο ελψπηνλ ηνπ 

εζληθνχ δηθαζηή, έζησ θαη γηα ιφγνπο αλαγφκελνπο ζηε λνκηκφηεηα ηεο πξάμεο ηνπ 

θνηλνηηθνχ νξγάλνπ, επί ηεο νπνίαο, εθφζνλ ν εζληθφο δηθαζηήο ακθηβάιιεη, 

ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα ζην Γηθαζηήξην. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

θαίλεηαη λα επηηπγράλεηαη επαξθήο δηθαζηηθή πξνζηαζία ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

πξνζψπσλ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ζηα θξάηε – κέιε ελαπφθεηηαη πιένλ λα 

πξνβιέςνπλ έλα ζχζηεκα έλδηθσλ βνεζεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίζνπλ ηνλ ζεβαζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο γηα παξνρή απνηειεζκαηηθήο δηθαζηηθήο 

πξνζηαζίαο. 

Σαπηφρξνλα, ηα εζληθά δηθαζηήξηα ππνρξενχληαη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, λα 

εξκελεχνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο δηθνλνκηθνχο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ 

ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ θαηά ηξφπνλ ψζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα 

θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα λα ακθηζβεηνχλ ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ ηε λνκηκφηεηα 

νπνηαζδήπνηε απνθάζεσο ή εζληθνχ κέηξνπ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή επ’ απηψλ 

θνηλνηηθήο πξάμεσο θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα, πξνβάιινληαο ηελ αθπξφηεηά ηεο.  

Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, εθφζνλ ηειηθά ε αλσηέξσ εξκελεία 

αθνινπζεζεί απφ ηα θνηλνηηθά δηθαηνδνηηθά φξγαλα, ην λέν άξζξν 263 ηεο 
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πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα αλνίμεη πιένλ ην δξφκν γηα 

ηα θπζηθά θαη ηα λνκηθά πξφζσπα αλαθνξηθά κε ην δηθαζηηθφ έιεγρν πξάμεσλ 

γεληθήο εθαξκνγήο ππφ φξνπο αληηθεηκεληθά επκελέζηεξνπο ζε ζρέζε κε ην 

πξνγελέζηεξν θαζεζηψο.  

Ωζηφζν, πξηλ πξνζαθζεί ζηελ θνηλνηηθή έλλνκε ηάμε ην θελφ ζηελ έλλνκε 

πξνζηαζία ιφγσ ησλ απζηεξψλ πξνυπνζέζεσλ επζείαο πξνζβνιήο ησλ πξάμεσλ 

λνκνζεηηθήο πθήο, θαιφ ζα ήηαλ λα εμεηαζηεί ζε πφζεο εζληθέο έλλνκεο ηάμεηο είλαη ελ 

γέλεη δπλαηφο ν απ’ επζείαο έιεγρνο ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ. ε 

φ,ηη δε αθνξά ηελ αηηίαζε θαηά ηελ νπνία ε πξνυπφζεζε ηνπ αηνκηθνχ επεξεαζκνχ 

ίζρπε, φπσο απνδείρζεθε κε ηε λνκνινγία Jégo-Quéré, θαη γηα ηηο πξάμεηο ησλ 

θνηλνηηθψλ νξγάλσλ πνπ δελ απαηηνχλ ηελ παξέκβαζε ηνπ εζληθνχ λνκνζέηε ή ηεο 

δηνίθεζεο, κε απνηέιεζκα απηή ε πξφζβαζε ζηνλ εζληθφ δηθαζηή λα πξνυπνζέηεη δήζελ 

παξαβίαζε ηνπ θνηλνηηθνχ θαλφλα θαη επηβνιή θχξσζεο, αξθεί ε παξαηήξεζε φηη ε 

αληίζηνηρε πξφζβαζε ζηνλ εζληθφ δηθαζηή αλνίγεη θαη κε ηε δηαδηθαζία  ππνβνιήο 

αίηεζεο ζηε δηνίθεζε, ε νπνία ζα έρεη σο αίηεκα ηελ κε εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ 

θαλφλα ιφγσ παξαλνκίαο ηνπ ηειεπηαίνπ. 

  ζν θη αλ κηα ηέηνηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ψζηε λα 

ππάξρεη αληίζηνηρε δπλαηή πξφζβαζεο ζηνλ εζληθφ δηθαζηή, αθνχ είλαη ζαθψο  

δεδνκέλν φηη ε εζληθή δηνίθεζε δε κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα επί ηεο νπζίαο, ε 

δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο ζρεηηθνπνηεί ηελ αμία ηεο κάιινλ επηηεδεπκέλεο επίθιεζεο 

ηεο πξφζθαηεο λνκνινγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νπδείο κπνξεί λα ππνρξεσζεί λα παξαβηάζεη ην λφκν πξνθεηκέλνπ 

λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζην δηθαζηή.  

Γελ πξέπεη εμάιινπ λα αγλνεί θαλείο ηε ζεκειηψδε ζεκαζία πνπ έρεη ε εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ απφ ηελ άπνςε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ππνζέζεσλ πνπ θέξνληαη πξνο επίιπζε ελψπησλ ηνπο. Δδψ ζα πξέπεη λα 

ππνγξακκίζνπκε φηη, θαηά ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, αλ θαη ην θνηλνηηθφ δίθαην 

δελ αληίθεηηαη ζε εζληθή δηάηαμε πνπ πξνβιέπεη ππνρξέσζε θξάηνπο κέινπο λα 

θαηαζέηεη πξνζθπγέο θαηά πξάμεσλ ησλ θνηλνηηθψλ νξγάλσλ θάζε θνξά πνπ απηφ ζα 

ηνπ δεηεζεί απφ ηδηψηεο πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ αηνκηθά θαηά ησλ πξάμεσλ 

απηψλ, ε αληίζηνηρε εζληθή δηάηαμε νθείιεη εληνχηνηο λα δηαθπιάζζεη ζηηο αξρέο ηνπ ελ 



 

 32 

ιφγσ θξάηνπο – κέινπο έλα πεξηζψξην εθηηκήζεσο σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα φρη 

αζθήζεσο απηήο ηεο πξνζθπγήο, κε δεδνκέλα φια ηα αλσηέξσ. ε θάζε αληίζεηε 

πεξίπησζε, ζε ηπρφλ δειαδή δέζκεπζε ηνπ θξάηνπο κέινπο λα ηθαλνπνηεί ην ζχλνιν ησλ 

αηηήζεσλ πνπ ηνπ ππνβάιινληαη, έρνπκε αλακθίβνια ζαθή παξαβίαζε ηνπ Κνηλνηηθνχ 

δηθαίνπ, ζην κέηξν πνπ κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα εηίζεην ζε θίλδπλν ε εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ηνπ θνηλνηηθνχ νξγάλνπ ιφγσ θαηαθιπζκνχ ηνπ κε πξνζθπγέο θαηά κέγα κέξνο 

πξνθαλψο αβάζηκεο . 

Αξθεί, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγεζνχλ νη αλεζπρίεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ, λα 

αλαινγηζηεί θαλείο ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζψπσλ πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάδνληαη άκεζα, 

απνηειψληαο σο εθ ηνχηνπ δπλεηηθνχο πξνζθεχγνληεο, απφ πξάμε γεληθήο εθαξκνγήο 

απεπζπλφκελε ζηα θξάηε – κέιε ηεο Έλσζεο πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζεί ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ ελέρεη κηα αζηάζκηζηε δηεχξπλζε ησλ πξνυπνζέζεσλ παξαδεθηνχ ησλ αηνκηθψλ 

πξνζθπγψλ θαηά πξάμεσλ απηνχ ηνπ είδνπο. Γελ ζα ήηαλ ππεξβνιή λα ζεσξεζεί φηη ε 

ξαγδαία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηεζίσο εηζαγνκέλσλ ππνζέζεσλ ελψπηνλ ελφο 

δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πιήξε αλαίξεζε ησλ φπνησλ 

σθειεκάησλ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ζε επίπεδν δηθαηψκαηνο ζε δηθαζηηθή πξνζηαζία 

απφ ηε ραιάξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ παξαδεθηνχ, δεδνκέλεο ηεο ζεκαληηθήο 

αχμεζεο ηνπ κέζνπ ρξφλνπ εθδίθαζεο ησλ ππνζέζεσλ, ν νπνίνο, ζε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε, κπνξεί λα θηάζεη θαη ηα φξηα ηεο αξλεζηδηθίαο.
61

  

 

γ) Δηδηθφηεξν δήηεκα – άξζξν 263 παξ. 5 ΛΔΔ 

ην πέκπην εδάθην ηνπ άξζξνπ 263 ηεο ΛΔΔ παξέρεηαη πιένλ κηα λέα 

δπλαηφηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη εηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ην 

άξζξν απηφ «Οη πξάμεηο γηα ηε δεκηνπξγία ινηπψλ νξγάλσλ θαη νξγαληζκψλ ηεο Έλσζεο 

κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ εηδηθέο πξνυπνζέζεηο θαη πξαθηηθέο ξπζκίζεηο φζνλ αθνξά ηηο 

πξνζθπγέο πνπ αζθνχληαη απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαηά πξάμεσλ απηψλ ησλ 

ινηπψλ νξγάλσλ ή νξγαληζκψλ πνπ πξννξίδνληαη λα παξάγνπλ έλλνκα απνηειέζκαηα 

έλαληη ησλ ελ ιφγσ πξνζψπσλ». ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη, φκσο, λα δηεπθξηληζηεί ην ηη 

ζεκαίλνπλ νη φξνη «εηδηθέο πξνυπνζέζεηο θαη πξαθηηθέο ξπζκίζεηο» θαη, επίζεο ζα πξέπεη 
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 Βι. ζρεηηθά ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνπ έηνπο 2009 ζηελ αθφινπζε ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2010-05/ra09_stat_tribunal_final_el.pdf 
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λα δηεπθξηληζηεί ην εάλ ε ζέζπηζε ηέηνησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ξπζκίζεσλ κπνξεί θαη’ 

νπζίαλ λα ζέζεη εμαηξέζεηο φζνλ αθνξά  ην δηθαζηηθφ έιεγρν πξάμεσλ ησλ «ινηπψλ 

νξγάλσλ θαη νξγαληζκψλ ηεο Έλσζεο» ή λα ζέζεη θάπνηνπο  πεξηνξηζκνχο ζην δηθαίσκα 

άζθεζεο πξνζθπγήο θαηά ησλ πξάμεσλ απηψλ θαη, ζπλαθφινπζα, ζην δηθαζηηθφ ηνπο 

έιεγρν.  

Άζρεηα απφ ηε ιχζε πνπ ην ίδην ην Γηθαζηήξην ζα επηιέμεη λα πηνζεηήζεη ζρεηηθά 

κε ην ελ ιφγσ δήηεκα, είλαη κάιινλ πξνθαλέο φηη ε δηάηαμε απηή ηεο πλζήθεο ηεο 

Ληζζαβφλαο πξέπεη λα εξκελεπζεί ππφ ην πξίζκα ηεο πάγηαο κέρξη ζήκεξα ζέζεο ηεο 

λνκνινγίαο, θαηά ηελ νπνία ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα απνηειεί κηα θνηλφηεηα δηθαίνπ, 

θαη σο εθ ηνχηνπ νη  πξάμεηο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ππφθεηληαη ζε έιεγρν γηα ην 

θαηά πφζν είλαη ζχκθσλεο κε ηε πλζήθε θαη ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, 

ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα.  

Καηά ζπλέπεηα, νη ηδηψηεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ βάζηκε δπλαηφηεηα 

απνηειεζκαηηθήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπο πνπ 

πεγάδνπλ απφ ηελ θνηλνηηθή έλλνκε ηάμε, πξάγκα πνπ αλάγεηαη ζε γεληθή αξρή ηνπ 

θνηλνηηθνχ δηθαίνπ. Σν ίδην δηθαίσκα επίζεο εγθαζηδξχεηαη θαη ζηα άξζξα 6 θαη 13 ηεο 

Δπξσπατθήο πκβάζεσο γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 

ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ.  

Με βάζε, φκσο, φιεο ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο, είλαη πξαγκαηηθά πνιχ ακθίβνιν 

ην θαηά πφζν κηα δηάηαμε πνπ εμαηξεί απφ ην δηθαζηηθφ έιεγρν πξάμε θάπνηνπ «εθ ησλ 

ινηπψλ νξγάλσλ θαη νξγαληζκψλ» ηεο Έλσζεο είλαη ηνηο πξάγκαζη ζχκθσλε κε ην 

πέκπην εδάθην ηνπ άξζξν 263 ηεο ηξνπνπνηεκέλεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο !!! 

 

3. Ζ πξνζθπγή γηα παξάιεηςε (άξζξν 265 ΛΔΔ). Ζ πξνζθπγή απηή παξέρεη 

ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο ηεο αδξάλεηαο ησλ θνηλνηηθψλ νξγάλσλ.
62

 Ζ 

πξνζθπγή απηή σζηφζν κπνξεί λα αζθεζεί κφλνλ εθφζνλ ππάξρεη ππνρξέσζε ηνπ 

νξγάλνπ, ε νπνία πεγάδεη είηε απφ ην πξσηφηππν είηε απφ ην παξάγσγν θνηλνηηθφ δίθαην, 
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 Δίλαη ζαθέο φηη ελ ιφγσ πξνζθπγή αζθείηαη φηαλ ην ελσζηαθφ φξγαλν αδξαλεί, άιισο ζησπά. ηαλ ην 

φξγαλν αξλείηαη λα ιάβεη απφθαζε, ηφηε δελ πξφθεηηαη γηα παξάιεηςε, αιιά γηα πξάμε, ε νπνία 

πξνζβάιιεηαη κε πξνζθπγή αθχξσζε ηνπ άξ. 263 ΛΔΔ θαη φρη κε πξνζθπή γηα παξάιεηςε. Σν ελ ιφγσ 

δήηεκα δηεπθξηλίδεη ην ΓΔΚ ζηελ απφθαζή ηνπ ηεο 13.7.2004, ππφζ. C-27/04, Δπηηξνπή θαηά πκβνπιίνπ, 

ε νπνία δελ έρεη αθφκα δεκνζηεπζεί ζηε πιινγή.  
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λα δξάζεη θαη έρεη θιεζεί λα ελεξγήζεη. Δάλ φλησο ε παξάιεηςε είλαη παξάλνκε, ην ΓΔΔ 

κε ηελ απφθαζή ηνπ δηαπηζηψλεη φηη ην φξγαλν παξαλφκεζε παξαιείπνληαο λα εθδψζεη 

ηελ επίδηθε πξάμε. Ζ απφθαζή ηνπ δε απηή είλαη απιψο αλαγλσξηζηηθή, δειαδή κε 

απηήλ δηαπηζηψλεηαη ε παξάβαζε, αιιά δελ ππνρξεψλεη ην φξγαλν λα εθδψζεη ηελ 

πξάμε, πνιχ δε πεξηζζφηεξν δελ εθδίδεη ην ΓΔΔ ηελ δεηνχκελε πξάμε, φκσο, παξά ηνλ 

αλαγλσξηζηηθφ ηεο ραξαθηήξα, ε απφθαζε απηή ηνπ ΓΔΔ δεζκεχεη ην θνηλνηηθφ 

φξγαλν λα ιάβεη ηα κέηξα πνπ ρξεηάδνληαη, ζπκκνξθνχκελν κε ην πεξηερφκελφ ηεο.
63

 

 

4. Ζ έλζηαζε παξαλνκίαο (άξζξν 277 ΛΔΔ) 

Παξά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε ηεο πξναλαθεξζείζαο πξνζθπγήο 

αθχξσζεο, θάζε δηάδηθνο κπνξεί επί ηε επθαηξία δηαθνξάο πνπ ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε 

ηελ ηζρχ πξάμεο γεληθήο ηζρχνο (θαλνληζκνχ) πνπ έρεη εθδνζεί απφ θνηλνχ απφ ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην, ή ηελ ηζρχ Καλνληζκνχ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηηξνπήο ε ηεο ΔΚΣ, λα επηθαιείηαη ην αλεθάξκνζην ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ, ελψπηνλ 

ηνπ ΓΔΔ. θνπφο ηνπ άξζξνπ απηνχ (277 ΛΔΔ) είλαη ζχκθσλα κε ην Γηθαζηήξην
64

 λα 

δνζεί ην δηθαίσκα ζε θάζε δηάδηθν λα πξνζβάιιεη ην θχξνο θνηλνηηθψλ πξάμεσλ, ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ν δηάδηθνο απηφο δελ λνκηκνπνηείηαη λα δεηήζεη ηελ αθχξσζε ησλ 

πξάμεσλ απηψλ επί ηε βάζεη ηνπ άξζξνπ 263 ΛΔΔ.
65

 Ζ αλσηέξσ επρέξεηα απνηειεί 

ζηελ νπζία πξνβνιή ελζηάζεσο θαη φρη απηνηειέο έλδηθν βνήζεκα, αθνχ γηα ηελ άζθεζή 

ηεο απαηηείηαη ε χπαξμε εθθξεκνχο δίθεο ελψπηνλ ηνπ ΓΔΔ. 

ε πεξίπησζε δε πνπ ε έλζηαζε παξαλνκίαο γίλεη δεθηή απφ ην ΓΔΔ, δελ 

επηθέξεη ηελ αθχξσζε ηεο πξάμεσο γεληθήο ηζρχνο, φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ήζειε 

γίλεη δεθηή ε πξνζθπγή αθχξσζεο, αιιά ηελ κε εθαξκνγή απηήο ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

ππφζεζε. πλεπψο, ε απφθαζε ηνπ ΓΔΔ δελ ελεξγεί έλαληη πάλησλ, αιιά κφλν κεηαμχ 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαδίθσλ.
66
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 Γηα ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ δεζκεπηηθφηεηα ηεο απφθαζεο ηνπ ΓΔΔ επί ηεο πξνζθπγήο γηα παξάιεηςε 

βι. αλαιπηηθά Καλειιφπνπιν Π., φ.π., ζει. 427. Οκνίσο, ηάγθν Π./ αρπεθίδνπ Δ., φ.π., ζει. 285. 
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 Βι. ππφζ. 92/78, Simmenthal θαηά Δπηηξνπήο, πιι. 1979, ζει. 777. 
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 Βι. Καλειιφπνπιν Π., φ.π., ζει. 429. 
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5. Ζ αγσγή απνδεκίσζεο (άξζξν 268 ΛΔΔ) 

Σν έλδηθν απηφ βνήζεκα ηεο αγσγήο απνδεκίσζεο
67

 αζθείηαη απφ πνιίηεο ηεο 

Κνηλφηεηαο, επηρεηξήζεηο αιιά θαη θξάηε – κέιε θαηά ηεο Κνηλφηεηαο ή ηεο ΔΚΣ γηα 

δεκία πνπ έρνπλ ππνζηεί απφ φξγαλα ή ππαιιήινπο απηψλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο. Δίλαη θαηά ζεηξά ην ηειεπηαίν έλδηθν βνήζεκα ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο πνπ εγθαζηδξχεηαη απφ ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο ΛΔΔ. 

 

Σκήκα ΗΗ.  Άιιεο αξκνδηφηεηεο ΓΔΔ 

1. Ζ αλαηξεηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ ΓΔΔ. 

