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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

ηελ επνρή καο ην δήηεκα ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο 

ηνπο εκθαλίδεηαη ζην πξνζθήλην ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ κε κεγάιε ζπρλφηεηα ηαπηφρξνλα ηα 

θξάηε κε ηηο πνιηηηθέο επηινγέο ηνπο, ηφζν ζην εγρψξην φζν θαη ζην δηεζλέο πεδίν, ζέηνπλ 

δηαξθψο ππφ ακθηζβήηεζε ηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο 

λα εμππεξεηήζνπλ ηα εζληθά ηνπο ζπκθέξνληα. Δλψ απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ θξαηψλ 

παγθνζκίσο πνπ δηαθεξχζζνπλ ην ζεβαζκφ θαη ηελ πξναγσγή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ ζηελ πξάμε δηαπηζηψλνληαη πνιιέο; πλεηδεηέο απνθιίζεηο απφ ηε ζεσξεηηθή απηή 

δηαθήξπμε. Ενχκε ζε κηα επνρή ηεο Παγθφζκηαο Ηζηνξίαο πνπ ην ελδηαθέξνλ γηα ηα 

Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα είλαη κέγηζην. Αιιά εμίζνπ κέγηζηεο είλαη θαη νη ζεσξεηηθέο 

απνθιίζεηο, ιφγσ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ.  
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Με ηνλ φξν αλζξψπηλα δηθαηψκαηα νξίδεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα δεη θαη λα 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνχο λφκνπο, κε ζθνπφ λα νινθιεξψλεηαη θαη λα πεηπραίλεη ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, 

ινηπφλ, είλαη ηα δηθαηψκαηα πνπ απνιακβάλεη ή πξέπεη λα απνιακβάλεη θάζε άλζξσπνο ιφγσ 

ηεο αλζξψπηλεο ηδηφηεηάο ηνπ αλεμάξηεηα απφ θπιή, εζληθφηεηα, ζξήζθεπκα θαη ηφπν 

δηακνλήο. 

Πξψηε θνξά γίλεηαη αλαθνξά ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαηά ηελ πεξίνδν ηνλ 

Γηαθσηηζκνχ. Με ηνλ Γηαθσηηζκφ είλαη δπλαηφ λα κηιήζνπκε γηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, φρη 

ηφζν ζηελ επξσπατθή ζεζκηθή ή θαζεκεξηλή πξαθηηθή, ζηε δσή ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο, αιιά πεξηζζφηεξν ζαλ έλα λέν πνιηηηθφ αγαζφ πνπ γελλήζεθε κέζα απφ 

πνιχ πηθξέο επξσπατθέο εκπεηξίεο θαη εθθξάζηεθε απφ ηελ επξσπατθή δηαλφεζε θαη ζνθία 

ηεο επνρήο. Οη δηαθσηηζηέο κίιεζαλ γηα δηθαηνζχλε, ηζφηεηα γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο, 

δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ αλεμηζξεζθία, ζηελ θξηηηθή ζθέςε. 

Σν θείκελν, πνπ ζεκαηνδφηεζε ηελ απαξρή γηα ηε δηαζθάιηζε αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηε 

ζέζε θξαγκψλ ζηελ εμνπζία, είλαη ε Magna Carta Libertatum (1215), ε νπνία επέβιεπε ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο απζαηξεζίαο ηνπ κνλάξρε. Πνιχ αξγφηεξα αθνινχζεζαλ ε Habeas Corpus Act 

(1679) θαη ην Bill of Rights (1689) πνπ ελίζρπζαλ ηηο εγγπήζεηο ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζηελ 

θξαηηθή εμνπζία1. Σα θείκελα απηά απνηεινχλ βαζηθνχο ζηαζκνχο κηαο καθξάο πνξείαο, κέζα 

απφ ηελ νπνία νδεγεζήθακε ζηελ πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, φπσο ηε 

γλσξίδνπκε ζήκεξα. ' απηή ηελ ηζηνξηθή θάζε δελ είραλ πάλησο δηακνξθσζεί νη ζπλζήθεο 

πνπ ζα επέηξεπαλ ηελ πξνψζεζε ηεο δεκνθξαηίαο. Δίλαη εχινγν ινηπφλ λα γίλεηαη αθφκε 