α. Αίηεζε αλαίξεζεο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ ΓεΓΔΔ. Σν ΓΔΔ είλαη αξκφδην 

λα εμεηάδεη αηηήζεηο αλαίξεζεο ζε βάξνο ησλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδεη ην ΓεΓΔΔ (πξψελ 

ΠΔΚ), κφλνλ φκσο σο πξνο ηελ λνκηθήο ηνπο νξζφηεηα θαη φρη σο πξνο ηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά (άξζξν 256 παξ. 1 εδ. β΄ ηεο ΛΔΔ). Ωο ιφγνη αλαίξεζεο δειαδή 

επηηξέπεηαη λα πξνβιεζνχλ κφλν ε αλαξκνδηφηεηα ηνπ ΓεΓΔΔ, ειαηηψκαηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ελψπηνλ ηνπ ΓεΓΔΔ, ηα νπνία φκσο έρνπλ ζίμεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

αλαηξεζείνληνο θαη ηέινο παξάβαζε ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ πνπ θαηαινγίδεηαη ζην 

ΓεΓΔΔ. 

Ζ άζθεζε αλαίξεζεο δελ έρεη θαηά θαλφλα αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα ζε 

βάξνο ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο, εθηφο εάλ ην ΓΔΔ δηαηάμεη ηελ αλαζηνιή 

απηήο εθφζνλ ην θξίλεη ζθφπηκν.
68

 Δάλ δε, ε αίηεζε αλαίξεζεο θξηζεί βάζηκε, ην ΓΔΔ 

αλαηξεί ηελ ππφζεζε ηνπ ΓεΓΔΔ, θαη, εθφζνλ θξίλεη φηη ε ππφζεζε είλαη ψξηκε πξνο 

εθδίθαζε, απνθαίλεηαη ην ίδην επί ηεο νπζίαο ηεο δηαθνξάο. Γηαθνξεηηθά, αλαπέκπεη ηελ 

ππφζεζε ελψπηνλ ηνπ ΓεΓΔΔ, ην νπνίν δεζκεχεηαη σο πξνο ηα λνκηθά δεηήκαηα, πνπ 

αληηκεησπίζηεθαλ κε ηελ απφθαζε ηνπ ΓΔΔ θαη δελ κπνξεί λα ηα πξνζεγγίζεη 

δηαθνξεηηθά. 

β. Αίηεζε επαλεμέηαζεο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ ΓεΓΔΔ πνπ εθδίδνληαη επί 

αλαηξέζεσλ θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ εηδηθεπκέλσλ δηθαζηεξίσλ. Σέινο, βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 256 παξ. 2 εδ. β΄ ηεο ηξνπνπνηεκέλεο ΛΔΔ, νη απνθάζεηο ηνπ ΓεΓΔΔ επί 

αλαηξέζεσλ πνπ αζθνχληαη θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ εηδηθεπκέλσλ δηθαζηεξίσλ 
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κπνξνχλ θαη’ εμαίξεζε λα επαλεμεηαζηνχλ απφ ην Γηθαζηήξην, εθφζνλ ππάξρεη ζνβαξφο 

θίλδπλνο λα ζηγεί ε ελφηεηα ή ε ζπλνρή ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ.     

2. Γηαηηεζία (άξζξα 272 θαη 273 ηεο ΛΔΔ) 

Δπηπιένλ, ηo ΓΔΔ είλαη αξκφδην λα ιακβάλεη απνθάζεηο δπλάκεη ξήηξαο 

δηαηηεζίαο πνπ πεξηέρεηαη ζε ζχκβαζε δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ε νπνία 

ζπλάπηεηαη απφ ηελ Κνηλφηεηα ή γηα ινγαξηαζκφ ηεο θαζψο θαη επί νπνηαζδήπνηε 

δηαθνξάο κεηαμχ ησλ θξαηψλ – κειψλ, ζπλαθνχο κε ην αληηθείκελν ηεο πλζήθεο, αλ ε 

δηαθνξά απηή ηνπ ππνβιεζεί δπλάκεη ζπκβάζεσο δηαηηεζίαο (άξζξα 272 θαη 273 ηεο 

ΛΔΔ). 

3. Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία (278 θαη 279 ηεο ΛΔΔ) 

Σν Γηθαζηήξην, θαηφπηλ ππνβνιήο αηηήζεσο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, δχλαηαη λα 

δηαηάμεη ηελ αλαζηνιή κηαο πξάμεο ζεζκηθνχ νξγάλνπ, θαηά ηεο νπνίαο έρεη αζθεζεί 

πξνζθπγή, ή ηελ ιήςε θάζε άιινπ πξνζσξηλνχ κέηξνπ αλαγθαίνπ γηα ηελ πξφιεςε 

ζνβαξήο θαη αλεπαλφξζσηεο δεκίαο ελφο απφ ηνπο δηαδίθνπο ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνπλ ηα άξζξα 278 θαη 279 ηεο ΛΔΔ.
69

  

4. Γλσκνδνηηθή Αξκνδηφηεηα ηνπ ΓΔΔ (άξζξν 218 παξ. 11 ΛΔΔ) 

Δθηφο απφ ηελ δηθαζηηθή αξκνδηφηεηα, ην ΓΔΔ έρεη θαη γλσκνδνηηθή 

αξκνδηφηεηα. Δηδηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 παξ. 11 ΛΔΔ, έλα θξάηνο – κέινο, ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην ή ε Δπηηξνπή κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην 

Γηθαζηήξην λα γλσκνδνηήζεη εάλ ε ζρεδηαδφκελε ζπκθσλία είλαη ζπκβαηή κε ηηο 

πλζήθεο. Ζ πξνιεπηηθή απηή παξεκβνιή ηνπ ΓΔΔ ζθνπφ έρεη λα απνηξέςεη ηελ 

Κνηλφηεηα απφ ηελ ππνγξαθή ζπκθσληψλ, νη νπνίεο αξγφηεξα ζα κπνξνχζαλ λα 

ακθηζβεηεζνχλ σο πξνο ηελ λνκηκφηεηά ηνπο, πξνμελψληαο δηεζλείο επηπινθέο θαη 

δεηήκαηα αζθάιεηαο ηνπ δηθαίνπ.
70

 Δάλ ε γλψκε ηνπ ΓΔΔ είλαη αξλεηηθή, ε 

ζρεδηαδφκελε ζπκθσλία κπνξεί λα ηεζεί ζε ηζρχ κφλνλ εθφζνλ ηξνπνπνηεζεί, ή εάλ 

αλαζεσξεζνχλ νη πλζήθεο.
71
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 Βι. αλαιπηηθά Καλειιφπνπιν Π., φ.π., ζει. 440-445. 
70
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Γ΄ ΜΔΡΟ: ΔΝΗΥΤΜΔΝΔ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΓΔΔ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΤΝΘΖΚΖ 

ΣΖ ΛΗΑΒΟΝΑ: ΑΡΥΖ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΟΣΖΣΑ – ΠΡΟΓΗΚΑΣΗΚΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ ΚΑΗ ΣΟΜΔΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ 

ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ – ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΑΞΔΩΝ ΚΔΠΠΑ – ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΓΔΔ ΚΑΗ 

ΔΤΘΔΗΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ ΣΟΝ ΥΑΡΣΖ ΘΔΜΔΛΗΩΓΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ 

 

Ζ λέα πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο επέθεξε κηα ζεηξά απφ αιιαγέο ζηνπο ηνκείο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο αλαιπηηθά θαησηέξσ 

εθηίζεηαη, αιιαγέο πνπ νκαδνπνηνχληαη ζε ηέζζεξα ηκήκαηα εμεηαδφκελεο ζπλδπαζηηθά 

θαη κε αθνξκή κεηαξξπζκίζεηο ηεο πλζήθεο ζε πιείζηα επίπεδα, φπσο ηελ αξρή ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο θαη ηνλ ζπλαθφινπζα δηεπξπκέλν έιεγρν ηνπ ΓΔΔ γηα λα δηαζθαιηζζεί 

ε ηήξεζή ηεο απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δ.Δ. (I), ηελ θαηάξγεζε ηνπ ηξίηνπ ππιψλα πνπ 

αθνξνχζε ηνλ ηνκέα ηεο αζηπλνκηθήο θαη πνηληθήο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηελ επέθηαζε ηνπ ειέγρνπ ζην ζχλνιν ησλ πξάμεσλ ηνπ ηνκέα ειεπζεξίαο, 

αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηεο πξνδηθαζηηθήο παξαπνκπήο ζε 

αληίζεζε κε ηνλ πεξηνξηζκέλν έιεγρν ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη 

πνιηηηθήο αζθάιεηαο (ΗΗ) θαη (ΗΗΗ) θαη ηέινο, ηελ επζεία παξαπνκπή ηεο πλζήθεο ζηνλ 

Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο θαιχηεξεο θαηνρχξσζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ δίρσο νπδεκία αιιαγή ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ΓΔΔ 

ζηνλ ηνκέα απηφ. 

 

Σκήκα Η: Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ αξρή ηεο Δπηθνπξηθφηεηαο  

ηελ επξσπατθή γιψζζα νη αξκνδηφηεηεο πνιηηηθήο ρσξίδνληαη αλάινγα κε ηνπο 

αθφινπζνπο ηξεηο ηνκείο:  α) ηνκείο απνθιεηζηηθήο αξκνδηφηεηαο ηεο Δ.Δ. (φπνπ ηα 

θξάηε κέιε έρνπλ ακεηάθιεηα εγθαηαιείςεη θάζε δπλαηφηεηα δξάζεο επ' απηψλ), β) 

ηνκείο θνηλήο αξκνδηφηεηαο κεηαμχ ηεο Δ.Δ. θαη ησλ θξαηψλ – κειψλ (ζπρλφηεξε 

πεξίπησζε) θαη γ) ηνκείο απνθιεηζηηθήο αξκνδηφηεηαο ησλ θξαηψλ – κειψλ (φπνπ ε 

Κνηλφηεηα ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε έρεη σο κφλε ηεο απνζηνιή ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ 

ελζάξξπλζε ηεο δξάζεο ησλ θξαηψλ – κειψλ). εκεησηένλ φηη ε πλζήθε ηεο 

Ληζαβφλαο επεθηείλεη ηελ θνηλή αξκνδηφηεηα κεηαμχ Δ.Δ. θαη θξαηψλ – κειψλ ζε 

δηάθνξνπο λένπο ηνκείο, φπσο είλαη ε ελέξγεηα, νη θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη ε δεκφζηα 
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πγεία, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε θαιχηεξνπ ζπληνληζκνχ, ελψ δελ παξέρεη ζηελ Δ.Δ. θακηά 

λέα απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα.
72

 Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ν ζεβαζκφο ηεο 

πξναλαθεξφκελεο θαηαλνκήο ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ηεο Δ.Δ. θαη ησλ θξαηψλ – 

κειψλ πξνβιέθζεθαλ ζην δίθαην ηεο Έλσζεο νη αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο 

αλαινγηθφηεηαο, αθξηβψο γηα λα «παίμνπλ» ηνλ ξφιν ηνπ ξπζκηζηή ησλ άλσ 

αξκνδηνηήησλ.
73

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 5 παξ. 1 εδ. β΄ ηεο ΔΔ πξνβιέπεη φηη «Η άζθεζε 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Έλσζεο δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο 

αλαινγηθφηεηαο». Πεξαηηέξσ, ζηελ παξ. 3 εδ. α΄ ηνπ απηνχ άξζξνπ 5 ηεο ΔΔ νξίδεηαη ε 

αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο σο εμήο: «Σχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ζηνπο 

ηνκείο νη νπνίνη δελ ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή ηεο αξκνδηφηεηα, ε Έλσζε παξεκβαίλεη 

κφλν εθφζνλ θαη θαηά ηνλ βαζκφ πνπ νη ζηφρνη ηεο πξνβιεπφκελεο δξάζεο δελ κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ επαξθψο απφ ηα θξάηε κέιε, ηφζν ζε θεληξηθφ φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ θαη 

ηνπηθφ επίπεδν, κπνξνχλ φκσο, ιφγσ ηεο θιίκαθαο ή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

πξνβιεπφκελεο δξάζεο, λα επηηεπρζνχλ θαιχηεξα ζην επίπεδν ηεο Έλσζεο». θνπφο ηεο 

αξρήο απηήο είλαη λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη φζν ην δπλαηφλ 

πιεζηέζηεξα ζηνλ πνιίηε. Ωο εθ ηνχηνπ, ειέγρεηαη εάλ ε δξάζε πνπ πξφθεηηαη λα 

αλαιεθζεί ζε θνηλνηηθφ επίπεδν δηθαηνινγείηαη ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

ππάξρνπλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν.
74

 πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα 

αξρή ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε Έλσζε, ζηνπο ηνκείο πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ 

απνθιεηζηηθή ηεο αξκνδηφηεηα, δξα κφλν φηαλ ε δξάζε ηεο είλαη πην απνηειεζκαηηθή 

απφ αληίζηνηρα κέηξα εζληθήο, πεξηθεξεηαθήο ή ηνπηθήο εκβέιεηαο.
75

 Ζ αξρή ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηηο αξρέο ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο 
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 Βι. Υξηζηηαλφ Β., φ.π., ζει. 822. 
73

 Βι. γηα ηνλ ξφιν ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο σο «ξπζκηζηή» ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ 

Δ.Δ. θαη θξαηψλ – κειψλ, Παπαδεκεηξίνπ Υ., Ζ ζπλεηζθνξά ησλ αξρψλ ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο 

αλαινγηθφηεηαο ζηε δηθαζηηθή πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ απφ ην θνηλνηηθφ δίθαην, ΝνΒ, 

ηφκνο 57/2009, ζει. 363. 
74

 Βι. γηα ηελ ζεκαζία ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο ζηε δηθαζηηθή δνκή ηεο Δ.Δ. ζε Rene Barents, φ.π., 

ζει. 719. 
75

 Δπί ηε βάζε ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο δηθαηνινγείηαη ε αξκνδηφηεηα ησλ εζληθψλ ελλφκσλ ηάμεσλ 

θαη ησλ εμνπζηψλ ηνπο ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ε παξέκβαζε ηεο θνηλνηηθήο έλλνκεο ηάμεο δελ 

εκθαλίδεηαη σο απαξαίηεηε, νπφηε ε αξρή απηή ηείλεη λα ζηακαηήζεη ηηο φπνηεο ηάζεηο ζπγθεληξσηηζκνχ 

ησλ θνηλνηηθψλ νξγάλσλ, ηα νπνία ζα ζηφρεπαλ ζηελ αχμεζε ησλ ξπζκηζηηθψλ ηνπο αξκνδηνηήησλ. Ίδεηε 

ζρεηηθά Παπαδεκεηξίνπ Υ., Ζ ζπλεηζθνξά ησλ αξρψλ ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο ζηε 

δηθαζηηθή πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ απφ ην θνηλνηηθφ δίθαην, φ.π., ζει. 362. 
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αλαγθαηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε δξάζε ηεο Έλσζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 

απαξαίηεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζπλζήθεο φξηα. 

Άιισζηε, θαη’ άξζξν 5 παξ. 3 εδ. β΄ ηεο ΔΔ, ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Έλσζεο 

εθαξκφδνπλ ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο ζχκθσλα κε ην Πξσηφθνιιν (Νν2 πνπ 

πξνζαξηάηαη ζηελ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο) ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο. Αθφκα, θαηά ξεηή πξφβιεςε ηεο ΔΔ ηα 

εζληθά θνηλνβνχιηα κεξηκλνχλ γηα ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο απηήο ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην ελ ιφγσ Πξσηφθνιιν. Δίλαη αλακθίβνιν φηη θαη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν γηα πξψηε θνξά ηα εζληθά θνηλνβνχιηα αλαγλσξίδνληαη πιήξσο σο 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ δεκνθξαηηθνχ ηζηνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δηδηθφηεξα, 

κεγηζηνπνηείηαη ν ελεξγφο ξφινο ηνπο ζηελ δηακφξθσζε ησλ Δπξσπατθψλ ζεκάησλ, 

θαζψο κε ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο έρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο λα ζπκβάινπλ 

άκεζα ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Έλα λέν ζχζηεκα 

«έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο» παξέρεη ζηα εζληθά θνηλνβνχιηα ην δηθαίσκα ππνβνιήο 

παξαηεξήζεσλ γηα ζρέδηα λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ θαη έιεγρν ηεο Δ.Δ., ψζηε λα κελ 

ππεξβαίλεη ηηο εμνπζίεο ηεο αλακεηγλπφκελε ζε ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη θαιχηεξα 

ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν. Δπνκέλσο, ηα εζληθά θνηλνβνχιηα 

ιεηηνπξγνχλ θαη σο «ζεκαηνθχιαθεο» ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο. 

ην ζεκείν ηνχην πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη κε ηηο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη, αιιά 

θπξίσο ηνπ Άκζηεξληακ θαη θπξηφηεξα κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ νηθείνπ Πξσηνθφιινπ σο 

πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο, ε 

απνζαθήληζε ησλ δπν ελλνηψλ είρε ήδε νινθιεξσζεί, ζπλεπψο δελ ππήξρε ε αλάγθε κε 

ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο γηα πιεξέζηεξε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ φξσλ. 

Ωζηφζν, κνινλφηη ην πξντζρχνλ Πξσηφθνιιν σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο, αλαγλψξηδε ξεηά ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ λα εθδηθάζεη πξνζθπγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο – θάηη πνπ άιισζηε ήηαλ απφιπηα ζαθέο απφ ηε πλζήθε ηνπ 

Μάαζηξηρη αθφκα – παξνπζηάζηεθαλ αδπλακίεο ζρεηηθά κε ηνλ δηθαζηηθφ έιεγρν απφ ην 

ΓΔΔ ηεο ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ν νπνίνο έιεγρνο ππεξβαίλεη ηελ 

επηβεβαίσζε ηεο έιιεηςεο θαηάρξεζεο εμνπζίαο ή ηνπ πξνδήισο αθαηάιιεινπ ή 

δπζαλάινγνπ ραξαθηήξα, ζε ζρέζε κε ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ. 
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Ωο πξνο ην ζεκείν απηφ, ε κεηαξξχζκηζε πνπ έθεξε ε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο, 

ε νπνία δηαηήξεζε ην νπζηαζηηθφ ησλ θαηλνηνκηψλ ηεο πληαγκαηηθήο πλζήθεο, 

εληζρχνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ην ξφιν ησλ Δζληθψλ Κνηλνβνπιίσλ, ήηαλ ηδηαίηεξε θαη 

ζεκαηνδνηήζεθε κηα ζεκαληηθή πξφνδνο γηα ηξεηο θπξίσο ιφγνπο: 

 Ζ ηξνπνπνηεκέλε ΔΔ πεξηιακβάλεη ξεηή αλαθνξά ζηελ αξρή ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο, ελ ζπγθξίζεη κε ην παιαηφ θαζεζηψο, καδί κε ηηο αξρέο ηεο 

αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο αλάζεζεο, ξπζκίδνληαο ηελ νξηνζέηεζε γηα ηελ ηειεπηαία θαη 

ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ γηα ηηο δπν πξψηεο αξρέο (άξζξν 5 παξ. 1 εδ. β΄ ΔΔ). 

 Ζ ηξνπνπνηεκέλε ΔΔ επαλαιακβάλεη θαη’ νπζία ην θείκελν ηνπ 

ηζρχνληνο άξζξνπ 5 εδ. β΄ ηεο πλζΔΚ κε ην άξζξν 5 παξ. 3 εδ. α΄ ηεο ΔΔ. 

 Σν άξζξν 5 παξ. 3 εδ. β΄ ηεο ΔΔ επηβάιιεη ζηα φξγαλα ηεο Δ.Δ. ηελ 

ππνρξέσζε λα εθαξκφδνπλ ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο ζχκθσλα κε ην Πξσηφθνιιν 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο, θαη 

επηπιένλ, απνλέκεη ζηα Δζληθά Κνηλνβνχιηα ην δηθαίσκα έιεγρνπ ηεο ηήξεζεο ηεο 

αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο, θαζηεξψλνληαο έλα ζχζηεκα «έγθαηξεο 

πξνεηδνπνίεζεο επηθνπξηθφηεηαο», θάηη πνπ δελ πξνβιέπνληαλ απφ ηελ ηξνπνπηεζείζα 

πλζήθε.
76

 

Δπηπξνζζέησο, ην Πξσηφθνιιν Νν2 γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο, φπσο πξνζαξηάηαη ζηελ πλζήθε ηεο 

Ληζαβφλαο, επαλαιακβάλεη κε ζπλζεηηθφ ηξφπν ην πεξηερφκελν ηνπ ηζρχνληνο 

πξσηνθφιινπ. Αθφκα, αθενός ζέηεη πιένλ ζηε δηάζεζε ησλ εζληθψλ Κνηλνβνπιίσλ έλαλ 

κεραληζκφ πξφσξνπ ειέγρνπ, πνιίηηθεο θχζεσο,
77

 ψζηε λα εληζρπζεί ν έιεγρνο 

εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη αθεηέροσ δηεπξχλεη ηηο πξνυπνζέζεηο 

πξνζθπγήο ζην δηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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 Βι. γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο κεραληζκνχ ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο 
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α. Δηζαγσγή ηεο εηδηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο πξνο φθεινο ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ 

Με ηελ ηξνπνπνηεηηθή πλζήθε εηζάγεηαη έλα ζχζηεκα «έγθαηξεο 

πξνεηδνπνίεζεο επηθνπξηθφηεηαο» πξνο φθεινο ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ, γεγνλφο πνπ 

ζεκαίλεη φηη απμάλεηαη ν άκεζνο έιεγρνο φζνλ αθνξά ηελ λνκνζεηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ησλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δηδηθφηεξα, θαηά ην Πξσηφθνιιν ζρεηηθά κε ηνλ 

ξφιν ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ (Νν1) θαη ην Πξσηφθνιιν ηεο επηθνπξηθφηεηαο (Νν2), 

ηα νπνία αλεπξίζθνπκε ζην παξάξηεκα ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο, ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή ππνρξενχηαη λα απνζηέιιεη φιεο ηηο λέεο πξνηάζεηο λνκνζεηεκάησλ ζηα εζληθά 

θνηλνβνχιηα πξηλ αξρίζεη ε κειέηε ηνπο απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην 

πκβνχιην Τπνπξγψλ (άξζξν 4 Πξσηνθφιινπ Νν2). Δπηπιένλ, πξέπεη λα πεξηέρνληαη 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζα επηηξέπνπλ ηελ θξίζε γηα ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο 

ηεο επηθνπξηθφηεηαο (άξζξν 5 Πξσηνθφιινπ Νν2). Φπζηθά δηαηεξείηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ν ξφινο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, αθνχ απηή έρεη ην δηθαίσκα ηεο 

λνκνζεηηθήο πξφηαζεο. ηε δηθή ηεο αξκνδηφηεηα, πιελ εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ, 

αλήθεη ν δξφκνο γηα «επξείεο δηαβνπιεχζεηο» ιακβάλνληαο ελδερνκέλσο ππφςηλ «ηελ 

πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή δηάζηαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δξάζεσλ» ζχκθσλα κε ην άξζξν 

2 ηνπ Πξσηνθφιινπ Νν2 γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο. Με ηελ βνήζεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ ηα 

θνηλνβνχιηα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ελεκεξψζνπλ κε κία αηηηνινγεκέλε γλψκε ηα 

φξγαλα ηεο Έλσζεο, φηη θαηά ηελ γλψκε ηνπο έλα ζρέδην λνκνζεηηθήο πξάμεο δελ 

ζπλάδεη κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο (δει. φηη ζεσξνχλ φηη ην ζπγθεθξηκέλν 

λνκνζέηεκα ζα ήηαλ θαιχηεξα λα ηχρεη ρεηξηζκνχ απφ ηα θξάηε – κέιε παξά απφ ηελ 

Δ.Δ.). Ζ πξνζεζκία γηα ηελ αηηηνινγεκέλε γλψκε ιήγεη κέζα ζε νθηψ εβδνκάδεο κεηά 

ηελ δηαβίβαζε (άξζξν 6 Πξσηνθφιινπ Νν2). ηελ πεξίπησζε πνπ ηνπιάρηζηνλ έλα ηξίην 

ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ ζπκκεξίδεηαη ηελ άπνςε απηή, ηφηε ε Δπηηξνπή ή ην φξγαλν 

απφ ην νπνίν πεγάδεη ην ζρέδην νθείιεη λα επαλεμεηάζεη ηελ πξφηαζε θαη λα 

αηηηνινγήζεη ηελ πεξαηηέξσ πνξεία ηνπ (ηξνπνπνίεζε ή απφζπξζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 

7 παξ. 2, εδ. β’ ηνπ Πξσηνθφιινπ Νν2).
78
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 Απηφ ην ζχζηεκα πξνθαλψο πξνυπνζέηεη φηη ηα εζληθά θνηλνβνχιηα ελεκεξψλνληαη πιήξσο απφ ηελ 

Δπηηξνπή γηα θάζε λνκνζεηηθή πξφηαζε ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ απηή παξαπέκπεηαη ζην λνκνζέηε ηεο 
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ην ζεκείν αθξηβψο ηνχην έγθεηηαη ε κεγάιε θαηλνηνκία ηεο πλζήθεο ηεο 

Ληζαβφλαο, θαζψο ηα εζληθά θνηλνβνχιηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαηππψλνπλ ηε 

γλψκε ηνπο ήδε ζε έλα πνιχ αξρηθφ ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, πξνηνχ ε πξφηαζε 

εμεηαζηεί ιεπηνκεξψο απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην 

Τπνπξγψλ.
79

 Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ν κεραληζκφο «έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο» επηηξέπεη 

λα ιεθζνχλ ππφςε ηα ζπκθέξνληα, νη πξνηάζεηο θαη νη αλεζπρίεο ησλ θξαηψλ – κειψλ, 

φηαλ ε λνκνζεηηθή πξάμε βξίζθεηαη αθφκα ζην ζηάδην ηεο δηαβνχιεπζεο
80

 θαη φρη φηαλ ε 

πξάμε έρεη ηεζεί ζε ηζρχ θαη ππάξρεη πξνζθπγή ελαληίνλ ηεο ελψπηνλ ησλ θνηλνηηθψλ 

δηθαζηεξίσλ. 

 

β. Γηεχξπλζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πξνζθπγήο ζην ΓΔΔ 

ε πεξίπησζε δηαηήξεζεο ηεο πξφηαζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κφλν 

πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ,
81

 θαηά ηεο λνκνζεηηθήο πξάμεο πνπ πηνζεηήζεθε 

ρσξεί, ψζηε ελδερνκέλσο λα ηθαλνπνηεζνχλ ηα εζληθά Κνηλνβνχιηα.
82

 ε ζρέζε πάλησο 

κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα γηα έλα θξάηνο – κέινο λα 

αζθήζεη πξνζθπγή (άξζξν 8 Πξσηνθφιινπ Νν2) ελδερνκέλσο «ζην φλνκα ηνπ εζληθνχ 

ηνπ θνηλνβνπιίνπ ή ελφο ζψκαηνο απηνχ» θαη ζχκθσλα κε ηελ έλλνκε ηάμε ηνπ. 

Αθεηέξνπ, θαη ε επηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, ε νπνία επίζεο ζπκβάιεη ζηελ εγγχεζε 

εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο, κπνξεί λα πξνζθχγεη άκεζα ζην Γηθαζηήξην 

γηα παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο, αιιά κφλν θαηά λνκνζεηηθήο πξάμεο γηα 

ηελ πηνζέηεζε ηεο νπνίαο έρεη δεηεζεί ε γλψκε ηεο. ε ζρέζε κε ηηο πξνζθπγέο πνπ 

επηζπεχδνπλ ηα Δζληθά Κνηλνβνχιηα, ηα θξάηε – κέιε παξακέλνπλ ηππηθά ηα δηάδηθα 

κέξε ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ (ζχκθσλα θπζηθά κε ηελ αξρή ηεο ελφηεηαο ηνπ θξάηνπο) 

θαη ην παξαδεθηφ ηεο πξνζθπγήο δελ εμαξηάηαη απφ ην εάλ γλσξίδνπλ αλ ην 

                                                                                                                                                 
Έλσζεο. Ίδεηε επ’ απηνχ, Sean Van Raepenbusch, Γηθαζηή, φ.π., ζει. 466. 
79

 Σελ άπνςε απηή ππνζηεξίδεη θαη ν θνπξήο Β., Ζ κεηαξξχζκηζε ησλ επξσπατθψλ πλζεθψλ θαη νη 

επηδξάζεηο ηεο ζηελ θνηλνηηθή δηθαηνζχλε, φ.π., ζει. 7.   
80

 Έηζη ν Sean Van Raepenbusch, φ.π., ζει. 465. 
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 Βι. γηα ηελ δπλαηφηεηα ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ λα ππνβάιινπλ πξνζθπγή ζην ΓΔΔ – κέζσ ηνπ 

δηακεζνιαβεηή ηνπ αληίζηνηρνπ θξάηνπο – κέινπο – ιφγσ παξαβίαζεο ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο απφ 

λνκνζεηηθή πξάμε Παπαδεκεηξίνπ Υ., Ζ ζπλεηζθνξά ησλ αξρψλ ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο 

αλαινγηθφηεηαο ζηε δηθαζηηθή πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ απφ ην θνηλνηηθφ δίθαην, φ.π., 

ζει. 364. 
82

 ην ζεκείν απηφ, θαηά ηνλ Sean Van Raepenbusch, βξίζθεηαη ε θαηλνηνκία, ζην φηη δειαδή νη 

πξνυπνζέζεηο πξνζθπγήο ζην ΓΔΔ δηεπξχλνληαη. Βι. ζρεηηθά κειέηε ηνπ ηδίνπ, φ.π., ζει. 467. 
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ελδηαθεξφκελν εζληθφ Κνηλνβνχιην έρεη αζθήζεη ή φρη ην δηθαίσκα ηνπ γηα έγθαηξε 

πξνεηδνπνίεζε. Σαπηφρξνλα δηαηεξείηαη ε δπλαηφηεηα κίαο επζείαο πξνζθπγήο απφ 

θξάηνο – κέινο, εθφζνλ ε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο ζπληζηά παξάβαζε 

ηεο πλζήθεο (άξ. 263 παξ. 2 ΛΔΔ θαη άξ. 5 ΔΔ). 

Παξφιν πνπ δηεπξχλεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζην ΓΔΔ ζε πεξίπησζε 

παξαβίαζεο ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν δηθαζηηθφο 

έιεγρνο είλαη έλαο πεξηνξηζκέλνο έιεγρνο, θάηη πνπ πηζαλφλ λα απνζαξξχλεη ηα εζληθά 

θνηλνβνχιηα λα μεθηλήζνπλ δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο.
83

 Υαξαθηεξηζηηθά ην ΓΔΚ κε ηελ απφθαζή ηνπ  ηεο 10εο 

Φεβξνπαξίνπ 2009 επί ηεο ππφζ. C-301/2006, Ηξιαλδία θαηά Κνηλνβνπιίνπ θαη 

πκβνπιίνπ
84

 έθξηλε φηη ε νδεγία 2006/24, γηα ηε δηαηήξεζε δεδνκέλσλ πνπ παξάγνληαη 

ή ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή δηαζεζίκσλ ζην θνηλφ 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ή δεκνζίσλ δηθηχσλ επηθνηλσληψλ, νξζψο 

εθδφζεθε βάζεη ηνπ άξζξνπ 95 ΔΚ θαη ζπλαθφινπζα απέξξηςε ηελ ζρεηηθή πξνζθπγή 

ηεο Ηξιαλδίαο.
85

 Πεξαηηέξσ, ην ΓΔΔ ππνζηήξημε φηη ν θνηλνηηθφο λνκνζέηεο κπνξεί λα 

πξνζθχγεη ζην άξζξν 95 ΔΚ ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ηεο χπαξμεο δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ 

εζληθψλ λνκνζεζηψλ, φηαλ νη δηαθνξέο απηέο είλαη ηθαλέο λα εκπνδίζνπλ ηηο ζεκειηψδεηο 

ειεπζεξίεο ή λα πξνθαιέζνπλ ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη λα έρνπλ, σο εθ 

ηνχηνπ, άκεζε επίπησζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο.
86

 Φαίλεηαη φηη νη 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηα ζέκαηα δηαηήξεζεο ησλ 

δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο κπνξνχζαλ λα έρνπλ άκεζε 

επίπησζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ε επίπησζε απηή ήηαλ πηζαλφ λα 

κεγαιψζεη. Μηα ηέηνηα θαηάζηαζε δηθαηνινγεί ηελ επηδίσμε απφ ηνλ θνηλνηηθφ λνκνζέηε 

ηνπ ζηφρνπ ηεο πξνζηαζίαο ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο κε 

ηε ζέζπηζε ελαξκνληζκέλσλ θαλφλσλ. Δπηπιένλ, ε νδεγία 2006/24 ξπζκίδεη ελέξγεηεο 

                                                 
83

 πσο εχζηνρα επεζήκαλε ν Sean Van Raepenbusch. Βι. κειέηε ηνπ ηδίνπ, φ.π., ζει. 467. 
84

 πιινγή 2009, ζειίδα I-00593 επ. 
85

 θ. 93 ηεο άλσ απφθαζεο ηνπ ΓΔΚ ηεο 10εο Φεβξνπαξίνπ 2009 επί ηεο ππφζ. C-301/2006, Ηξιαλδία 

θαηά Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ, πιινγή 2009, ζειίδα I-00593 επ. 
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 θέςε 63 ηεο άλσ απφθαζεο ηνπ ΓΔΚ ηεο 10εο Φεβξνπαξίνπ 2009 επί ηεο ππφζ. C-301/2006, Ηξιαλδία 

θαηά Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ, πιινγή 2009, ζειίδα I-00593 επ. (άιισο ίδεηε ην θείκελν ηεο ελ 

ιφγσ απφθαζεο ζηελ ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκφ 40). Βι. ζπλαθψο, απφθαζε ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 

2006, C-380/03, Γεξκαλία θαηά Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ, πιινγή 2006, ζ. I-11573, ζθέςε 37 

(άιισο ίδεηε ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζηελ ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκφ 41) θαη εθεί 

παξαηηζέκελε λνκνινγία. 



 

 44 

πνπ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηελ εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε πηζαλήο ζπλεξγαζίαο ησλ 

αζηπλνκηθψλ θαη δηθαζηηθψλ αξρψλ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο. Γελ ελαξκνλίδεη νχηε ην 

δήηεκα ηεο πξφζβαζεο ζε δεδνκέλα απφ ηηο αξκφδηεο γηα ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ εζληθέο 

αξρέο νχηε ην δήηεκα ηεο ρξήζεο θαη αληαιιαγήο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ κεηαμχ ησλ ελ 

ιφγσ αξρψλ. Απηά ηα δεηήκαηα, πνπ εκπίπηνπλ θαη’ αξρήλ ζηνλ ηνκέα πνπ θαιχπηεη ν 

ηίηινο VI ηεο πλζήθεο ΔΔ, είραλ εμαηξεζεί απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο απηήο, 

Δπνκέλσο, ην νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν ηεο νδεγίαο 2006/24 αθνξά θαη’ νπζίαλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνλ νηθείν ηνκέα ηεο εζσηεξηθήο 

αγνξάο, εμαηξνπκέλσλ ησλ θξαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ ηίηιν VI ηεο 

πλζήθεο ΔΔ. Δλφςεη ηνπ νπζηαζηηθνχ απηνχ πεξηερνκέλνπ, ζπλάγεηαη φηη ε νδεγία 

2006/24 αθνξά θπξίσο ηε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. 

Θα πξέπεη κάιηζηα λα ζεκεησζεί εδψ φηη ην δηθαζηήξην ζα κπνξνχζε λα εμεηάζεη 

απηεπάγγειηα ην ζέκα ηεο επηθνπξηθφηεηαο, πνπ νπζηαζηηθά έρεη λα θάλεη κε ηελ 

αξκνδηφηεηα πνπ απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη δήηεκα δεκνζίαο ηάμεο. 

   

Σκήκα ΗΗ: Σξνπνπνηήζεηο ζηελ πξνδηθαζηηθή παξαπνκπή – Δηζαγσγή ηεο 

εηδηθφηεξεο δηαδηθαζίαο ηεο «επείγνπζαο πξνδηθαζηηθήο παξαπνκπήο» θαη’ άξζξν 

267
 
εδ. 4 ΛΔΔ 

 

α. Ο ζεζκφο ηεο πξνδηθαζηηθήο παξαπνκπήο γεληθά 

Ζ ζεκειηψδεο επηηαγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ πνιηηψλ ζηελ 

Κνηλφηεηα επηβάιιεη ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ ζηα επηκέξνπο 

θξάηε – κέιε. Ωζηφζν, ε νκνηνκνξθία απηή δχζθνια επηηπγράλεηαη, γηαηί θάζε εζληθφο 

δηθαζηήο ζπλήζσο εξκελεχεη θαη εθαξκφδεη ην θνηλνηηθφ δίθαην ζχκθσλα κε ηηο γλψζεηο 

ηνπ, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ δηθαίνπ ηεο ρψξαο ηνπ, ηηο εζληθέο, λνκηθέο, αιιά θαη 

πνιηηηζηηθέο ηνπ παξαδφζεηο, κε απνηέιεζκα επί ηνπ ηδίνπ δεηήκαηνο εξκελείαο ηνπ 

Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ, λα εθδίδνληαη δηαθνξεηηθέο απνθάζεηο αλά ηα θξάηε – κέιε. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ε πλζήθε αλαζέηεη κελ ηελ εθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ θαη ζην ΓΔΔ 

θαη ζηα εζληθά δηθαζηήξηα, εκπηζηεχεηαη φκσο ηελ εξκελεία ησλ ακθηιεγφκελσλ 

δεηεκάησλ κφλν ζην ΓΔΔ.
87

 Παξάιιεια, πξνβιέπεη κηα πξφζζεηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ 

                                                 
87

 Βι. ηάγθν Π./ αρπεθίδνπ Δ., φ.π., ζει. 290, αξηζκ. 206.  
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ηνπ θχξνπο θαλφλσλ ηνπ δεπηεξνγελνχο θνηλνηηθνχ δηθαίνπ απφ ην ΓΔΔ. 