ιφγνο γηα ππεθφνπο θαη φρη γηα πνιίηεο. Καζνξηζηηθή πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ήηαλ ε 

ζπκβνιή ηνπ Γηαθσηηζκνχ πνπ θνξπθψζεθε κε ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε. Ζ πεξίθεκε 

Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηνλ Πνιίηε (1789) αλέδεημε ηελ 

ειεπζεξία(liberte), ηελ ηζφηεηα (egalite) θαη ηελ αδειθφηεηα (fratenite) -πνπ αληηζηνηρεί 

                                                           
1 Γ. Παπαδεκεηξίνπ, «Σα Θεκειηψδε Γηθαηψκαηα ζηελ επνρή καο – εκεηψζεηο», Οθηψβξηνο 2005, 

http://www.gpapadimitriou.gr/university/didaskalia/themeliodi_ep/themeliodi_ep05.html 
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νπζηαζηηθά ζηελ αιιειεγγχε- σο ηηο ππέξηεξεο αμίεο ηεο θαη ηεο ππφ ζπγθξφηεζε ηεο 

Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο. Με ηελ πηνζέηεζή ηνχο εγθαηληάδνληαλ κηα λέα πεξίνδνο γηα ηνλ 

αλζξψπηλν πνιηηηζκφ. Αμίδεη πάλησο λα ζεκεησζεί φηη είρε πξνεγεζεί ε Ακεξηθαληθή 

Δπαλάζηαζε θαη ε Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηεο Βηξγηλίαο (1776). Ό,ηη θπνθνξνχληαλ επί 

καθξφλ ζηελ Δπξψπε απνηππψζεθε έηζη γηα πξψηε θνξά παλεγπξηθά ζε γξαπηφ θείκελν κε 

ζπληαγκαηηθφ ραξαθηήξα ζηελ ακεξηθαληθή ήπεηξν. ε απηή βξήθαλ πξφζθνξν έδαθνο νη 

Δπξσπαίνη έπνηθνη γηα ηε δηάδνζε θαη ηελ επηθξάηεζε ησλ ηδεψλ ηνλ Γηαθσηηζκνχ, πνπ 

γελλήζεθαλ ζηηο παηξνγνληθέο εζηίεο ηνπο. 

Ο Καηαζηαηηθφο Υάξηεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζπλδέεη ζηηο δχν πξψηεο θξάζεηο ηνπ ηε 

βνχιεζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εηξήλεο ζηνλ θφζκν κε ηε δηαθήξπμε ηεο πίζηεο ζηα 

ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα: 

«Δκείο νη Λανί ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ απνθαζηζκέλνη λα ζψζνπκε ηηο εξρφκελεο γελεέο απφ 

ηε κάζηηγα ηνπ πνιέκνπ, πνπ δχν θνξέο ζηα ρξφληα καο έθεξε ζηελ αλζξσπφηεηα αλείπσηε 

ζιίςε, λα δηαθεξχμνπκε θαη πάιη ηελ πίζηε καο ζηα ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζηελ 

αμηνπξέπεηα θαη ζηελ αμία ηνπ αλζξψπνπ, ζηα ίζα δηθαηψκαηα αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη 

κεγάισλ θαη κηθξψλ εζλψλ…» 

'Έηζη αλαγλσξίζηεθε δηεζλψο φηη ν ζεβαζκφο γηα ηα αλαθαίξεηα δηθαηψκαηα ηνλ αλζξψπνπ 

απνηειεί ην ζεκέιην ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο εηξήλεο ζηνλ θφζκν. Σα αηνκηθά 

δηθαηψκαηα, ινηπφλ, ζπληζηνχλ αμηψζεηο ηνπ αηφκνπ έλαληη ηνπ θξάηνπο γηα απνρή απφ 

παξεκβάζεηο ζε κηα ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε ζθαίξα ηδησηηθήο απηνλνκίαο, 

ζεκειηψλνληαο ην  status negativus θαη αλάγνπλ ηνλ ηδηψηε απφ απιφ αληηθείκελν ζε 

ππνθείκελν δηθαίνπ, δειαδή ηνλ πξνάγνπλ απφ απιφ ππήθνν ζε πνιίηε. Ζ ελ ιφγσ επελέξγεηα 

έρεη ζπκβάιεη θαηά ηξφπν ζεκειηψδε ζηελ δηαηήξεζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ζηελ εθπιήξσζε 

ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. Σέινο ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ φηη ηα δηθαηψκαηα ρσξίδνληαη ζε 

αηνκηθά, ζε πνιηηηθά, ζε θνηλσληθά - νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1. Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηεο εμέιημεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ από ηελ αξραηόηεηα 

κέρξη ζήκεξα. 