Δάλ ινηπφλ εζληθφ δηθαζηήξην ζε ππφζεζε πνπ εθδηθάδεη θαιείηαη λα εθαξκφζεη 

θαλφλα ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ θαη έρεη ακθηβνιία γηα ηελ εξκελεία ηνπ, κπνξεί λα 

απνζηείιεη «πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα»
88

 ζην ΓΔΔ, εξσηψληαο γηα ηελ ζσζηή εξκελεία ηνπ 

θνηλνηηθνχ θαλφλα (άξζξν 267 ΛΔΔ).
89

 Μάιηζηα, εάλ ην εζληθφ δηθαζηήξην πνπ 

θαιείηαη λα εθαξκφζεη ηνλ ακθίβνιεο εξκελείαο θαλφλα ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ δηθάδεη 

ηελ ζπγθεθξηκέλε απφθαζε ζε ηειεπηαίν βαζκφ (αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο ηνπ ζηελ 

ηεξαξρία), ηφηε δελ δηθαηνχηαη απιψο, αιιά ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη πξνδηθαζηηθφ 

εξψηεκα ζην ΓΔΔ.
90

 Σν ΓΔΔ δελ ζα θξίλεη ηελ ππφζεζε ζηελ νπζία ηεο, αιιά ζα 

απαληήζεη κφλν ζην πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα λνκηθήο θχζεσο, ρσξίο λα εηζέιζεη ζηα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά. Ζ πξνδηθαζηηθή απφθαζε ηνπ ΓΔΔ δεζκεχεη πιήξσο ην 

εξσηήζαλ εζληθφ δηθαζηήξην ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο,
91

 αιιά θαη ηα 

ινηπά εζληθά δηθαζηήξηα, ζηα νπνία ππνβάιιεηαη παξφκνην δήηεκα. 

Οη πξνδηθαζηηθέο απνθάζεηο ηνπ ΓΔΔ, εθφζνλ ζεσξνχλ πξάμε ηνπ θνηλνηηθνχ 

δηθαίνπ αλίζρπξε, ηζρχνπλ έλαληη φισλ (erga omnes),
92

 ελψ εθείλεο πνπ εξκελεχνπλ ην 

θνηλνηηθφ δίθαην ή θξίλνπλ πξάμε ηνπ λφκηκε, αλαπηχζζνπλ ραιαξφηεξε 

δεζκεπηηθφηεηα, κε ηελ έλλνηα φηη δελ κπνξνχλ λα ακθηζβεηεζνχλ κελ απφ ηα εζληθά 

δηθαζηήξηα, φκσο απηά δελ εκπνδίδνληαη λα ππνβάιινπλ λέα πξνδηθαζηηθά εξσηήκαηα 

πξνβάιινληαο θαηλνχξηα ζηνηρεία θαη λέεο πηπρέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο ή 

δεηψληαο π.ρ. πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο.
93

 

Δπξφθεηην γηα κηα πνιχ ζεκαληηθή αξκνδηφηεηα ηνπ ΓΔΔ, πνπ θάιπςε ζνβαξά 

θελά ζην πιέγκα ηεο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ. Έηζη, πξάμεηο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ή ηνπ πκβνπιίνπ, ηηο νπνίεο έλαο ηδηψηεο νπδέπνηε ζα 

κπνξνχζε λα πξνζβάιιεη κε πξνζθπγή αθχξσζεο, θξίλνληαη, βάζεη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 
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πξνδηθαζηηθήο παξαπνκπήο, σο πξνο ηελ λνκηκφηεηά
94

 ηνπο απφ ην ΓΔΔ. Δπνκέλσο, εάλ 

ην ΓΔΔ δηαπηζηψζεη ηελ παξαλνκία θαηφπηλ πξνδηθαζηηθνχ εξσηήκαηνο, ηφηε ζίγνπξα 

δελ αθπξψλεη ηελ παξάλνκε πξάμε, φπσο ζα ζπλέβαηλε κε ηελ πξνζθπγή αθχξσζεο, 

φκσο νη ζπλέπεηεο απηήο καηαηψλνληαη θαη ελ ζπλερεία νη εζληθέο αξρέο ηελ ζεσξνχλ 

αλίζρπξε, κε απνηέιεζκα λα ηεξείηαη ε λνκηκφηεηα θαη λα πξνζηαηεχνληαη ηα 

ζπκθέξνληα ησλ πνιηηψλ. Θα κπνξνχζε λα ιερζεί
95

 φηη κε ηηο πξνδηθαζηηθέο απνθάζεηο 

ηνπ ην ΓΔΔ παίδεη ηνλ ξφιν λνκηθνχ ζπκβνχινπ, ηνπ νπνίνπ ε γλψκε δεζκεχεη ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο. H πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ραίξεη εθηίκεζεο απφ ηνπο εζληθνχο 

δηθαζηέο θαη δσνγνλεί ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο θαη ηνπ ΓΔΔ. 

 

β. Οη κεηαξξπζκίζεηο ζηελ πξνδηθαζηηθή παξαπνκπή άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο 

κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ρψξν ηεο ειεπζεξίαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

δηθαηνζχλεο 

Οη φπνηεο αιιαγέο επέθεξε ε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

πξνδηθαζηηθήο παξαπνκπήο πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ ζε ζρέζε κε ηηο επεξρφκελεο 

αιιαγέο ζηνλ ρψξν ηεο ειεπζεξίαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο (εθεμήο ΔΑΓ). 

Βαζηθφηεξε αιιαγή κεηά ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο απνηειεί ε 

θαηάξγεζε ηνπ ζεκεξηλνχ ηξίηνπ ππιψλα (πνπ αθνξνχζε ηνλ ηνκέα ηεο αζηπλνκηθήο 

θαη πνηληθήο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο) θαη ε εθαξκνγή ησλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ ζηα 

ζέκαηα πνηληθήο θαη αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο.
96

 Δίλαη αλακθίβνιν φηη ν ρψξνο ΔΑΓ 

είλαη ην απνηέιεζκα κηαο ζηαδηαθήο εθρψξεζεο εζληθψλ αξκνδηνηήησλ απφ ηα θπξίαξρα 

θξάηε – κέιε πξνο ηεο Δ.Δ. κε ζθνπφ ηελ ράξαμε θαη ηελ πινπνίεζε θνηλήο πνιηηηθήο 

γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία πξνζψπσλ ζε έλαλ εληαίν επξσπατθφ ρψξν ρσξίο 

εζσηεξηθά ζχλνξα, κε παξάιιειε δηακφξθσζε φξσλ αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο ζην 

                                                 
94

 Βι. γηα ηελ δπλαηφηεηα λα ειεγρζεί κηα πξάμε κέζσ ηεο πξνδηθαζηηθήο παξαπνκπήο, αθφκα θαη εάλ ν 

ηδηψηεο δελ έρεη δηθαίσκα αλ αζθήζεη ηελ πξνζθπγή αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 263 ΛΔΔ (νπφηε ε 

πξνδηθαζηηθή παξαπνκπή ιεηηνπξγεί σο αληηζηάζκηζκα ζηελ δηθαζηηθή πξνζηαζία) Καλειιφπνπιν Π., 

φ.π., ζει. 408. 
95

 Έηζη ν Παπαδεκεηξίνπ Υ., H εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ απφ ηνλ εζληθφ δηθαζηή θαη ε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ ηδησηψλ ζηα δηθαζηήξηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ην ηζρχνλ δίθαην θαη 

ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, φ.π., ζει. 1122, 1123. Δλψ, νη ηάγθνο Π./ αρπεθίδνπ Δ., φ.π., ζει. 298 

ραξαθηεξίδνπλ εχζηνρα ηελ απάληεζε ηνπ ΓΔΔ σο «γλσκνδνηηθή». 
96

 Βι. Παπαδεκεηξίνπ Υ., H εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ απφ ηνλ εζληθφ δηθαζηή θαη ε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ησλ ηδησηψλ ζηα δηθαζηήξηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ην ηζρχνλ δίθαην θαη ηε πλζήθε 

ηεο Ληζαβφλαο, φ.π., ζει. 1126. 
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εζσηεξηθφ ηνπ. 

Απηή ε θαηάξγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ μερσξηζηψλ ηνκέσλ πνιηηηθήο- 

γλσζηψλ σο ππιψλσλ
97

 - θαη ε ζπλαθφινπζε ππαγσγή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ηνκέα ΔΑΓ 

ζηελ θνηλνηηθή κέζνδν ζπλεπάγεηαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ απνθάζεσλ – 

πιαίζην, θνηλψλ ζέζεσλ θαη ζπκβάζεσλ κε θαλνληζκνχο ή νδεγίεο. Αθφκα, ζα 

αθνινπζείηαη ε ζπλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία κε εηδηθή πιεηνςεθία ζε επίπεδν 

πκβνπιίνπ. Ζ δε Δπηηξνπή απνθηά δηθαηνδνζία λα αζθεί πξνζθπγή ιφγσ παξάβαζεο 

ελψπηνλ ηνπ ΓΔΔ θαη γηα ηα ζέκαηα ηνπ ησξηλνχ ηξίηνπ ππιψλα δηαδξακαηίδνληαο έηζη 

πιήξσο ην ξφιν ηεο σο ζεκαηνθχιαθα ησλ πλζεθψλ. Σέινο, ην γεληθφ ζχζηεκα 

δηθαηνδνζίαο ηνπ ΓΔΔ επεθηείλεηαη πιήξσο θαη ζηα ζέκαηα ηνπ ησξηλνχ ηξίηνπ 

ππιψλα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξάμεσλ ησλ νξγάλσλ ηεο Έλσζεο ζε απηφ ηνλ 

ηνκέα.
98

 Μάιηζηα, απηή ε γεληθή, δηεπξπκέλε αξκνδηφηεηα ηνπ ΓΔΔ δελ αθνξά 

κφλνλ ην ζχλνιν ησλ ζεκάησλ ΔΑΓ, αιιά εθηείλεηαη θαη σο πξνο ην είδνο ηεο 

πξνζθπγήο, θαιχπηνληαο φιν ην θάζκα δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, ήηνη επζείεο 

πξνζθπγέο θαηά θξάηνπο – κέινπο, αηηήζεηο αθπξψζεσο θαη πξνδηθαζηηθέο 

παξαπνκπέο απφ φια ηα δηθαζηήξηα, αλεμαξηήησο βαζκνχ.
99

 

Οξζά ε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο θαηήξγεζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πξντζρχνληνο 

θαζεζηψηνο αλαθνξηθά κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ εηίζελην ζηελ πξνδηθαζηηθή 

παξαπνκπή ζηνλ ρψξν ηεο ειεπζεξίαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηνπ δηθαίνπ. Δηδηθφηεξα, φζνλ 

αθνξά ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ΓΔΔ ζηνλ ρψξν ΔΑΓ, ην άξζξν 69 παξ. 1 πλζΔΚ πεξηφξηδε 

ηελ δπλαηφηεηα παξαπνκπήο ζηα εζληθά δηθαζηήξηα, ησλ νπνίσλ νη απνθάζεηο δελ κπν-

ξνχζαλ λα πξνζβιεζνχλ κε έλδηθα κέζα. Γηθαζηήξηα θαηψηεξεο βαζκίδαο δηθαηνδνζίαο 

δελ είραλ δηθαίσκα πξνδηθαζηηθήο παξαπνκπήο θαη ηα πξνδηθαζηηθά εξσηήκαηα πνπ 

ηπρφλ έζεηαλ απνξξίπηνληαλ σο απαξάδεθηα.
100

 ην θαζεζηψο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

γηα ηελ Αζηπλνκηθή θαη Γηθαζηηθή πλεξγαζία ζε Πνηληθέο Τπνζέζεηο ην πξνδηθαζηηθφ 
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 Βι. γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ ηξηψλ ππιψλσλ Υξηζηηαλφ Β.,φ.π., ζει. 820. 
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 Βι. Παπαδεκεηξίνπ Υ.,  H εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ απφ ηνλ εζληθφ δηθαζηή θαη ε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ησλ ηδησηψλ ζηα δηθαζηήξηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ην ηζρχνλ δίθαην θαη ηε πλζήθε 

ηεο Ληζαβφλαο, φ.π., ζει. 1130-1131. Οκνίσο ν Sean Van Raepenbusch, φ.π., ζει. 483. 
99

 Έηζη ε Παπαδνπνχινπ Σαηηαλή, Ο ρψξνο ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο, ΔΔΔπξΓ, ηεχρνο 2/2010, ζει. 168.  
100

 Πξβι, ΓΔΔ C-555/03, Warbecq, 10-6-2004, πιινγή 2004, ζει. Η-6041 (άιισο ίδεηε ην θείκελν ηεο ελ 

ιφγσ απφθαζεο ζηελ ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκφ 42). Αθφκα ίδεηε αλαιπηηθά γηα ην πξντζρχνλ 

θαζεζηψο ηεο πξνδηθαζηηθήο παξαπνκπήο ζηνλ ρψξν ηεο ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο, δηθαηνζχλεο ζε ηάγθν 

Π./ αρπεθίδνπ Δ., φ.π., ζει. 300-302. 
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εξψηεκα ηεινχζε ππφ ηελ αίξεζε ηελ ζρεηηθήο δήισζεο ησλ θξαηψλ κειψλ (άξζξν 35 

παξ. 2 παιαηάο πλζήθεο γηα ηελ Δ.Δ.). Κάζε θξάηνο κέινο είρε ηελ επρέξεηα λα 

αλαγλσξίζεη ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηνπο ηνκείο απηνχο θαη λα νξίζεη ηα 

δηθαζηήξηα πνπ έρνπλ δηθαίσκα πξνδηθαζηηθήο παξαπνκπήο. Σα πεξηζζφηεξα θξάηε – 

κέιε έθαλαλ ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο απηήο θαη ραξαθηήξηζαλ ζρεδφλ φια ηα δηθαζηήξηα 

ηνπο σο δηθαηνχκελα πξνδηθαζηηθήο παξαπνκπήο. Ζ πξνβιεπφκελε επζεία πξνζθπγή 

επηηξεπφηαλ κφλν γηα ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο πξάμεσλ, δειαδή ησλ απνθάζεσλ – πιαίζην 

θαη ησλ απνθάζεσλ, ελψ δελ πξνβιεπφηαλ δηαδηθαζία παξάβαζεο θαηά ησλ θξαηψλ – 

κειψλ. 

Ζ ελ ιφγσ κεηαξξχζκηζε ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο εθξίζε επηηπρήο,
101

 δηφηη 

ην δηθαίσκα πξνδηθαζηηθήο παξαπνκπήο γηα φια ηα δηθαζηήξηα ησλ θξαηψλ κειψλ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ. Ζ εμαζθάιηζε ηεο θαζνιηθήο εθαξκνγήο θαη ηήξεζεο ηνπ 

θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαη ζηνλ ρψξν ηεο ειεπζεξίαο, ηεο αζθάιεηαο 

θαη ηνπ δηθαίνπ, φπσο θαη ζηνπο ππφινηπνπο ηνκείο. Ο εζληθφο δηθαζηήο ζα έπξεπε λα 

κπνξεί λα ζέζεη πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα ζε θάζε ζηάδην, ζην νπνίν ε απάληεζε ζην 

εξψηεκα θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκία ηεο δίθεο είλαη δήηεκα 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Παξαηεξείηαη
102

 ινηπφλ δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΓΔΔ κε 

ηελ επέθηαζε ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ ζην ζχλνιν ησλ ζεκάησλ ηνπ ηνκέα ζρεηηθά κε ην 

ρψξν ειεπζεξίαο αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 

72 θαη 276 ΛΔΔ, φπνπ ν έιεγρνο εθθεχγεη ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ ΓΔΔ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην Γηθαζηήξην δελ είλαη αξκφδην λα επαιεζεχεη ηελ εγθπξφηεηα ή ηνλ 

αλαινγηθφ ραξαθηήξα ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο αζηπλνκίαο ή ησλ άιισλ θαηαζηαιηηθψλ 

αξρψλ ελφο θξάηνπο – κέινπο θαη’ άξζξν 276 ΛΔΔ, νχηε λα απνθαλζεί γηα ηελ άζθεζε 

ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο 

θαη ηελ πξνζηαζία ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο (άξζξν 72 ΛΔΔ).
103
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 Έηζη ν θνπξήο Β., Ζ κεηαξξχζκηζε ησλ επξσπατθψλ πλζεθψλ θαη νη επηδξάζεηο ηεο ζηελ θνηλνηηθή 

δηθαηνζχλε, φ.π., ζει. 1 επ.   
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 Έηζη ν Sean Van Raepenbusch, φ.π., ζει. 483. 
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 Βι. Rene Barents, φ.π., ζει. 719. Οκνίσο Υξηζηηαλφο Β., φ.π., ζει. 821. 
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γ. Ζ εηδηθφηεξε δηαδηθαζία ηεο «επείγνπζαο πξνδηθαζηηθήο παξαπνκπήο» 

θαη’ άξζξν 267
 
εδ. 4 ΛΔΔ 

Δμάιινπ, απφ 1
εο

 Μαξηίνπ 2008, βάζεη ηξνπνπνίεζεο ησλ άξζξσλ 104β ηνπ 

Καλνληζκνχ Γηαδηθαζίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη 23
α
 ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Οξγαληζκνχ 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ, πθίζηαηαη δπλαηφηεηα εθδίθαζεο νξηζκέλσλ πξνδηθαζηηθψλ 

ππνζέζεσλ απνθιεηζηηθά ηνπ ηνκέα ΔΑΓ κε «επείγνπζα δηαδηθαζία». Δηδηθφηεξα ην 

άξζξν 267
 
εδ. 4 ΛΔΔ νξίδεη φηη: «Όηαλ αλαθχπηεη ηέηνην δήηεκα ζε εθθξεκή ππφζεζε 

ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ θξάηνπο κέινπο, ε νπνία αθνξά πξφζσπν ππφ θξάηεζε, ην 

Δηθαζηήξην απνθαίλεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ». Ζ εηζαγσγή απηνχ ηνπ ζεζκνχ ηεο 

«επείγνπζαο πξνδηθαζηηθήο παξαπνκπήο» απνζθνπεί λα εμαζθαιίζεη ηελ ηαρχηαηε 

έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ ΓΔΔ ζηα επαίζζεηα θαη επείγνληα εξσηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρψξν ηεο ειεπζεξίαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο (π.ρ. 