 

1.1.  Αξραηόηεηα 

ηελ αξραία Μεζνπνηακία καξηπξνχληαη απφ ην 2350 Π.Κ.Υ. πεξίπνπ νη αξραηφηεξνη 

λνκηθνί θψδηθεο νη νπνίνη πεξηιάκβαλαλ ζε θάπνην βαζκφ ηελ έλλνηα ηνλ δηθαηψκαηνο. Ο 

αξραηφηεξνο λνκηθφο θψδηθαο πνπ ζψδεηαη σο ζήκεξα είλαη ν λενζνπκεξηθφο Κψδηθαο ηνλ 

Οπξ-Νακκνχ (πεξ. 2050 Π.Κ.Υ.). ηε γλσζηφηεξε ζεηξά λφκσλ, ηνλ Κψδηθα ηνλ Υακνπξακπί 

(πεξ. 1780 Π.Κ.Υ.), πεξηέρνληαη θαλφλεο θαη πνηλέο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ θαλφλσλ— 

πνπ ξπζκίδνπλ κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα φπσο ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ, ησλ παηδηψλ θαη 

ησλ δνχισλ.  

ηνπο πξνιφγνπο απηψλ ησλ θσδηθψλ γίλεηαη επίθιεζε ζηνπο Μεζνπνηάκηνπο Θενχο κε 

ζθνπφ ηε ζετθή επηθχξσζε. Ζ πξνέιεπζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηηο θνηλσλίεο ζπρλά 

πήγαδε απφ ζξεζθεπηηθά ηεξά θείκελα. Οη Βέδεο, ε Βίβινο, ην Κνξάλη θαη ηα Αλάιεθηα ηνλ 

Κνκθνχθηνπ είλαη κεηαμχ ησλ αξραίσλ γξαπηψλ πεγψλ πνπ πξαγκαηεχνληαη κε δεηήκαηα 

φπσο ηα θαζήθνληα, δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ αηφκνπ. Παξφκνηα, πνηθίιεο 

θηινζνθηθέο ηδέεο πεξηιάκβαλαλ αληηιήςεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα Θεσξεζνχλ σο αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα.  

 Αμηνζεκείσηε ζέζε ζην ηζηνξηθφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ έρεη ν Κχιηλδξνο ηνπ 

Κχξνπ ηνλ 539 Π.Κ.Υ., ν νπνίνο έρεη πεξηγξαθεί σο «ε πξψηε δηαθήξπμε αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ» ηεο ηζηνξίαο. Σα 'Ζδηθηα (Γηαηάγκαηα) ηνλ απηνθξάηνξα Αζφθα ηεο Ηλδίαο 

(272-231 Π.Κ.Υ.) απνηεινχλ θνηλσληθέο θαη εζηθέο εθαξκνγέο αξρψλ ηνλ Βνπδηζκνχ. Σν 

χληαγκα ηεο Μεδίλαο ηνπ 622 Κ.Υ., ην νπνίν ζπληάρζεθε απφ ηνλ Μσάκεζ, απνηέιεζε 

επίζεκε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ θπιψλ πνπ δνχζαλ ζηε Μεδίλα. θαη πεξηιάκβαλε 

Μνπζνπικάλνπο, Δβξαίνπο θαη παγαληζηέο
1
.  

 

 

                                                           
1
 http://el.wikipedia.org/wiki 
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1.2.  Μεζαίσλαο 

 Ζ αγγιηθή Magna Carta ηνπ 1215, έλαο κεζαησληθφο θαηαζηαηηθφο ράξηεο ηεο ειεπζεξίαο 

έπαημε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηζηνξία εο αγγιηθήο λνκνζεζίαο, αιιά θαη ζηε 

ζχγρξνλε δηεζλή θαη ζπληαγκαηηθή λνκνζεζία. Ζ Magna Carta φκσο δελ ήηαλ θαηαζηαηηθφο 

ράξηεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, αιιά κάιινλ κφλν έλα ζεκέιηφ ηνπο θαη απνηέιεζε κηα 

κνξθή πεξηνξηζκέλεο πνιηηηθά θαη λνκηθά δεζκεπηηθήο ζπκθσλίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

εηδηθψλ πνιίηηθψλ ζπλζεθψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο Magna Carta, απηή αλαγλσξίζηεθε 

αξγφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψηκσλ ζχγρξνλσλ ζπδεηήζεσλ ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα. 

'Δλα απφ ηα παιαηφηεξα ηζηνξηθά αξρεία πεξί αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ είλαη ην 

θαηαζηαηηθφ ηνπ Κalisz (1264), πνπ παξαρσξνχζε πξνλφκηα ζηελ εβξατθή κεηνλφηεηα ζην 

Βαζίιεην ηεο Πνισλίαο, φπσο ε πξνζηαζία απφ ηηο δηαθξίζεηο θαη ηελ ξεηνξηθή κίζνπο. 

 

1.3.  16
νο

 -18
νο

 αηώλαο 

Πνιινί απφ ηνπο ζχγρξνλνπο λφκνπο θαη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζχγρξνλεο εξκελείεο πεξί 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πξνέξρνληαη απφ ηελ ζρεηηθά πξφζθαηε ηζηνξία. Ζ πξψηε ζχιιεςε 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πηζηψλεηαη ζηηο ηδέεο γηα ηα θπζηθά δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ 

απφ ην θπζηθφ λφκν. Δηδηθφηεξα, ην ζέκα ησλ νηθνπκεληθψλ δηθαησκάησλ εηζήρζε απφ ηελ 

εμέηαζε ηνλ ελδερφκελνπ ηεο επέθηαζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ απηνρζφλσλ ιαψλ απφ ηνπο 

Ηζπαλνχο θιεξηθνχο, φπσο νη Francisco de Vitoria θαη Bartolomé de la Casas. 

ηε ζπδήηεζε πνπ δηεμήρζε ζην Βαγηαδνιίδ, ν Juan de Ginés Sepúlveda, ν 

νπνίνο ππνζηήξημε ηελ αξηζηνηειηθή άπνςε πεξί ηεο αλζξσπφηεηαο ε νπνία ρσξίδεηαη ζε 

δηαθνξεηηθέο ηαμηθέο θαηεγνξίεο δηαθνξεηηθήο αμίαο, δηαθψλεζε κε ηνλ Las Casas, ν νπνίνο 

ηάρζεθε ππέξ ησλ ίζσλ δηθαησκάησλ ζηελ ειεπζεξία απφ ηελ δνπιεία γηα φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο, αλεμάξηεηα απφ ηε θπιή ή ηε Θξεζθεία ηνπο. 

Ο Άγγινο θηιφζνθνο Σδνλ Λνθ ηνλ 17ν αηψλα αλέθεξε ηα θπζηθά δηθαηψκαηα ζην έξγν 

ηνπ, πξνζδηνξίδνληάο ηα σο δηθαηψκαηα «ζηε δσή, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ πεξηνπζία 

(αθίλεηε)», θαη ππνζηήξημε φηη ηα ελ ιφγσ ζεκειηψδε δηθαηψκαηα δελ κπνξνχλ λα 

παξαιεηθζνχλ απφ ην θνηλσληθφ ζπκβφιαην. ηε Βξεηαλία ηνπ 1689, ε αγγιηθή «Γηαθήξπμε 

ησλ Γηθαησκάησλ» (Bill of Rights) θαη ε αληίζηνηρε Αμίσζε Γηθαησκάησλ ηεο θσηίαο 

θαηέζηεζαλ κηα ζεηξά απφ θαηαπηεζηηθέο θπβεξλεηηθέο ελέξγεηεο. Γχν κεγάιεο επαλαζηάζεηο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 18
νπ

 αηψλα, κία ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (1776) θαη κία ζηε Γαιιία 
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(1789), νδήγεζαλ ζηελ πηνζέηεζε ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Αλεμαξηεζίαο ησλ Ζλσκέλσλ. 

Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο θαηά ηεο Γαιιηθήο Γηαθήξπμεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη 

ηνλ Πνιίηε, αληίζηνηρα, ζηε βάζε ησλ νπνίσλ θαηνρπξψζεθαλ ζπγθεθξηκέλα λνκηθά 

δηθαηψκαηα. Δπηπιένλ ζηα παξαπάλσ, ε Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηεο. Βηξηδίληα ηνπ 1776 

θσδηθνπνηεί ζε λφκν έλαλ αξηζκφ ζεκειησδψλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη πνιηηηθψλ 

ειεπζεξηψλ. 

    Θεσξνχκε απηέο ηηο αιήζεηεο σο απηνλφεηεο, φηη δειαδή φινη ζη άλζξσπνη γελληνχληαη 

ίζνη, φηη είλαη πξνηθηζκέλνη απφ ηνλ Γεκηνπξγφ ηνπο κε ζπγθεθξηκέλα απαξαβίαζηα 

Γηθαηψκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ε δσή, ε ειεπζεξία θαη ε επηδίσμε ηεο επηπρίαο.  

- Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Γηαθήξπμε ηεο Αλεμαξηεζίαο, 1776. 

Αθνινχζεζε ε πξφνδνο ζηε θηινζνθία πεξί αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ απφ θηινζφθνπο 

φπσο ν Ακεξηθαλφο Σφκαο Πέηλ, ν Άγγινο Σδνλ ηηνχαξη Μηι θαη ν Γεξκαλφο Γθένξγθ 

Υέγθει θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 18
νπ

  θαη ηνπ 19
νπ

  αηψλα. Ο φξνο «αλζξψπηλα δηθαηψκαηα» ήξζε 

ζε χπαξμε πηζαλψο ζηελ πεξίνδν κεηαμχ ηνπ έξγνπ Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ ηνπ Πέηλ θαη 

ησλ θεηκέλσλ ηνπ Γνπίιηακ Λφηλη Γθάξηζνλ ζηελ εθεκεξίδα The Liberator ν νπνίνο έγξαςε 

φηη πξνζπαζνχζε λα ζηξαηεχζεη ηνχο αλαγλψζηεο ηνλ «ζην κεγάιν αγψλα ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ». Χζηφζν, ν φξνο είρε ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπιάρηζηνλ έλα ζπγγξαθέα ήδε ην 

1742. 

 

1.4.  19
νο

 αηώλαο 

Σνλ δέθαην έλαην αηψλα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα έγηλαλ θεληξηθφ δήηεκα κε αθνξκή ην 

δήηεκα ηεο δνπιείαο. 'Έλαο αξηζκφο κεηαξξπζκηζηψλ, ηδηαίηεξα ν Οπίιηακ Οπίικπεξθνξο ζηελ 

Βξεηαλία, εξγάζηεθαλ κε ζηφρν ηελ θαηάξγεζε ηεο δνπιείαο. Απηφ έγηλε εθηθηφ ζηελ 

Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία κέζσ ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ γηα ην Δκπφξην 

Γνχισλ ηνλ 1807 θαη ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ γηα ηελ Καηάξγεζε ηεο 

Γνπιείαο ηνπ 1833. 

ηηο ΖΠΑ , φιεο νη βφξεηεο πνιηηείεο είραλ θαηαξγήζεη ηνλ ζεζκφ ηεο δνπιείαο κεηαμχ ηνπ 

1777 θαη ηνπ 1804, παξφιν πνπ νη λφηηεο πνιηηείεο παξέκελαλ ζθηρηά πξνζθνιιεκέλεο ζηνλ 

«ηδηφξξπζκν ζεζκφ». Ζ ζχγθξνπζε θαη νη αληηπαξαζέζεηο γηα ηελ επέθηαζε ηεο δνπιεηάο ζε 

λέεο πεξηνρέο ήηαλ κηα απφ ηηο αηηίεο γηα ηελ απφζρηζε ησλ λνηίσλ θαη ηνλ Ακεξηθαληθφ 

Δκθχιην Πφιεκν. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο αλνηθνδφκεζεο πνπ αθνινχζεζε ηνλ πφιεκν, 
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πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηάθνξεο ηξνπνινγίεο ζην χληαγκα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. ε απηέο 

πεξηιακβάλνληαη ε 13
ε
 ηξνπνινγία πνπ θαηαξγεί ηε δνπιεία, ε 14

ε
 ηξνπνινγία πνχ 

δηαζθαιίδεη πιήξε ππεθνφηεηα θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα ζε  φινπο φζνπο έρνπλ γελλεζεί ζηηο 

Ζλσκέλεο. Πνιηηείεο θαη ε 15
ε
 ηξνπνινγία, πνπ δηαζθαιίδεη ζηνπο αθξν-ακεξηθαλνχο ην 

δηθαίσκα ςήθνπ. 