πεξηπηψζεηο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο, δηαθνξέο γνληθήο κέξηκλαο θ.ι.π.).
104

 Ζ επείγνπζα 

απηή δηαδηθαζία απινπζηεχεη θαη ζπληνκεχεη ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ελψπηνλ ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ, αιιά ε εθαξκνγή ηεο ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο ηφζν σο 

πξνο ην Γηθαζηήξην φζν θαη σο πξνο ηνπο δηαδίθνπο θαη ηα θξάηε – κέιε.
105

 

Σξία ζεκαληηθά ζηνηρεία δηαθνξνπνηνχλ ηελ λέα απηήλ δηαδηθαζία απφ ηελ 

ζπλεζηζκέλε πξνδηθαζηηθή παξαπνκπή.
106

 Πξψηνλ, ε επείγνπζα δηαδηθαζία πξνβιέπεη 

φηη ζην γξαπηφ ζηάδην κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο κφλν νη δηάδηθνη ηεο αξρηθήο ππφζεζεο 

ην θξάηνο κέινο, ζην νπνίν αλήθεη ην δηθαζηήξην πνπ παξαπέκπεη ην πξνδηθαζηηθφ 

εξψηεκα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη, ππφ πξνυπνζέζεηο, ην πκβνχιην θαη ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, αλ ζίγεηαη θάπνηα πξάμε ηνπο. Οη ππφινηπνη ζπκκεηέρνληεο θαη 

εηδηθά ηα άιια θξάηε κέιε θαινχληαη ζε κία πξνθνξηθή δηαδηθαζία. Γηα ηελ πεξαηηέξσ 

επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο λα κελ ππάξμεη θαλ 

γξαπηή δηαδηθαζία, Γεχηεξνλ, ηελ ελαζρφιεζε κε απηά ηα δεηήκαηα αλαιακβάλεη γηα 

έλα έηνο έλα ζπγθεθξηκέλν πεληακειέο ηκήκα ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Σν ηκήκα απηφ 

απνθαζίδεη ζχληνκα κεηά ηελ πξνθνξηθή δηαδηθαζία αθνχ αθνχζεη ηνλ Γεληθφ 

Δηζαγγειέα. Σξίηνλ, ε δηαδηθαζία ζηελ πξάμε δηεμάγεηαη θαηά βάζε ειεθηξνληθά. 
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 Βι. θνπξή Β., Ζ κεηαξξχζκηζε ησλ επξσπατθψλ πλζεθψλ θαη νη επηδξάζεηο ηεο ζηελ θνηλνηηθή 

δηθαηνζχλε, φ.π., ζει. 6 θαη 7. 
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Σκήκα ΗΗΗ: Έιεγρνο πξάμεσλ ηεο ΚΔΠΠΑ ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο πξάμεηο 

ηνπ ηνκέα ΔΑΓ 

Ρηδνζπαζηηθέο ζεσξνχληαη νη αιιαγέο ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο ζην ηνκέα 

ηεο εμσηεξηθήο παξνπζίαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο δξάζεο ηεο Δ.Δ. πξνο ηε 

δηεζλή Κνηλφηεηα, ηα ηξίηα θξάηε θαη γεληθφηεξα ζηηο δηεζλείο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ζρέζεηο ηεο. Ο λένο κφληκνο Πξφεδξνο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ θαη ν Όπαηνο 

Δθπξφζσπνο γηα ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο,
107

 κε 

ππνρξέσζε λα ινγνδνηεί ελψπηνλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, απαληά ζην πάγην αίηεκα ηξίησλ 

ρσξψλ (θπξίσο ΖΠΑ) γηα ζηαζεξφ ζπλνκηιεηή. Σαπηφρξνλα, ν Μφληκνο Πξφεδξνο 

πξνεηνηκάδεη ηηο ζπλαληήζεηο, ζπληνλίδεη θαη δηαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηα ηεο δξάζεο ηεο 

Έλσζεο θαη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Όπαηνπ Δθπξνζψπνπ, 

εθπξνζσπεί ηελ Έλσζε πξνο ηα έμσ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Όπαηνο Δθπξφζσπνο 

δηνξίδεηαη κε εηδηθή πιεηνςεθία απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Σαπηφρξνλα, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Αληηπξνέδξνπ 

ηεο Δπηηξνπήο, ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ θαη ηνπ επηθεθαιήο 

ηεο Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο Δμσηεξηθήο Γξάζεο (ΔΤΔΓ), επζχλεηαη θαη’ νπζίαλ γηα φια 

ηα ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο (θαιχπηνληαο ηφζν ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πκβνπιίνπ 

φζν θαη ηεο Δπηηξνπήο) θαη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη ζε ζέζε λα δηαζθαιίζεη ηνλ 

ζπλεθηηθφ ραξαθηήξα ηεο εμσηεξηθήο δξάζεο ηεο Δ.Δ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ΚΔΠΑΑ. 

Ωζηφζν, παξά ηηο πξννδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ επέθεξε ε πλζήθε ηεο 

Ληζαβφλαο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο θαη 

παξά ηελ δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΓΔΔ ζην ζχλνιν ησλ πξάμεσλ πνπ 

εληάζζνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο Διεπζεξίαο, Αζθάιεηαο θαη Γηθαηνζχλεο, πξέπεη ζην ζεκείν 

ηνχην λα δηεπθξηληζζεί φηη ν ηνκέαο ηεο ΚΔΠΠΑ ζηελ νπζία, θαη κεηά ηελ πλζήθε ηεο 

Ληζαβφλαο, δηαθεχγεη απφ ηνλ έιεγρν ηνπ ΓΔΔ. Αλακθίβνια ινηπφλ ε πην ζεκαληηθή 

εμαίξεζε απφ ηε δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Δ.Δ. αθνξά ηελ ΚΔΠΠΑ. χκθσλα 

κε ην άξζξν 24 ΔΔ ν απνθιεηζκφο ηεο δηθαηνδνζίαο αθνξά ηηο απνθάζεηο ηνπ 

                                                 
107

 Βι. γηα ηελ αλαβαζκηζκέλε ζέζε ηνπ Όπαηνπ Δθπξνζψπνπ γηα ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη 

πνιηηηθήο αζθάιεηαο ζε ηακέινπ Υ., Ζ ιεηηνπξγία ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, ν Όπαηνο 

Δθπξφζσπνο ηεο Δ.Δ. γηα ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ε ΚΔΠΠΑ θαη ε Κνηλή Πνιηηηθή Άκπλαο κεηά ηελ 

πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, ΔΔΔπξΓ, ηεχρνο 2/2010, ζει. 149-153. 
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Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Τπάηνπ Δθπξνζψπνπ ηεο Έλσζεο γηα 

ζέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο, θαζψο θαη ηηο δηάθνξεο πξάμεηο 

πνπ ηα πξνεγνχκελα δχν ζεζκηθά φξγαλα ζεζπίδνπλ φζνλ αθνξά ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή 

ηεο Δ.Δ. ζην ζχλνιφ ηεο. Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 275 εδ. α΄ ηεο ΛΔΔ, ην 

νπνίν νξίδεη φηη «Τν Δηθαζηήξην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο δελ έρεη αξκνδηφηεηα φζνλ 

αθνξά ηηο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ θνηλή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθή αζθαιείαο, νχηε 

φζνλ αθνξά ηηο πξάμεηο πνπ ζεζπίδνληαη βάζεη απηψλ».
108

 Παξ’ φια απηά, ην ΓΔΔ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 275 εδ. β΄ ηεο ΛΔΔ, α) είλαη αξκφδην λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ηνπ 

άξζξνπ 40 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη β) θαη λα απνθαίλεηαη επί ησλ 

πξνζθπγψλ πνπ αζθνχληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 263, ηέηαξην 

εδάθην ηεο παξνχζαο πλζήθεο θαη αθνξνχλ ηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ησλ 

απνθάζεσλ πνπ πξνβιέπνπλ πεξηνξηζηηθά κέηξα θαηά θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, 

ηηο νπνίεο ζεζπίδεη ην πκβνχιην βάζεη ηνπ ηίηινπ V, θεθάιαην 2, ηεο πλζήθεο γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

ζνλ αθνξά ηελ β΄ εμαίξεζε ηνπ άξζξνπ 275 εδ. β’ ΛΔΔ πνπ επηηξέπεη θαη’ 

εμαίξεζε ηνλ έιεγρν ζηνλ ηνκέα ηεο ΚΔΠΠΑ ζεκεηψλνληαη ηα εμήο: Σα θπζηθά θαη 

λνκηθά πξφζσπα κπνξνχλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 275 παξ. 2 ΛΔΔ λα πξνζθχγνπλ 

επζέσο θαηά φισλ ησλ απνθάζεσλ γηα πεξηνξηζηηθά κέηξα κε ζηφρν ηελ εμσηεξηθή 

πνιηηηθή. Δθφζνλ ην ΓΔΔ ειέγρεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 276 ΛΔΔ ηελ λνκηκφηεηα 

πξάμεσλ ζην ρψξν ηεο ειεπζεξίαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηνπ δηθαίνπ – κε   εμαίξεζε ηα 

κέηξα ησλ θξαηψλ – κειψλ γηα ηελ ηήξεζε ηεο δεκνζίαο ηάμεο θαη ηελ δηαθχιαμε ηεο 

εζσηεξηθήο αζθάιεηαο, κπνξνχλ λα ακπλζνχλ νη ηδηψηεο κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο 

ησλ δηθνλνκηθψλ πξνυπνζέζεσλ θαηά φισλ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηνπο αθνξνχλ, 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ πνιηηηθφ ζηφρν. Με ηνλ ηξφπν απηφλ θιείλνπλ πηζαλά θελά ζε επί-

πεδν ζπλζήθεο.
109

 Καη γηα λα ελδπλακσζεί ε αίζζεζε απηή ππάξρεη θαη ε δηάηαμε, πνπ 

νξίδεη φηη ζηα κέηξα πνπ ζεζπίδνληαη πξέπεη λα νξίδνληαη θαη νη αλαγθαίεο ξπζκίζεηο γηα 

ηελ έλλνκε πξνζηαζία (άξζξα 75 θαη 215 ΛΔΔ). 

                                                 
108

 Ο Rene Barents, φ.π., ζει. 718 επεζήκαλε ηνλ νξαηφ θίλδπλν φηη δειαδή ε έιιεηςε δηθαηνδνζίαο ηνπ 

ΓΔΔ ζε ζέκαηα ΚΔΠΠΑ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα λνκηθήο πξνζηαζίαο, εθφζνλ  απφ ηελ κία 

εληζρχνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ΓΔΔ ζε δεηήκαηα ΚΔΠΠΑ, π.ρ. επέθηαζε ζηξαηησηηθψλ απνζηνιψλ Δ.Δ., 

απφ ηελ άιιε κεηψλεηαη ν έιεγρνο εθ κέξνπο ηνπ ΓΔΔ (ελδερνκέλσο λα ηεζνχλ δεηήκαηα ζεβαζκνχ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θ.ι.π.)    
109

 Βι. ζρεηηθά θνπξή Β., Ζ κεηαξξχζκηζε ησλ επξσπατθψλ πλζεθψλ θαη νη επηδξάζεηο ηεο ζηελ 

θνηλνηηθή δηθαηνζχλε, φ.π., ζει. 1 επ.   
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Σκήκα IV: Αξκνδηφηεηεο ΓΔΔ κεηά ηελ επζεία παξαπνκπή ηεο πλζήθεο 

ηεο Ληζαβφλαο ζηνλ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ 

πσο αλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζαο, ε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο 

παξαπέκπεη ζηνλ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ,
110

 ηνλ νπνίν ζεσξεί σο ην ζχλνιν 

ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξέπεη λα έρνπλ φινη νη πνιίηεο ηεο Έλσζεο έλαληη ησλ ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ ηεο θαη ησλ λνκηθψλ εγγπήζεσλ πνπ παξέρεη. Σα έμη θεθάιαηα ηνπ Υάξηε 

θαιχπηνπλ ηα εμήο ζέκαηα: δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ 

αηφκνπ, ειεπζεξίεο, ηζφηεηα, αιιειεγγχε, δηθαηψκαηα πνπ αθνξνχλ ην θαζεζηψο 

ηζαγέλεηαο, θαη δηθαηνζχλε. Σα δηθαηψκαηα απηά, πνπ πεγάδνπλ θπξίσο απφ άιιεο 

δηεζλείο πξάμεηο, φπσο ε Δπξσπατθή χκβαζε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, απνθηνχλ έηζη 

λνκηθή θαηνρχξσζε ζηελ Έλσζε,
111

 κε απνηέιεζκα λα παξέρεηαη ζηνπο ηδηψηεο ε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην Γ.Δ.Δ. πξνο πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. 

ια ηα φξγαλα ηεο Έλσζεο νθείινπλ λα ζέβνληαη ηα δηθαηψκαηα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην Υάξηε. Σελ ίδηα ππνρξέσζε έρνπλ θαη ηα θξάηε – κέιε, φηαλ 

εθαξκφδνπλ ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία. Σν Γ.Δ.Δ. είλαη αξκφδην γηα ηελ νξζή εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Υάξηε. ε θακία δε πεξίπησζε δελ εληνπίδνληαη ζηνηρεία πνπ λα 

ππνδειψλνπλ δηεχξπλζε
112

 ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ νξγάλσλ ηεο Έλσζεο θαη εηδηθά ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο εμαηηίαο ηεο «επζείαο παξαπνκπήο» ηεο πλζήθεο ηεο 

Ληζαβφλαο ζηνλ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ. Αληηζέησο, ην Γ.Δ.Δ. εθθηλψληαο 

απφ ηελ εζληθή ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ησλ θξαηψλ – κειψλ θαη εκπλεφκελν απφ ηηο 

θνηλέο ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο ηνπο,
113

 παξέρεη κία ηδηαίηεξε πξνζηαζία ζηα 

ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ θαηφρσλ ηεο λέαο εληαίαο επξσπατθήο ηζαγέλεηαο πνιηηψλ 

ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ., πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηα βαζηθά φξηα θαη ζεζκηθά πιαίζηα 

                                                 
110

 Ο δε Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ δηθαίνπ ηεο Δ.Δ. θαη 

ζπλεπψο εθαξκφδεηαη πιήξσο ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δ.Δ. Ίδεηε ζρεηηθά Rene Barents, φ.π., ζει. 721. 
111

 Γηα ηελ λνκηθή δεζκεπηηθφηεηα ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ίδεηε Υξηζηηαλφ Β., φ.π., ζει. 

820. 
112

 Βι. θνπξή Β., Ζ κεηαξξχζκηζε ησλ επξσπατθψλ πλζεθψλ θαη νη επηδξάζεηο ηεο ζηελ θνηλνηηθή 

δηθαηνζχλε, φ.π., ζει. 10. 
113

 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο επηξξνήο ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ ζηε λνκνινγία ηνπ Γ.Δ.Δ. είλαη ε 

ελζσκάησζε κεγάινπ κέξνπο ηεο λνκνινγίαο ηνπ Βundesvwefassungsgericht αλαθνξηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ απφ ην Γ.Δ.Δ. Ζ δεκηνπξγηθή απηή ελζσκάησζε απνδεηθλχεη 

θαηαξρήλ ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ησλ εζληθψλ ζπληαγκαηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ ΒVerfGE θαη 

ηνπ Conseil d’ Etat, σο πεγή άληιεζεο απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ άηππνπ θνηλνηηθνχ 

δηθαίνπ πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, ελψ παξάιιεια πηζηνπνηεί ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Γ.Δ.Δ. 

λα άξεη ηηο επηθπιάμεηο ησλ δηθαζηεξίσλ απηψλ αλαθνξηθά κε ηελ έθηαζε ηεο ππεξνρήο ηνπ θνηλνηηθνχ 

δηθαίνπ, εμαζθαιίδνληαο παξφκνην θαη ηζφηηκν κε απηά επίπεδν πξνζηαζίαο ζηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα. 
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πξνζηαζίαο πνπ παξέρνληαη ζε απηά ζε εζληθφ πεδίν, ελψ παξάιιεια είλαη αλαγθαία γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ.
114

 Γηαθνξεηηθά, ζα 

ήηαλ αδχλαηνλ λα ππάξμεη κία επξσπατθή έλλνκε ηάμε, πνιιψ δε κάιινλ ε ίδηα ε έλλνηα 

ηεο επξσπατθήο ηζαγέλεηαο, εάλ ην επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ 

ήηαλ δηαθνξεηηθφ ζε θάζε ρψξα – κέινο, κε πξνθαλή ζπλέπεηα νη πνιίηεο ησλ ΔΚ λα 

πθίζηαληαη δηαθνξνπνηήζεηο θαη δηαρσξηζκνχο. Σνλ ξφιν απηφ ηεο δηακφξθσζεο θνηλψλ 

standard πξνζηαζίαο έρεη επσκηζζεί βάζεη ηεο ΛΔΔ ην Γ.Δ.Δ.
115

 Υαξαθηεξηζηηθή ηνπ 

ζεβαζκνχ ηνπ εζληθνχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ είλαη ε 

δηαβεβαίσζε ηνπ Γ.Δ.Δ. φηη «δελ ζα κπνξνχζε λα απνδερηεί κέηξα αζπκβίβαζηα κε ηα 

αλαγλσξηζκέλα θαη εγγπεκέλα απφ ηα ζπληάγκαηα ησλ θξαηψλ-κειψλ ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα».
116

 

Δπνκέλσο, ε ελζσκάησζε ηνπ Υάξηε δελ επεξεάδεη ηηο εμνπζίεο ηεο Έλσζεο, 

αληίζεηα εμαζθαιίδεη αθελφο θαιχηεξε θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ θαη 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπο ζε επίπεδν Δ.Δ., αθεηέξνπ κεγαιχηεξε ειεπζεξία 

γηα ηνπο πνιίηεο.
117

 Αθφκα ην Γηθαζηήξην ηεο Δ.Δ. πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ πθηζηάκελε 

επξσπατθή πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ 

θηινδνμεί λα κεηαηξαπεί ζε Γηθαζηήξην Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δ.Δ.
118

 

 

 

                                                 
114

 Έηζη ν Παπαδεκεηξίνπ Υ., H εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ απφ ηνλ εζληθφ δηθαζηή θαη ε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ ηδησηψλ ζηα δηθαζηήξηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ην ηζρχνλ δίθαην θαη 

ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, φ.π., ζει. 1124. 
115

 Βι. Απφθ. Γ.Δ.Δ. ηεο 26/11/1996, Σ.Port/Bundesanatalt fur Landwirtschaft und Ernahrung, ππφζ. C-

68/95 (άιισο ίδεηε ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζηελ ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκφ 43). 
116

 Βι. Απφθ. Γ.Δ.Δ. ηεο 14/5/1974, Nold, ππφζ. C-4/73, πιι. 1974, ζει. 491(άιισο ίδεηε ην θείκελν ηεο 

ελ ιφγσ απφθαζεο ζηελ ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκφ 44), θαη ηεο 13/12/1979, Hauer, ππφζ. C-44/79, 

πιι. 1979, ζει. 3727 (άιισο ίδεηε ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζηελ ειεθηξνληθή πεγή κε αξηζκφ 

45). 
117

 Άιισζηε, ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη επθξηλήο ε δηάζεζε ζπκπφξεπζεο ΔΓΓΑ θαη ΓΔΚ, ηάζε ε νπνία 

κεηαθξάδεηαη ζηε ζχγθιηζε ησλ λνκνινγηψλ ηνπο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη εληαίν επίπεδν πξνζηαζίαο 

ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. Βι. ζρεηηθά Βνγηαηδή Π., φ.π., ζει. 2227. 
118

 Έηζη ν θνπξήο Β., Ζ κεηαξξχζκηζε ησλ επξσπατθψλ πλζεθψλ θαη νη επηδξάζεηο ηεο ζηελ θνηλνηηθή 

δηθαηνζχλε, φ.π., ζει. 11. ζνλ αθνξά δε ηελ ζεζκηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ ΔΓΓΑ θαη ηνπ ΓΔΔ κεηά ην 

εγρείξεκα ηεο πξνζρψξεζεο ηεο Δ.Δ. ζηελ ΔΓΑ βι. Βνγηαηδή Π., φ.π., ζει. 2231. Αθφκα, βι. Πεξάθε 

Δκκαλνπήι, Ζ πξνζρψξεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ ΔΓΑ κεηά ηελ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο: κηα 

πξνζέγγηζε ππφ ην πξίζκα ηεο απηνλνκίαο ηεο ελσζηαθήο έλλνκεο ηάμεο, ΔΔΔπξΓ, ηεχρνο 1/2010, ζει. 

21-26 αλαθνξηθά κε ηηο πξνηαζείζεο δηφδνπο θαη επηρεηξήκαηα γηα ηελ θαζηέξσζε ελφο ζπζηήκαηνο ζηελήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ΔΓΓΑ θαη ΓΔΔ θαη θαη’ επέθηαζε απνθπγήο κεηαμχ ηνπο αληηζέζεσλ. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

 ηα πιαίζηα ηηο παξνχζεο κειέηεο έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ νη 

ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ επέθεξε ε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο ζηελ θνηλνηηθή 

δηθαηνζχλε. Δίλαη αλακθίβνιν φηη ην δηθαηνδνηηθφ ζχζηεκα ηεο Δ.Δ. αλαβαζκίδεηαη κεηά 

ηελ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, κε απνηέιεζκα ην πξψελ ΓΔΚ θαη λπλ ΓΔΔ, θαζψο ε 

αξκνδηφηεηά ηνπ επεθηείλεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Έλσζεο (κε 

εμαίξεζε ηελ ΚΔΠΠΑ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ πιένλ γηα πξψηε θνξά ηνπ 3νπ ππιψλα, 

λα απνθηά κεγαιχηεξε λνκηθή ηζρχ, φπσο θαη φια ηα ππφινηπα δηθαηνδνηηθά φξγαλα. 

Αλακθίβνια, παξά ηηο φπνηεο αζάθεηεο ή πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη ζηηο λέεο δηαηάμεηο, 

πξφθεηηαη γηα κεηαξξπζκίζεηο πνπ κφλν ζεηηθά κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ, θαζψο 

πξνάγνπλ ηελ αζθάιεηα δηθαίνπ θαη ηελ δηαθάλεηα. Δηδηθφηεξα: 

 Πξψηνλ, ν «κεραληζκφο θηιηξαξίζκαηνο», πνπ πξνέβιεςε ε πλζήθε ηεο 

Ληζαβφλαο (άξζξν 255 ΛΔΔ), αλαθνξηθά κε ηελ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ δηθαζηψλ θαη 

ησλ γεληθψλ εηζαγγειέσλ ηνπ ΓΔΔ θαη ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ, επηθξνηείηαη κελ σο 

έλα ζεηηθφ βήκα πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ επηινγή ησλ πιένλ θαηάιιεισλ 

πξνζσπηθνηήησλ γηα ηηο πνιχ ζπνπδαίεο ζέζεηο ησλ κειψλ ησλ δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ 

ηεο Δ.Δ., ηδίσο αληί ηεο πξνηαζείζαο επηζπκίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ λα 

ζπκκεηέρεη ζηελ δηαδηθαζία απηή. Ωζηφζν, ζεσξψ φηη ν απψηεξνο ζηφρνο, ήηνη ε 

αλππαξμία θνκκαηηθνχ δεζκνχ κεηαμχ ησλ ππνςήθησλ δηθαζηψλ γηα ην ΓΔΔ ή ην 

ΓεΓΔΔ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ – κειψλ θαη θαη’ επέθηαζε ε επηινγή 

πξνζψπσλ πνπ ζα παξέρνπλ ελ ηέιεη πιήξε εγγχεζε αλεμαξηεζίαο θαη ζα έρνπλ ηελ 

απαηηνχκελε ηθαλφηεηα γηα ηελ άζθεζε πςειψλ δηθαζηηθψλ θαζεθφλησλ δελ 

εμαζθαιίδεηαη πιήξσο. Καη ηνχην δηφηη,  ν ξφινο ηεο λενζχζηαηεο απηήο Δπηηξνπήο ζα 

είλαη θαζαξά πξνιεπηηθφο θαη γλσκνδνηηθφο, άιισο δε ζπκβνπιεπηηθφο, ηνλ δε ηειηθφ 

ιφγν γηα ηελ επηινγή ησλ δηθαζηψλ θαη γεληθψλ εηζαγγειέσλ ζα έρνπλ νη εθάζηνηε 

θπβεξλψληεο ησλ θξαηψλ – κειψλ. Δπνκέλσο, ε ζέζπηζε απηήο ηεο πξφζζεηεο 

δηαδηθαζίαο ζηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ δηθαζηή 

θαη ηνπ γεληθνχ εηζαγγειέα ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ κφλνλ ηχπνηο 

ζα κπνξνχζε λα ιερζεί φηη  ζπκβάιιεη ζηελ επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ ππνςεθίσλ. 

Δλαπνζέηνπκε δε ηηο ειπίδεο καο κφλνλ ζηελ επζπλεηδεζία ησλ εθάζηνηε θπβεξλήζεσλ 

ησλ θξαηψλ – κειψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο ζπλεηήο επηινγήο εθείλσλ ησλ 
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ππνςεθίσλ δηθαζηψλ θαη γεληθψλ εηζαγγειέσλ πνπ ζα είλαη νη πιένλ αμηφινγνη απφ 

άπνςε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ρσξίο θνκκαηηθά θξηηήξηα. 

Γεχηεξνλ, ε επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ζε φ, ηη αθνξά ηελ παξάβαζε ηεο 

αλαθνίλσζεο ησλ κέηξσλ κεηαθνξάο κηαο νδεγίαο, φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 260 παξ. 3 

ηεο ΛΔΔ, θαη ε ζχληκεζε ησλ δχν δηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ζε κία κε ηελ ππνβνιή απφ 

ην ζηάδην ηεο πξψηεο θηφιαο δηθαζηηθήο πξνζθπγήο ηνπ αηηήκαηνο γηα επηβνιή θαη’ 

απνθνπή πνζνχ ή ρξεκαηηθήο πνηλήο, αθ’ εο ζηηγκήο δηαπηζησζεί ε παξάβαζε, κφλνλ 

ζεηηθά κπνξεί λα ηδσζεί. Αθνχ, αλακθηζβήηεηα ζπκβάιιεη ηφζν ζηελ επηηάρπλζε 

απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο, φζν θαη ζηελ ηαρεία εθθαζάξηζε εθθξεκψλ ππνζέζεσλ 

κεηαμχ ηεο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ – κειψλ, κε απψηεξε ζπλέπεηα ηελ ηαρχηεξε 

εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ πξνψζεζε ηεο επξσπατθήο 

ελνπνίεζεο. Μάιηζηα, ε επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα έπξεπε 

θαη’ εκέ λα κελ πεξηνξίδεηαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηεο παξάβαζεο ηεο  αλαθνίλσζεο 

ησλ κέηξσλ κεηαθνξάο κηαο νδεγίαο, παξά λα επεθηαζεί ζην ζχλνιν ησλ πξνζθπγψλ γηα 

παξάβαζε θξάηνπο – κέινπο. Δθφζνλ, ζε θάζε πεξίπησζε δίλεηαη ην δηθαίσκα ζην 

θξάηνο – κέινο λα δηαηππψζεη αηηηνινγεκέλε γλψκε επί ηνπ ζέκαηνο ήδε ζε δηνηθεηηθφ 

επίπεδν θαη ηνπ ηάζζεηαη ηαπηφρξνλα θαη πξνζεζκία λα άξεη ηελ ηειεζζείζα θαηά ηελ 

Δπηηξνπή παξάβαζε πξηλ ηελ πξνζθπγή ηεο Δπηηξνπήο ζην ΓΔΔ, ηφηε επζχο κφιηο ε 

Δπηηξνπή πξνζθχγεη ζην ΓΔΔ γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο παξάβαζεο, πξέπεη ζπλάκα λα 

αηηείηαη θαη ηελ επηβνιή θαη’ απνθνπή πνζνχ ή ρξεκαηηθήο πνηλήο, εθφζνλ δηαπηζησζεί 

ε παξάβαζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, αθελφο κελ ε δηθαζηεξηαθή χιε ηνπ ΓΔΔ ζα κεησζεί 

θαη δε ζα απαζρνιείηαη ην δηθαηνδνηηθφ απηφ φξγαλν δχν θνξέο νπζηαζηηθά κε ηελ ίδηα 

ππφζεζε, αθεηέξνπ δε  ε ζπκκφξθσζε ησλ θξαηψλ – κειψλ κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

απνξξένπλ απφ ην θνηλνηηθφ δίθαην ζα είλαη άκεζε. 

Σξίηνλ, ε επέθηαζε ηνπ ειέγρνπ πνπ αζθεί ην ΓΔΔ ζην ζχλνιν ησλ πξάμεσλ πνπ 

εθδίδνληαη απφ ηα φξγαλα ή νξγαληζκνχο ηεο Έλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απφ εδψ 

θαη ζην εμήο θαη ησλ πξάμεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, κφλνλ ζεηηθά κπνξεί λα 

αληηκεησπηζηεί, δηφηη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην απνηειεί θαη’ εμνρήλ δηαθπβεξλεηηθφ 

φξγαλν θαη νη πξάμεηο ηνπ ζαθψο πξέπεη λα ειέγρνληαη. ζνλ αθνξά δε ηηο πξνυπνζέζεηο 

ελεξγεηηθήο λνκηκνπνίεζεο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο 

αθχξσζεο θαη’ άξζξν 263 εδ. δ’  ΛΔΔ  ζεκεηψλεηαη φηη έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 
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ζα λνκηκνπνηείηαη λα πξνζβάιεη ην ζχλνιν ησλ αηνκηθψλ πξάμεσλ, ησλ νπνίσλ ηπγράλεη 

απνδέθηεο, ην ζχλνιν ησλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ πνπ απεπζχλνληαη κελ ζε ηξίηνπο, αιιά 

ηνλ αθνξνχλ άκεζα θαη αηνκηθά, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ κε 

ηελ πξνυπφζεζε θπζηθά φηη αθνξνχλ ηνλ πξνζθεχγνληα «άκεζα, ρσξίο λα 

πεξηιακβάλνπλ εθηειεζηηθά κέηξα». Ζ δε απφδεημε εθ κέξνπο ελφο θπζηθνχ πξνζψπνπ 

ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο ακεζφηεηαο θαη ηεο αηνκηθφηεηαο, φπσο νη έλλνηεο απηέο 

δηαπιάζηεθαλ απφ ηελ λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ θαη αλαιπηηθά πξνεθηέζεθε παξαπάλσ, 

ελέρεη νπσζδήπνηε πιείζηεο δπζθνιίεο θαη νπζηαζηηθά θαζηζηά ηδηαίηεξα δπζρεξή ηελ 

επζεία πξνζβνιή ησλ πξάμεσλ λνκνζεηηθήο πθήο εθ κέξνπο ελφο θπζηθνχ πξνζψπνπ, κε 

απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε ελ πξνθεηκέλσ γηα απνηειεζκαηηθή 

δηθαζηηθή πξνζηαζία. Γηφηη, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε δηθαζηηθή πξνζηαζία, δελ 

αξθεί λα πξνβιέπεηαη απιψο ε δπλαηφηεηα άζθεζεο ελφο ελδίθνπ βνεζήκαηνο, αιιά 

απαηηείηαη λα κπνξεί απηφ λα αζθεζεί απνηειεζκαηηθά ζηελ πξάμε απφ ηνπο έρνληεο 

έλλνκν ζπκθέξνλ πξνο ηνχην θαη φρη λα απνδπλακψλεηαη κέζσ ηεο λνκνινγίαο ηνπ ΓΔΔ 

ε ίδηα ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο. Γελ αξθεί ινηπφλ λα κπνξεί έλα 

θπζηθφ πξφζσπν λα αζθήζεη έλα έλδηθν βνήζεκα, φηαλ κεηά βεβαηφηεηαο ζρεδφλ απηφ 

ζα απνξξηθζεί ιφγσ ηεο δπζθνιίαο απφδεημεο ησλ απζηεξψλ πξνυπνζέζεσλ, φπσο ηηο 

δηακνξθψλεη ε λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ. Σν επηρείξεκα ηεο αχμεζεο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο 

ηνπ ΓΔΔ εάλ δελ ηαρζνχλ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο γηα ην παξαδεθηφ λφκσ θαη νπζία ηνπ 

ελδίθνπ βνεζήκαηνο θαη’ εκέ είλαη εληειψο άζηνρν, γηα δχν ιφγνπο: αθελφο, ζα 

κπνξνχζε ε εθδίθαζε ησλ ελ ιφγσ πξνζθπγψλ λα αλαηεζεί ζε λενζπζηαζέληα 

δηθαηνδνηηθά ηκήκαηα, ελδερνκέλσο ζε λέα ηκήκαηα ησλ εηδηθεπκέλσλ δηθαζηεξίσλ, 

νχησο ψζηε λα κελ ππεξθνξηψλεηαη ην ΓΔΔ, αθεηέξνπ, δελ είλαη δπλαηφλ γηα λα κελ 

ζπζζσξεχνληαη ππνζέζεηο ζην ΓΔΔ, λα ηίζεληαη λνκνινγηαθψο απζηεξέο πξνυπνζέζεηο 

γηα λα κελ επδνθηκήζεη ηειηθά έλα έλδηθν βνήζεκα. 

Δπηπιένλ, κέζα απφ ηελ θαζηέξσζε ηεο εηδηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ηήξεζε ηεο 

αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ηα εζληθά δηθαζηήξηα ελδπλακψλνληαη. Πξφθεηηαη ζαθψο γηα 

κηα κεγάιε θαηλνηνκία ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο, θαζψο ηα εζληθά θνηλνβνχιηα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαηππψλνπλ ηε γλψκε ηνπο ήδε ζε έλα πνιχ αξρηθφ ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο, πξνηνχ ε πξφηαζε εμεηαζηεί ιεπηνκεξψο απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

θαη ην πκβνχιην Τπνπξγψλ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ν κεραληζκφο «έγθαηξεο 
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πξνεηδνπνίεζεο» επηηξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα ζπκθέξνληα, νη πξνηάζεηο θαη νη 

αλεζπρίεο ησλ θξαηψλ – κειψλ, φηαλ ε λνκνζεηηθή πξάμε βξίζθεηαη αθφκα ζην ζηάδην 

ηεο δηαβνχιεπζεο θαη φρη φηαλ ε πξάμε έρεη ηεζεί ζε ηζρχ θαη ππάξρεη πξνζθπγή 

ελαληίνλ ηεο ελψπηνλ ησλ θνηλνηηθψλ δηθαζηεξίσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ε νδεγία 2006/123/ΔΚ γηα ηηο ππεξεζίεο, γλσζηή σο νδεγία Μπνιθελζηάηλ, ε 

νπνία αλακθίβνια απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο 

ππεξεζηψλ, ε νπνία απνηειεί ηελ θχξηα πεγή αλάπηπμεο θαη δεκηνπξγίαο ζέζεσλ 

εξγαζίαο ηεο Δ.Δ. Ωζηφζν, εάλ πξηλ ηελ ζέζπηζε ηεο νδεγίαο απηήο, πξνβιεπφηαλ ε 

δπλαηφηεηα ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ λα δηαηππψζνπλ ηελ γλψκε ηνπο επ’ απηήο, 

δπλαηφηεηα πνπ πξνβιέθζεθε κφιηο κε ηελ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, ελδερνκέλσο ε 

νδεγία απηή λα είρε πξνζιάβεη κηα δηαθνξεηηθή κνξθή, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ηδηνκνξθίεο θάζε θξάηνπο – κέινπο, κηα κνξθή πνπ ζα ηθαλνπνηνχζε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο ηεο Δ.Δ. θαη ζα απνξξνθνχζε ζηαδηαθά ηνπο θνηλσληθνχο 

«θξαδαζκνχο». Έηζη, δελ ζα ππήξρε ην δίιεκκα, απφ ηελ κία ν θίλδπλνο λα «κπινθάξεη» 

ε νδεγία θαη λα παξακείλεη γξάκκα θελφ θαη αλεθάξκνζην θαη απφ ηελ άιιε ζε 

πεξίπησζε απαξέγθιηηεο εθαξκνγήο ηεο, λα μεζεθψλεηαη ζχειια αληηδξάζεσλ θαη 

αγσληζηηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ, φπσο ζπκβαίλεη ηελ ηειεπηαία πεξίνδν θαη ζηε ρψξα καο 

ελφςεη ηνπ αλνίγκαηνο ησλ θαινχκελσλ σο «θιεηζηψλ» επαγγεικάησλ. 

Αθφκα, ε δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΓΔΔ ζην ζχλνιν ησλ πξάμεσλ πνπ 

εληάζζνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο Διεπζεξίαο, Αζθάιεηαο θαη Γηθαηνζχλεο κε εμαίξεζε ηνλ 

ηνκέα ηεο ΚΔΠΠΑ, ν νπνίνο θαη κεηά ηελ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, δηαθεχγεη απφ ηνλ 

έιεγρν ηνπ ΓΔΔ, ζεσξείηαη ξηδνζπαζηηθή θαη θαηά ηελ γλψκε κνπ δηεπθνιχλεη θαη 

επηηαρχλεη ηελ επξσπατθή ελνπνίεζε, κελ αθήλνληαο πνιιέο αξκνδηφηεηεο απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν ζηελ δηθαηνδνζία ησλ θξαηψλ – κειψλ, ρσξίο θαλέλαλ έιεγρν απφ ην ΓΔΔ, 

γεγνλφο πνπ ζα δηαηεξνχζε ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ελλφκσλ ηάμεσλ ησλ θξαηψλ – 

κειψλ θαη δελ ζα ζπλέβαιιε ζηελ επξσπατθή νινθιήξσζε. 

Σέινο, ε επζεία παξαπνκπή ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο ζηνλ Υάξηε 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ζηαζεξνπνηεί ηξφπνλ ηηλά ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζε επίπεδν Δ.Δ. Ζ δε αλεζπρία φηη ε παξαπνκπή απηή ζηνλ Υάξηε ελέρεη 

ηνλ θίλδπλν ζχγρπζεο κεηαμχ ΔΓΓΑ θαη ΓΔΔ είλαη ππεξβνιηθή θαη’ εκέ, εθφζνλ ηα δχν 

δηθαηνδνηηθά φξγαλα εμαζθαιίδνπλ πξνζηαζία αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε δχν 
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δηαθνξεηηθά επίπεδα, δηεζλέο θαη θνηλνηηθφ. πλεπψο, κφλνλ θίλδπλνο ζχγρπζεο δελ 

πθίζηαηαη, παξά απμεκέλε θαη νπζηαηηθφηεξε πξνζηαζία ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ. 

Δλ αλακνλή ινηπφλ ησλ απνηειεζκάησλ εθαξκνγήο ησλ ξπζκίζεσλ ηεο πλζήθεο 

ηεο Ληζαβφλαο ζε πξαθηηθφ επίπεδν πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη – έμσ απφ ην ζηελφ πιαίζην 

ησλ αιιαγψλ ζηελ θνηλνηηθή δηθαηνζχλε – ζε γεληθέο γξακκέο ε πλζήθε ηεο 

Ληζζαβφλαο δελ επέθεξε ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζην βαζηθφ ραξαθηήξα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απιά πξνζπάζεζε λα ηελ θάλεη ηθαλφηεξε γηα 

απνηειεζκαηηθφηεξεο δξάζεηο. εκεηψλεηαη φηη βαζηθφο ηεο ζηφρνο είλαη ε ελίζρπζε ησλ 

θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αθνχ ε Δπξσπατθή Έλσζε ζπκπιεξψλεη ηε 

δξάζε ηνπο, φηαλ απηά δελ είλαη ζε ζέζε λα επηηχρνπλ κεκνλσκέλα θάπνηνπο ζηφρνπο. 