Πνιιέο νκάδεο θαη θηλήκαηα πέηπραλ βαζηέο θνηλσληθέο αιιαγέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20
νπ

 

αηψλα, ζην φλνκα ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ζηελ Δπξψπε θαη ηε Βφξεηα Ακεξηθή, 

εξγαηηθά ζπλδηθάηα πξνθάιεζαλ λφκνπο πνπ δηαζθάιηδαλ ην δηθαίσκα ηεο απεξγίαο ζηνπο 

εξγαδφκελνπο, ζέζπηδαλ ειάρηζηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη απαγφξεπαλ ή ξχζκηδαλ λνκνζεηηθά 

ηελ παηδηθή εξγαζία. Σν θίλεκα γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ πέηπρε λα εμαζθαιίζεη ην 

δηθαίσκα ςήθνπ γηα πνιιέο γπλαίθεο. Σα θηλήκαηα εζληθήο αλεμαξηεζίαο ζε πνιιέο ρψξεο, 

πέηπραλ λα εθδηψμνπλ απνηθηαθέο δπλάκεηο. 

'Έλα απφ ηα πην ζεκαίλνληα ήηαλ ην θίλεκα ηνλ Μαράηκα Γθάληη λα απειεπζεξψζεη ηελ 

παηξίδα ηνπ ηελ Ηλδία απφ ηε Βξεηαληθή θαηνρή. Κηλήκαηα απφ επί καθξφλ θαηαπηεζκέλεο 

θπιεηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο κεηνλφηεηεο πέηπραλ ζε πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ, κεηαμχ απηψλ ην 

Κίλεκα γηα ηα Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα ησλ Αθξν-ακεξηθαλψλ θαη πην πξφζθαηα πνηθίια 

θηλήκαηα πνιηηηθψλ ηαπηφηεηαο, γηα ινγαξηαζκφ ησλ γπλαηθψλ θαη δηαθφξσλ κεηνλνηήησλ 

ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. 

Ζ Θέζπηζε ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ, ν Κψδηθαο ηνπ Lieber ηνπ 1864 

θαη ε πξψηε απφ ηηο πκβάζεηο ηεο Γελεχεο επίζεο ην 1864 έζεζαλ ηα ζεκέιηα ηνπ δηεζλνχο 

αλζξσπηζηηθνχ λφκνπ, ν νπνίνο αλαπηχρζεθε πεξαηηέξσ κεηά ηνπο δχν παγθφζκηνχο 

πνιέκνπο. 

 

1.5.  20
νο

 αηώλαο 

Οη παγθφζκηνη πφιεκνη, ε ηεξάζηηα απψιεηα αλζξψπηλσλ δσψλ θαη νη θξαπγαιέεο 

θαηαπαηήζεηο αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο, ήηαλ ε 

θηλεηήξηα δχλακε πίζσ απφ ηελ αλάπηπμε ησλ ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα. Ζ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ ηδξχζεθε ην 1919, θαηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε 

πλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ παλ αθνινχζεζαλ ην ηέινο ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Οη ζηφρνη 

ηεο ΚηΔ πεξηιακβάλνπλ αθνπιηζκφ, παξεκπφδηζε ηνπ πνιέκνπ κέζσ ζπιινγηθήο αζθάιεηαο, 

επίιπζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ρσξψλ κε δηαπξαγκαηεχζεηο θαη δηπισκαηία θαη βειηίσζε ηεο 
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παγθφζκηαο επεκεξίαο. ηνλ θαηαζηαηηθφ ηεο ράξηε πξνβιεπφηαλ ε εληνιή λα πξνσζεζνχλ. 

πνιιά απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ πεξηειήθζεζαλ αξγφηεξα ζηελ παγθφζκηα Γηαθήξπμε ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 

ηε Γηάζθεςε ηεο  Γηάιηαο ηνπ 1945,  νη πκκαρηθέο δπλάκεηο ζπκθψλεζαλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν ζψκα γηα λα αληηθαηαζηήζεη ην ξφιν ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ. Απηφ 

επξφθεηην λα είλαη ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Ο Ο.Ζ.Δ. έπαημε έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δηεζλή λνκνζεζία γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα απφ ηελ ίδξπζή ηνπ. Μεηά ηνπο παγθφζκηνπο 

πνιέκνπο ν Ο.Ζ.Δ. θαη ηα κέιε ηνπ αλέπηπμαλ κεγάιν κέξνο ηνπ δηαιφγνπ θαη ηα λνκνζεηηθά 

ζψκαηα πνπ ηψξα ζπληζηνχλ ηνλ δηεζλή αλζξσπηζηηθφ λφκν θαη ηελ δηεζλή λνκνζεζία γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
 http://el.wikipedia.org/wiki/ΑλζξψπηλαΓηθαηψκαηα 

http://el.wikipedia.org/wiki/Ανθρώπινα
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1. ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

2.1.1. Οη λφκνη 

Οη ιανί ηεο Δπξψπεο, εγθαζηδξχνληαο κεηαμχ ηνπο κία δηαξθψο ζηελφηεξε έλσζε, 

απνθάζηζαλ λα κνηξαζηνχλ έλα εηξεληθφ κέιινλ ζεκειησκέλν ζε θνηλέο αμίεο. Ζ Έλσζε, 

έρνληαο επίγλσζε ηεο πλεπκαηηθήο θαη εζηθήο θιεξνλνκηάο ηεο, εδξάδεηαη ζηηο αδηαίξεηεο θαη 

νηθνπκεληθέο αμίεο ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ αλζξψπνπ, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο 

αιιειεγγχεο εξείδεηαη ζηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. 

Ζ Έλσζε ηνπνζεηεί ηνλ άλζξσπν ζηελ θαξδηά ηεο δξάζεο ηεο, θαζηεξψλνληαο ηελ 

ηζαγέλεηα ηεο 'Δλσζεο θαη δεκηνπξγψληαο έλα ρψξν ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο. 

Ζ Έλσζε ζπκβάιιεη ζηε δηαθχιαμε θαη ηελ αλάπηπμε/απηψλ ησλ θνηλψλ αμηψλ, ζεβφκελε ηελ 

πνιπκνξθία ησλ πνιηηηζκψλ θαη ησλ παξαδφζεσλ ησλ ιαψλ ηεο Δπξψπεο θαζψο θαη ηελ 

εζληθή ηαπηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο ηνπο ζε 

εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Δπηδηψθεη λα πξναγάγεη ηζφξξνπε θαη αεηθφξν 

αλάπηπμε θαη εγγπάηαη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ πξνζψπσλ, ησλ εκπνξεπκάησλ, ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ θεθαιαίσλ θαζψο θαη ηελ ειεπζεξία εγθαηάζηαζεο. Πξνο ηνλ 

ζθνπφ/απηφλ, είλαη αλαγθαία λα εληζρπζεί ε πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, ππφ ην 

πξίζκα ηεο εμέιημεο ηεο θνηλσλίαο, ηεο θνηλσληθήο πξνφδνπ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, θαζηζηψληαο ηα πην αληηιεπηά ζε έλα Υάξηε. 

Ο παξψλ Υάξηεο επηβεβαηψλεη, ζεβφκελφο ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ηεο 'Δλσζεο, 

θαζψο θαη ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ ηδίσο απφ ηηο θνηλέο 

ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο θαη ηηο δηεζλείο ππνρξεψζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ, ηελ Δπξσπατθή 

χκβαζε γηα ηελ Πξνάζπηζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ Θεκειησδψλ 

Διεπζεξηψλ, ηνπο Κνηλσληθνχο Υάξηεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Έλσζε θαη ην 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαζψο θαη απφ ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. Δλ πξνθεηκέλσ, 

ν Υάξηεο ζα εξκελεχεηαη απφ ηα δηθαζηήξηα ηεο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ, 

ιακβαλνκέλσλ δεφλησο ππφςε ησλ επεμεγήζεσλ πνπ θαηαξηίζζεθαλ ππφ\ηελ επνπηεία ηνπ 

Πξνεδξείνπ ηεο πλέιεπζεο πνπ ζπλέηαμε ηνλ Υάξηε θαη αλαπξνζαξκφζηεθαλ ππ' επζχλε ηνπ 