ίγνπξα ε ζπλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο δελ θαηάθεξε λα πεηχρεη ηνπο θηιφδνμνπο ζηφρνπο 

πνπ επηρεηξνχζε λα πεηχρεη ε πληαγκαηηθή πλζήθε. Δίλαη εκθαλέο ζηελ πλζήθε ηεο 

Ληζαβφλαο φηη ε έιιεηςε βνχιεζεο νξηζκέλσλ θξαηψλ λα αθνινπζήζνπλ ηα ππφινηπα 

θξάηε, εηδηθά ζε θάπνηνπο ηνκείο, επηηξέπεη ζε αθφκα κεγαιχηεξν βαζκφ ιχζεηο πνπ 

νδεγνχλ ζε Δπξψπε δχν ηαρπηήησλ. Παξάιιεια, φκσο, δηαθάλεθε φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

θξαηψλ – κειψλ πηζηεχεη θαη επηδηψθεη ηελ επξσπατθή ελνπνίεζε. Ζ λέα πλζήθε 

νπσζδήπνηε ζπληζηά έλα βήκα πξνφδνπ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, επηηξέπνληαο ηελ 

πξνψζεζε απνηειεζκαηηθφηεξσλ κέηξσλ θαη ζέηνληαο ηα ζεκέιηα γηα νπζηαζηηθφηεξε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ - κειψλ. 

Γελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη φηη ε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο δεκηνπξγήζεθε γηα λα 

εμππεξεηήζεη ηξεηο επηηαθηηθέο αλάγθεο: πξψηνλ, κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε 

ιήςε ησλ απνθάζεσλ, δεχηεξνλ, πην δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ράξε ζηελ αλαβάζκηζε 

ηνπ ξφινπ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ θαη ηξίηνλ, 

κεγαιχηεξε ζπλνρή ησλ εμσηεξηθψλ δξάζεσλ. Δάλ επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο απηνχο, ε Δ.Δ. 

ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνσζεί θαιχηεξα ηα ζπκθέξνληα ησλ πνιηηψλ ηεο ζε θαζεκεξηλή 

βάζε … 
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ  

 

 ηάγθνο Π. / αρπεθίδνπ Δ., ΓΗΚΑΗΟ ΣΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ 

ΚΑΗ ΣΖ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΈΝΩΖ, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα – Θεζζαινλίθε 2000 

 θνπξή Β., ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΤΝΘΖΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΚΑΗ 

ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ, Δθδφζεηο Άλη. Ν. άθθνπια, 2003 

 Βνζθφπνπινπ Γ., ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ – ΘΔΜΟΗ, ΠΟΛΗΣΗΚΔ, 

ΠΡΟΚΛΖΔΗ, ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟΗ, Δθδφζεηο Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2009 

 Καλειιφπνπινο Π., ΣΟ ΓΗΚΑΗΟ ΣΖ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ – ΤΝΘΖΚΖ 

ΣΖ ΛΗΑΒΟΝΑ, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα – Θεζζαινλίθε 2010 

 

 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΗΑ 

 

 SEAN VAN RAEPENBUSCH, Γηθαζηήο ζην Γηθαζηήξην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

ηεο ΔΔ, Ζ ΘΔΜΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΣΖ ΤΝΘΖΚΖ ΣΖ ΛΗΑΒΟΝΑ: Ζ 

ΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΓΤΖ ΣΖ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ, ΔΔΔπξΓ, ηεχρνο 3/2008, ζει. 

459 επ. 

 Παπαδεκεηξίνπ Υ., Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ 

ΔΘΝΗΚΟ ΓΗΚΑΣΖ ΚΑΗ Ζ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΠΡΟΒΑΖ ΣΩΝ ΗΓΗΩΣΩΝ ΣΑ 

ΓΗΚΑΣΖΡΗΑ ΣΖ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΚΑΣΑ ΣΟ ΗΥΤΟΝ ΓΗΚΑΗΟ ΚΑΗ ΣΖΝ 

ΤΝΘΖΚΖ ΣΖ ΛΗΑΒΟΝΑ, Γίθε, ηεχρνο Ννεκβξίνπ 2008  

 Υξηζηηαλνχ Β., Ζ ΤΝΘΖΚΖ ΣΖ ΛΗΑΒΟΝΑ ΚΑΗ ΟΗ ΝΔΟΗ ΚΑΝΟΝΔ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ, ΝΟΒ, ηφκνο 57/2009, ζει. 818 επ. 

 Παπαδεκεηξίνπ Υ., Ζ ΤΝΔΗΦΟΡΑ ΣΩΝ ΑΡΥΩΝ ΣΖ 

ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖ ΑΝΑΛΟΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΚΑΣΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΩΝ ΘΔΜΔΛΗΩΓΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ 

ΓΗΚΑΗΟ, ΝνΒ, ηφκνο 57/2009, ζει. 361 επ. 

 θνπξή Β., Ζ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΣΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΤΝΘΖΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗ 

ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΣΖΝ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, ΔΔΔπξΓ, ηεχρνο 1/2010, ζει. 

1 επ. 
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 ηακέινπ Υαξάιακπνπ, Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΔΜΗΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ, Ο ΤΠΑΣΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΣΖ Δ.Δ. ΓΗΑ ΘΔΜΑΣΑ ΔΞΩΣΔΡΗΚΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ, Ζ ΚΔΠΠΑ ΚΑΗ Ζ ΚΟΗΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΜΤΝΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ 

ΤΝΘΖΚΖ ΣΖ ΛΗΑΒΟΝΑ, ΔΔΔπξΓ, ηεχρνο 2/2010, ζει. 147 επ. 

 Παπαδνπνχινπ Σαηηαλή, Ο ΥΩΡΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ 

ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΜΔ ΒΑΖ ΣΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΖ ΤΝΘΖΚΖ ΣΖ ΛΗΑΒΟΝΑ, 

ΔΔΔπξΓ, ηεχρνο 2/2010, ζει. 163 επ. 

 Rene Barents, THE COURT OF JUSTICE AFTER THE TREATY OF LISBON, 

Common Market Law Review, ηεχρνο 47/2010, ζει. 709 επ. 

 Πεξάθε Δκκαλνπήι, Ζ ΠΡΟΥΩΡΖΖ ΣΖ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΣΖΝ 

ΔΓΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΤΝΘΖΚΖ ΣΖ ΛΗΑΒΟΝΑ: ΜΗΑ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΤΠΟ ΣΟ 

ΠΡΗΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΔΝΩΗΑΚΖ ΔΝΝΟΜΖ ΣΑΞΖ, ΔΔΔπξΓ, 

ηεχρνο 1/2010, ζει. 13 επ. 

 Βνγηαηδή Παλαγηψηε, Ο ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΠΡΑΞΔΩΝ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΖ 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΣΡΑΒΤΡΓΟΤ: ΑΠΟ ΣΟ 

ΒΟΠΟΡΟ ΣΖ ΛΗΑΒΟΝΑ, ΝνΒ, ηφκνο 58/2010, ζει. 2223 επ. 

 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΠΖΓΔ 

 

1. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1976&T3=33&RechType=RECH_naturel&

Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7

%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 1976.  

Rewe-Zentralfinanz eG θαη Rewe-Zentral AG θαηά Landwirtschaftskammer 

für das Saarland.  

Αίηεζε γηα ηελ έθδνζε πξνδηθαζηηθήο απνθάζεσο: Bundesverwaltungsgericht 

- Γεξκαλία.  

Τπφζεζε 33/76. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 1976 ζειίδα 01989 

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1976&T3=33&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1976&T3=33&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1976&T3=33&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1976&T3=33&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
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Διιεληθή εηδηθή έθδνζε ζειίδα 00747 

2. http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/3_nomologia_rs_sub.php 

ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ 27Ζ ΜΑΗΟΤ 1981. 

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO ΚΑΣΑ ESSEVI 

SPA ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩ CARLO SALENGO. (ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΚΓΟΖ ΠΡΟΓΗΚΑΣΗΚΖ ΑΠΟΦΑΔΩ ΣΟΤ CORTE D ` APPELLO 

ΣΟΤ ΜΗΛΑΝΟΤ) 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΚΑΘΔΣΩ ΣΟΤ ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑΣΟ. 

ΤΝΔΚΓΗΚΑΕΟΜΔΝΔ ΤΠΟΘΔΔΗ 142 ΚΑΗ 143/80. 

πιινγή ηεο λνκνινγίαο/1981 (1439) 

 

3. http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/3_nomologia_rs_sub.php  

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ (ηκήκα κείδνλνο ζπλζέζεσο) ηεο 12εο Ηνπιίνπ 

2005. 

Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαηά Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο. 

Παξάβαζε θξάηνπο - Αιηεία - Αλάζεζε ππνρξεψζεσλ ειέγρνπ ζηα θξάηε 

κέιε - Γηαπίζησζε παξαβάζεσο κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ - Παξάιεηςε 

εθηειέζεσο - άξζξν 228 ΔΚ - Καηαβνιή θαη` απνθνπήλ πνζνχ - Δπηβνιή 

ρξεκαηηθήο πνηλήο. 

Τπφζεζε C-304/02. 

 

4. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1984&T3=222&RechType=RECH_naturel

&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B

7%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 15εο Μαΐνπ 1986.  

Marguerite Johnston θαηά Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary.  

Αίηεζε γηα ηελ έθδνζε πξνδηθαζηηθήο απνθάζεσο: Industrial Tribunal, 

Belfast (Northern Ireland) - Ζλσκέλν Βαζίιεην.  

Ίζε κεηαρείξεζε κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ - Έλνπιν φξγαλν εθεδξηθήο 

αζηπλνκίαο.  

http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/3_nomologia_rs_sub.php
http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/3_nomologia_rs_sub.php
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1984&T3=222&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1984&T3=222&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1984&T3=222&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1984&T3=222&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7


 

 62 

Τπφζεζε 222/84. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 1986 ζειίδα 01651 

5. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2004&T3=341&RechType=RECH_naturel

&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B

7%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ (ηκήκα κείδνλνο ζπλζέζεσο) ηεο 2αο Μαΐνπ 

2006.  

Eurofood IFSC Ltd.  

Αίηεζε γηα ηελ έθδνζε πξνδηθαζηηθήο απνθάζεσο: Supreme Court - Ηξιαλδία.  

Γηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε αζηηθέο ππνζέζεηο - Καλνληζκφο (ΔΚ) 1346/2000 - 

Γηαδηθαζίεο αθεξεγγπφηεηαο - Απφθαζε πεξί θηλήζεσο ηεο δηαδηθαζίαο - 

Κέληξν ησλ θχξησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ νθεηιέηε - Αλαγλψξηζε ηεο δηαδηθαζίαο 

αθεξεγγπφηεηαο - Γεκφζηα ηάμε.  

Τπφζεζε C-341/04. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 2006 ζειίδα I-03813 

 

6. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1998&T3=7&RechType=RECH_naturel&S

ubmit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%

CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 28εο Μαξηίνπ 2000.  

Dieter Krombach θαηά André Bamberski.  

Αίηεζε γηα ηελ έθδνζε πξνδηθαζηηθήο απνθάζεσο: Bundesgerichtshof - 

Γεξκαλία.  

χκßαζε ησλ Βξπμειιψλ - Δθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ - Γεκφζηα ηάμε.  

Τπφζεζε C-7/98. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 2000 ζειίδα I-01935 

 

7. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1992&T3=20&RechType=RECH_naturel&

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2004&T3=341&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2004&T3=341&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2004&T3=341&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2004&T3=341&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1998&T3=7&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1998&T3=7&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1998&T3=7&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1998&T3=7&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1992&T3=20&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1992&T3=20&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
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Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7

%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ (έθην ηκήκα) ηεο 1εο Ηνπιίνπ 1993.  

Anthony Hubbard (Testamentvollstrecker) θαηά Peter Hamburger.  

Αίηεζε γηα ηελ έθδνζε πξνδηθαζηηθήο απνθάζεσο: Landgericht Hamburg - 

Γεξκαλία.  

Ίζε κεηαρείξηζε - Διεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ - Δθηειεζηήο δηαζήθεο.  

Τπφζεζε C-20/92. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 1993 ζειίδα I-03777 

 

8. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2001&T3=224&RechType=RECH_naturel

&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B

7%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 30ήο επηεκβξίνπ 2003.  

Gerhard Köbler θαηά Republik Österreich.  

Αίηεζε γηα ηελ έθδνζε πξνδηθαζηηθήο απνθάζεσο: Landesgericht für 

Zivilrechtssachen Wien - Απζηξία.  

Ίζε κεηαρείξηζε - Ακνηβέο ησλ θαζεγεηψλ παλεπηζηεκίνπ - .κκεζε δπζκελήο 

δηάθξηζε - Δπίδνκα αξραηφηεηαο - Δπζχλε θξάηνπο κέινπο γηα δεκίεο πνπ 

πξνθάιεζαλ ζε ηδηψηεο παξαβηάζεηο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πνπ ηνπ 

θαηαινγίδνληαη - Παξαβηάζεηο θαηαινγηδφκελεο ζε εζληθφ δηθαζηήξην.  

Τπφζεζε C-224/01. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 2003 ζειίδα I-10239 

 

9. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1975&T3=43&RechType=RECH_naturel&

Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7

%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 8εο Απξηιίνπ 1976.  

Gabrielle Defrenne θαηά Société anonyme belge de navigation aérienne 

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2001&T3=224&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2001&T3=224&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2001&T3=224&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2001&T3=224&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1975&T3=43&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1975&T3=43&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1975&T3=43&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1975&T3=43&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
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Sabena.  

Αίηεζε γηα ηελ έθδνζε πξνδηθαζηηθήο απνθάζεσο: Cour du travail de 

Bruxelles - Βέιγην.  

Ηζφηεηα ακνηβψλ κεηαμχ εξγαδνκέλσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.  

Τπφζεζε 43/75. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 1976 ζειίδα 00455 

Διιεληθή εηδηθή έθδνζε ζειίδα 00175 

 

10. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2003&T3=208&RechType=RECH_naturel

&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B

7%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ (δεχηεξν ηκήκα) ηεο 7εο Ηνπιίνπ 2005.  

Jean-Marie Le Pen θαηά Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ.  

Αλαίξεζε - Δθινγή ησλ κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ - Με χπαξμε 

εληαίαο δηαδηθαζίαο γηα ηηο εθινγέο - Δθαξκνγή ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ - 

Έθπησζε απφ ην αμίσκα ηoπ κέιoπο ηoπ Δπξσπατθoχ Κoηλoβoπιίoπ θαηφπηλ 

πνηληθήο θαηαδίθεο - Πξάμε κε ηελ νπνία ην Κνηλνβνχιην "ιακβάλεη ππφςε" 

ηελ έθπησζε - Πξoζθπγή αθπξψζεσο - Πξάμε κε ππoθείκελε ζε πξoζθπγή - 

Απαξάδεθηo.  

Τπφζεζε C-208/03 P. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 2005 ζειίδα I-06051 

 

11. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1970&T3=41&RechType=RECH_naturel&

Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7

%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 13εο Μαΐνπ 1971.  

NV International Fruit Company θ.ιπ. θαηά Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ.  

πλεθδηθαζζείζεο ππνζέζεηο 41 έσο 44/70. 

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2003&T3=208&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2003&T3=208&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2003&T3=208&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2003&T3=208&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1970&T3=41&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1970&T3=41&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1970&T3=41&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1970&T3=41&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
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πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 1971 ζειίδα 00411 

Διιεληθή εηδηθή έθδνζε ζειίδα 00783 

 

12. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1978&T3=92&RechType=RECH_naturel&

Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7

%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 6εο Μαξηίνπ 1979.  

SpA Simmenthal θαηά Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.  

Κνηλή νξγάλσζε αγνξάο ζηνλ ηνκέα ηνπ βνείνπ θξέαηνο.  

Τπφζεζε 92/78. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 1979 ζειίδα 00777 

Διιεληθή εηδηθή έθδνζε ζειίδα 00407 

 

13. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1977&T3=113&RechType=RECH_naturel

&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B

7%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 29εο Μαξηίνπ 1979.  

NTN Toyo Bearing Company Ltd θαη ινηπνί θαηά πκβνπιίνπ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.  

Έλζθαηξνη ηξηβείο (ξνπιεκάλ).  

Τπφζεζε 113/77. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 1979 ζειίδα 01185 

Διιεληθή εηδηθή έθδνζε ζειίδα 00669 

 

14. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1977&T3=118&RechType=RECH_naturel

&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B

7%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 29εο Μαξηίνπ 1979.  

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1978&T3=92&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1978&T3=92&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1978&T3=92&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1978&T3=92&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1977&T3=113&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1977&T3=113&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1977&T3=113&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1977&T3=113&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1977&T3=118&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1977&T3=118&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1977&T3=118&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1977&T3=118&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
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Import Standard Office (ISO) θαηά πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ.  

΄Δλζθαηξνη ηξηβείο (ξνπιεκάλ).  

Τπφζεζε 118/77. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 1979 ζειίδα 01277 

Διιεληθή εηδηθή έθδνζε ζειίδα 00673 

 

15. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1977&T3=119&RechType=RECH_naturel

&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B

7%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 29εο Μαξηίνπ 1979.  

Nippon Seiko KK θαη ινηπνί θαηά πκβνπιίνπ θαη Δπηηξνπήο ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.  

Έλζθαηξνη ηξηβείο (ξνπιεκάλ).  

Τπφζεζε 119/77. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 1979 ζειίδα 01303 

Διιεληθή εηδηθή έθδνζε ζειίδα 00675 

 

16. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1977&T3=120&RechType=RECH_naturel

&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B

7%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 29εο Μαξηίνπ 1979.  

Koyo Seiko Co. Ltd. θαη ινηπνί θαηά πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ.  

΄Δλζθαηξνη ηξηβείο (ξνπιεκάλ).  

Τπφζεζε 120/77. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 1979 ζειίδα 01337 

Διιεληθή εηδηθή έθδνζε ζειίδα 00759 

 

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1977&T3=119&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1977&T3=119&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1977&T3=119&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1977&T3=119&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1977&T3=120&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1977&T3=120&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1977&T3=120&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1977&T3=120&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
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17. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1977&T3=121&RechType=RECH_naturel

&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B

7%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 29εο Μαξηίνπ 1979.  

Nachi Fujikoshi Corporation θαη ινηπνί θαηά πκβνπιίνπ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.  

΄Δλζθαηξνη ηξηβείο (ξνπιεκάλ).  

Τπφζεζε 121/77. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 1979 ζειίδα 01363 

Διιεληθή εηδηθή έθδνζε ζειίδα 00761 

 

18. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1977&T3=87&RechType=RECH_naturel&

Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7

%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ (δεχηεξν ηκήκα) ηεο 11εο Ηνπιίνπ 1985.  

Vittorio Salerno θαη άιινη θαηά Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

θαη πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.  

Τπάιιεινη - Πξψελ ππάιιεινη ηνπ Δπξσπατθνχ πλδέζκνπ πλεξγαζίαο.  

πλεθδηθαζζείζεο ππνζέζεηο 87, 130/77, 22/83, 9 θαη 10/84. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 1985 ζειίδα 02523 

 

19. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1985&T3=333&RechType=RECH_naturel

&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B

7%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ (έθην ηκήκα) ηεο 17εο Μαξηίνπ 1987.  

Mannesmann-Röhrenwerke AG θαη Paderwerk Gebr. Benteler GmbH & 

Co. θαηά πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.  

Πεξηνξηζκνί ζηελ εμαγσγή ζσιήλσλ απφ ράιπβα πξνο ηηο ΖΠΑ.  

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1977&T3=121&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1977&T3=121&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1977&T3=121&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1977&T3=121&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1977&T3=87&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1977&T3=87&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1977&T3=87&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1977&T3=87&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1985&T3=333&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1985&T3=333&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1985&T3=333&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1985&T3=333&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
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Τπφζεζε 333/85. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 1987 ζειίδα 01381 

 

20. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1986&T3=55&RechType=RECH_naturel&

Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7

%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ (πέκπην ηκήκα) ηεο 14εο Ηαλνπαξίνπ 1988.  

Asociación provincial de armadores de buques de pesca de Gran Sol de 

Pontevedra (Arposol) θαηά πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.  

Παξαδεθηφ - Καλνληζκφο πεξί επηβνιήο θπξψζεσλ γηα ηε κε ηήξεζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο πξάμεσο πξνζρσξήζεσο ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο 

ζηηο Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο.  

Τπφζεζε 55/86. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 1988 ζειίδα 00013 

 

 

21. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1986&T3=207&RechType=RECH_naturel

&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B

7%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ (πέκπην ηκήκα) ηεο 26εο Απξηιίνπ 1988.  

Asociación Profesional de Empresarios de Pesca Comunitarios (Apesco) 

θαηά Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.  

Αιηεία - χζηεκα θαηαιφγσλ πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηελ Πξάμε Πξνζρσξήζεσο 

ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο ζηηο Κνηλφηεηεο - Γηάθξηζε.  

Τπφζεζε 207/86. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 1988 ζειίδα 02151 

 

22. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1988&T3=152&RechType=RECH_naturel

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1986&T3=55&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1986&T3=55&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1986&T3=55&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1986&T3=55&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1986&T3=207&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1986&T3=207&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1986&T3=207&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1986&T3=207&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1988&T3=152&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1988&T3=152&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
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&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B

7%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ (πέκπην ηκήκα) ηεο 26εο Ηνπλίνπ 1990.  

Sofrimport SARL θαηά Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.  

Κνηλνηηθά κέηξα δηαζθαιίζεσο - Δκπφξην κε ηξίηεο ρψξεο - Δπηηξαπέδηα κήια 

θαηαγσγήο Υηιήο.  

Τπφζεζε C-152/88. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 1990 ζειίδα I-02477 

 

23. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1996&T3=386&RechType=RECH_naturel

&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B

7%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 5εο Μαΐνπ 1998.  

Société Louis Dreyfus & Cie θαηά Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ.  

Δπείγνπζα βνήζεηα ηεο Κνηλφηεηαο πξνο ηα θξάηε ηεο πξψελ νβηεηηθήο 

Δλψζεσο - Γάλεην - Δλέγγπα πίζησζε - Πξνζθπγή αθπξψζεσο - Παξαδεθηφ - 

Πξάμε επεξεάδνπζα άκεζα ηνλ ηδηψηε.  

Τπφζεζε C-386/96 P. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 1998 ζειίδα I-02309 

 

24. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2004&T3=417&RechType=RECH_naturel

&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B

7%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ (ηκήκα κείδνλνο ζπλζέζεσο) ηεο 2αο Μαΐνπ 

2006.  

Regione Siciliana θαηά Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.  

Αλαίξεζε - Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) - 

Πεξάησζε ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο - Πξνζθπγή αθπξψζεσο- Παξαδεθηφ - 

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1996&T3=386&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1996&T3=386&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1996&T3=386&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1996&T3=386&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2004&T3=417&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2004&T3=417&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2004&T3=417&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2004&T3=417&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7


 

 70 

Πεξηθεξεηαθή ή ηνπηθή αξρή - Πξάμεηο πνπ ηελ αθνξνχλ άκεζα θαη αηνκηθά - 

Άκεζνο επεξεαζκφο.  

Τπφζεζε C-417/04 P. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 2006 ζειίδα I-03881 

 

25. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1970&T3=62&RechType=RECH_naturel&

Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7

%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 23εο Ννεκβξίνπ 1971.  

Werner A. Bock θαηά Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.  

Τπφζεζε 62/70. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 1971 ζειίδα 00897 

Διιεληθή εηδηθή έθδνζε ζειίδα 00977 

 

26. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1982&T3=11&RechType=RECH_naturel&

Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7

%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ (πξψην ηκήκα) ηεο 17εο Ηαλνπαξίνπ 1985.  

ΑΔ Πεηξατθή-Παηξατθή θαη άιινη θαηά Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ.  

Μέηξα δηαζθαιίζεσο - Διιεληθά λήκαηα βάκβαθνο.  

Τπφζεζε 11/82. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 1985 ζειίδα 00207 

 

27. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1994&T3=68&RechType=RECH_naturel&

Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7

%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 1998.  

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1970&T3=62&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1970&T3=62&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1970&T3=62&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1970&T3=62&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1982&T3=11&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1982&T3=11&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1982&T3=11&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1982&T3=11&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1994&T3=68&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1994&T3=68&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1994&T3=68&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1994&T3=68&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
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Γαιιηθή Γεκνθξαηία θαη Société commerciale des potasses et de l'azote 

(SCPA) θαη Entreprise minière et chimique (EMC) θαηά Δπηηξνπήο ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.  

Κνηλνηηθφο έιεγρνο ησλ πξάμεσλ ζπγθεληξψζεσο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ - 

πιινγηθή δεζπφδνπζα ζέζε.  

πλεθδηθαζζείζεο ππνζέζεηο C-68/94 θαη C-30/95. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 1998 ζειίδα I-01375 

 

28. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1996&T3=386&RechType=RECH_naturel

&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B

7%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 5εο Μαΐνπ 1998.  

Société Louis Dreyfus & Cie θαηά Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ.  

Δπείγνπζα βνήζεηα ηεο Κνηλφηεηαο πξνο ηα θξάηε ηεο πξψελ νβηεηηθήο 

Δλψζεσο - Γάλεην - Δλέγγπα πίζησζε - Πξνζθπγή αθπξψζεσο - Παξαδεθηφ - 

Πξάμε επεξεάδνπζα άκεζα ηνλ ηδηψηε.  

Τπφζεζε C-386/96 P. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 1998 ζειίδα I-02309 

 

29. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1996&T3=404&RechType=RECH_naturel

&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B

7%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 5εο Μαΐνπ 1998.  

Glencore Grain Ltd, πξψελ Richco Commodities Ltd θαηά Δπηηξνπήο 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.  

Δπείγνπζα βνήζεηα ηεο Κνηλφηεηαο πξνο ηα θξάηε ηεο πξψελ νβηεηηθήο 

Δλψζεσο - Γάλεην - Δλέγγπα πίζησζε - Πξνζθπγή αθπξψζεσο - Πξάμε 

επεξεάδνπζα άκεζα ηνλ ηδηψηε.  

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1996&T3=386&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1996&T3=386&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1996&T3=386&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1996&T3=386&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1996&T3=404&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1996&T3=404&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1996&T3=404&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1996&T3=404&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
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Τπφζεζε C-404/96 P. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 1998 ζειίδα I-02435 

 

30. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1978&T3=92&RechType=RECH_naturel&

Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7

%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 6εο Μαξηίνπ 1979.  

SpA Simmenthal θαηά Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.  

Κνηλή νξγάλσζε αγνξάο ζηνλ ηνκέα ηνπ βνείνπ θξέαηνο.  

Τπφζεζε 92/78. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 1979 ζειίδα 00777 

Διιεληθή εηδηθή έθδνζε ζειίδα 00407 

 

31. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1989&T3=358&RechType=RECH_naturel

&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B

7%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ (έθην ηκήκα) ηεο 11εο Ηνπλίνπ 1992.  

Extramet Industrie SA θαηά πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.  

Νηάκπηλγθ - Οξηζηηθφο δαζκφο - Μεηαιιηθφ αζβέζηην.  

Τπφζεζε C-358/89. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 1992 ζειίδα I-03813 

 

32. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1989&T3=309&RechType=RECH_naturel

&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B

7%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 18εο Μαΐνπ 1994.  

Codorníu SA θαηά πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο.  

Πξνζθπγή αθπξψζεσο - Καλνληζκφο - Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν - 

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1978&T3=92&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1978&T3=92&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1978&T3=92&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1978&T3=92&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1989&T3=358&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1989&T3=358&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1989&T3=358&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1989&T3=358&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1989&T3=309&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1989&T3=309&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1989&T3=309&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1989&T3=309&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
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Πξνυπνζέζεηο παξαδεθηνχ ηεο πξνδθπγήο - Πεξηγξαθή ησλ αθξσδψλ νίλσλ - 

Πξνυπνζέζεηο ρξεζηκνπνηήζεσο ηεο ελδείμεσο "crémant".  

Τπφζεζε C-309/89. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 1994 ζειίδα I-01853 

 

33. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1999&T3=41&RechType=RECH_naturel&

Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7

%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ (ηέηαξην ηκήκα) ηεο 31εο Μαΐνπ 2001.  

Sadam Zuccherifici, divisione della SECI - Società Esercizi Commerciali 

Industriali SpA, Sadam Castiglionese SpA, Sadam Abruzzo SpA, 

Zuccherificio del Molise SpA θαη Società Fondiaria Industriale 

Romagnola SpA (SFIR) θαηά πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο.  

Αίηεζε αλαηξέζεσο - Εάραξε - Καλνληζκφο (ΔΚ) 2613/97 - Δληζρχζεηο ππέξ 

παξαγσγψλ δάραξεο απφ δαραξφηεπηια - Καηάξγεζε - Πεξίνδνο εκπνξίαο 

2001/02 - Πξνζθπγή αθπξψζεσο - Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα - Απαξάδεθην.  

Τπφζεζε C-41/99 P. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 2001 ζειίδα I-04239 

 

34. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2000&T3=142&RechType=RECH_naturel

&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B

7%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ (έθην ηκήκα) ηεο 10εο Απξηιίνπ 2003.  

Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαηά Nederlandse Antillen.  

Αίηεζε αλαηξέζεσο - φαζεζηψο ζπλδέζεσο ησλ ππεξπνληίσλ ρσξψλ θαη 

εδαθψλ - Δηζαγσγή ξπδηνχ θαηαγσγήο ππεξπνληίσλ ρσξψλ θαη εδαθψλ - 

Μέηξα δηαζθαιίζεσο - φαλνληζκνί (Δφ) 2352/97 θαη 2494/97 - Πξνζθπγή 

αθπξψζεσο - Απαξάδεθην ηεο πξνζθπγήο.  

Τπφζεζε C-142/00 P. 

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1999&T3=41&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1999&T3=41&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1999&T3=41&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1999&T3=41&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2000&T3=142&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2000&T3=142&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2000&T3=142&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2000&T3=142&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
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πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 2003 ζειίδα I-03483 

 

35. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2002&T3=263&RechType=RECH_naturel

&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B

7%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ (έθην ηκήκα) ηεο 1εο Απξηιίνπ 2004.  

Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαηά Jégo-Quéré & Cie SA.  

Αίηεζε αλαηξέζεσο - Παξαδεθηφ πξνζθπγήο αζθεζείζαο απφ λνκηθφ 

πξφζσπν γηα ηελ αθχξσζε θαλνληζκνχ.  

Τπφζεζε C-263/02 P. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 2004 ζειίδα I-03425 

 

36. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1962&T3=25&RechType=RECH_naturel&

Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7

%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 15εο Ηνπιίνπ 1963.  

Plaumann & Co. θαηά Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο 

Κνηλφηεηαο.  

Τπφζεζε 25/62. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

Διιεληθή εηδηθή έθδνζε ζειίδα 00939 

 

37. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1998&T3=452&RechType=RECH_naturel

&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B

7%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 22αο Ννεκβξίνπ 2001.  

Nederlandse Antillen θαηά πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο.  

Καζεζηψο ζπλδέζεσο κε ππεξπφληηεο ρψξεο θαη εδάθε - Δηζαγσγή ξπδηνχ 

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2002&T3=263&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2002&T3=263&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2002&T3=263&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2002&T3=263&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1962&T3=25&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1962&T3=25&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1962&T3=25&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1962&T3=25&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1998&T3=452&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1998&T3=452&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1998&T3=452&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1998&T3=452&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
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θαηαγσγήο ππεξπφληησλ ρσξψλ θαη εδαθψλ - Μέηξα δηαζθαιίζεσο - 

Καλνληζκφο (ΔΚ) 1036/97 - Πξνζθπγή αθπξψζεσο - Απαξάδεθην.  

Τπφζεζε C-452/98. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 2001 ζειίδα I-08973 

 

38. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2002&T3=263&RechType=RECH_naturel

&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B

7%CF%83%CE%B7  

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ (έθην ηκήκα) ηεο 1εο Απξηιίνπ 2004.  

Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαηά Jégo-Quéré & Cie SA.  

Αίηεζε αλαηξέζεσο - Παξαδεθηφ πξνζθπγήο αζθεζείζαο απφ λνκηθφ 

πξφζσπν γηα ηελ αθχξσζε θαλνληζκνχ.  

Τπφζεζε C-263/02 P. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 2004 ζειίδα I-03425 

 

 

39. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2000&T3=50&RechType=RECH_naturel&

Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7

%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 25εο Ηνπιίνπ 2002.  

Unión de Pequeños Agricultores θαηά πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Δλψζεσο.  

Αίηεζε αλαηξέζεσο - Καλνληζκφο (ΔΚ) 1638/98 - Κνηλή νξγάλσζε αγνξψλ 

ζηνλ ηνκέα ησλ ιηπαξψλ νπζηψλ - Πξνζθπγή αθπξψζεσο - Πξφζσπν ην νπνίν 

ε απφθαζε αθνξά αηνκηθά - Απνηειεζκαηηθή δηθαζηηθή πξνζηαζία - 

Παξαδεθηφ.  

Τπφζεζε C-50/00 P. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 2002 ζειίδα I-06677 

Πξνηάζεηο ηνπ γεληθνχ εηζαγγειέα Jacobs ηεο 21εο Μαξηίνπ 2002.  

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2002&T3=263&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2002&T3=263&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2002&T3=263&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2002&T3=263&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2000&T3=50&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2000&T3=50&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2000&T3=50&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2000&T3=50&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
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Unión de Pequeños Agricultores θαηά πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο.  

Αίηεζε αλαηξέζεσο - Καλνληζκφο (ΔΚ) 1638/98 - Κνηλή νξγάλσζε αγνξψλ 

ζηνλ ηνκέα ησλ ιηπαξψλ νπζηψλ - Πξνζθπγή αθπξψζεσο - Πξφζσπν ην νπνίν 

ε απφθαζε αθνξά αηνκηθά - Απνηειεζκαηηθή δηθαζηηθή πξνζηαζία - 

Παξαδεθηφ.  

Τπφζεζε C-50/00 P. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 2002 ζειίδα I-06677 

 

40. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2006&T3=301&RechType=RECH_na

turel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84

%CE%B7%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ (ηκήκα κείδνλνο ζπλζέζεσο) ηεο 10εο 

Φεβξνπαξίνπ 2009.  

Ηξιαλδία θαηά Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνχιην ηεο 

Δπξσπατθήο Δλψζεσο.  

Πξνζθπγή αθπξψζεσο - Οδεγία 2006/24/ΔΚ - Γηαηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

παξάγνληαη ή ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία ζην πιαίζην ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ - Δπηινγή λνκηθήο βάζεο.  

Τπφζεζε C-301/06. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 2009 ζειίδα I-00593 

 

41. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2003&T3=380&RechType=RECH_na

turel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84

%CE%B7%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ (ηκήκα κείδνλνο ζπλζέζεσο) ηεο 12εο 

Γεθεκβξίνπ 2006.  

Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο θαηά Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο.  

Πξνζθπγή αθχξσζεο - Πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ - Οδεγία 2003/33/ΔΚ - 

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2006&T3=301&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2006&T3=301&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2006&T3=301&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2006&T3=301&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2003&T3=380&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2003&T3=380&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2003&T3=380&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2003&T3=380&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
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Γηαθήκηζε θαη ρνξεγία ππέξ ησλ πξντφλησλ θαπλνχ - Αθχξσζε ησλ άξζξσλ 

3 θαη 4 - Δπηινγή ηεο λνκηθήο βάζεο - Άξζξα 95 ΔΚ θαη 152 ΔΚ - Αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο.  

Τπφζεζε C-380/03. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 2006 ζειίδα I-11573 

 

42. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2003&T3=555&RechType=RECH_na

turel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84

%CE%B7%CF%83%CE%B7  

Γηάηαμε ηνπ Γηθαζηεξίνπ (ηέηαξην ηκήκα) ηεο 10εο Ηνπλίνπ 2004.  

Magali Warbecq θαηά Ryanair Ltd.  

Αίηεζε γηα ηελ έθδνζε πξνδηθαζηηθήο απνθάζεσο: Tribunal du travail de 

Charleroi - Βέιγην.  

Καλνληζκφο (ΔΚ) 44/2001 - Γηεζλήο δηθαηνδνζία ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο 

ππνζέζεηο - Γηθαζηήξην έρνλ ηελ εμνπζία, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 68 ΔΚ, 

λα ππνβάιεη πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα ζην Γηθαζηήξην - Αλαξκνδηφηεηα ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ.  

Τπφζεζε C-555/03. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 2004 ζειίδα I-06041 

 

43. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1995&T3=68&RechType=RECH_nat

urel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84

%CE%B7%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 26εο Ννεκβξίνπ 1996.  

T. Port GmbH & Co. KG θαηά Bundesanstalt für Landwirtschaft und 

Ernährung.  

Αίηεζε γηα ηελ έθδνζε πξνδηθαζηηθήο απνθάζεσο: Hessischer 

Verwaltungsgerichtshof - Γεξκαλία.  

Μπαλάλεο - Κνηλή νξγάλσζε αγνξάο - Καζεζηψο εηζαγσγήο - Πεξηπηψζεηο 

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2003&T3=555&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2003&T3=555&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2003&T3=555&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2003&T3=555&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1995&T3=68&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1995&T3=68&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1995&T3=68&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1995&T3=68&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
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ραιεπφηεηαο - Δθηίκεζε ηνπ θχξνπο - Πξνζσξηλά κέηξα.  

Τπφζεζε C-68/95. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 1996 ζειίδα I-06065 

 

44. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1973&T3=4&RechType=RECH_natur

el&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%

CE%B7%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 14εο Μαΐνπ 1974.  

J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung θαηά Δπηηξνπήο ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.  

Τπφζεζε 4/73. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 1974 ζειίδα 00491 

Διιεληθή εηδηθή έθδνζε ζειίδα 00277 

 

45. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1979&T3=44&RechType=RECH_nat

urel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84

%CE%B7%CF%83%CE%B7 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 1979.  

Liselotte Hauer θαηά Οκνζπφλδνπ θξάηνπο ηεο Ρελαλίαο-Παιαηηλάηνπ.  

Αίηεζε γηα ηελ έθδνζε πξνδηθαζηηθήο απνθάζεσο: Verwaltungsgericht 

Neustadt an der Weinstraße - Γεξκαλία.  

Απαγφξεπζε λέσλ θπηεηψλ ακπέισλ.  

Τπφζεζε 44/79. 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 1979 ζειίδα 03727 

Διιεληθή εηδηθή έθδνζε ζειίδα 00749 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1973&T3=4&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1973&T3=4&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1973&T3=4&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1973&T3=4&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1979&T3=44&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1979&T3=44&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1979&T3=44&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=1979&T3=44&RechType=RECH_naturel&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7