Πξνεδξείνπ ηεο Δπξσπατθήο πλέιεπζεο. Ζ απφιαπζε ησλ δηθαησκάησλ απηψλ ζπλεπάγεηαη 
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επζχλεο θαη θαζήθνληα έλαληη ηφζν ησλ ηξίησλ φζν θαη ηεο αλζξψπηλεο θνηλφηεηαο θαη ησλ 

κειινληηθψλ γελεψλ. Καηά ζπλέπεηα, ε Έλσζε αλαγλσξίδεη ηα δηθαηψκαηα, ηηο ειεπζεξίεο θαη 

ηηο αξρέο πνπ νξίδνληαη θαησηέξα. 

 

2.2. ΑΞΙΟΠΡΔΠΔΙΑ 

Άρθρο 1 

Αλζξώπηλε Αμηνπξέπεηα 

Ζ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα είλαη απαξαβίαζηε. Πξέπεη λα είλαη ζεβαζηή θαη λα πξνζηαηεχεηαη. 

Άρθρο 2 

Γηθαίσκα ζηε δσή 

1. Κάζε πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ζηε δσή. 

2. Καλείο δελ κπνξεί λα θαηαδηθαζ0εί ζηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ νχηε λα εθηειεζζεί.  

Άρθρο 3  

Γηθαίσκα ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ πξνζώπνπ 

1 . Κάζε πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ζηε ζσκαηηθή θαη δηαλνεηηθή ηνπ αθεξαηφηεηα. 

2. ην πεδίν ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο βηνινγίαο, πξέπεη λα ηεξνχληαη ηδίσο ηα εμήο: 

α) ε ειεχζεξε θαη ελ επηγλψζεη ζπλαίλεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

ιεπηνκεξέζηεξεο δηαηάμεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην λφκν, 

β) ε απαγφξεπζε ησλ επγνληθψλ πξαθηηθψλ, ηδίσο φζσλ απνζθνπνχλ ζηελ επηινγή ησλ 

πξνζψπσλ, 

γ) ε απαγφξεπζε ηεο κεηαηξνπήο ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο θαη απηψλ ησλ ηδίσλ ησλ κεξψλ 

ηνπ ζε πεγή θέξδνπο, 

δ) ε απαγφξεπζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο θισλνπνίεζεο ησλ αλζξσπίλσλ φλησλ.  

Άρθρο 4 

Απαγόξεπζε ησλ βαζαληζηεξίσλ θαη ησλ απάλζξσπσλ ή εμεπηειηζηηθώλ πνηλώλ ή 

κεηαρείξηζεο 

Καλείο δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε βαζαληζηήξηα νχηε ζε απάλζξσπεο ή εμεπηειηζηηθέο πνηλέο 

ή κεηαρείξηζε. 

Άρθρο 5 

Απαγόξεπζε ηεο δνπιείαο θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο 

1. Καλείο δελ κπνξεί λα θξαηε0εί ζε δνπιεία νχηε ζε εηισηεία. 
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2. Καλείο δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε αλαγθαζηηθή ή ππνρξεσηηθή εξγαζία. 

3. Απαγνξεχεηαη ε εκπνξία ησλ αλζξσπίλσλ φλησλ. ΔΔ C 83/92 Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο 30.3.2010 

 

2.3. ΔΛΔΤΘΔΡΙΔ 

Άρθρο 6 

Γηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία θαη ηελ αζθάιεηα 

Κάζε πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία θαη ηελ αζθάιεηα.  

Άρθρο 7 

εβαζκόο ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο 

Κάζε πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ζην ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο ηνπ, ηεο 

θαηνηθίαο ηνπ θαη ησλ επηθνηλσληψλ ηνπ. 

Άρθρο 8 

Πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα 

1. Κάζε πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ 

ην αθνξνχλ. 

2. Δπεμεξγαζία απηψλ ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη λνκίκσο, γηα θαζνξηζκέλνπο ζθνπνχο 

θαη κε βάζε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή γηα άιινπο ζεκηηνχο ιφγνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν. Κάζε πξφζσπν δηθαηνχηαη λα έρεη πξφζβαζε ζηα ζπιιεγέληα 

δεδνκέλα πνπ ην αθνξνχλ θαη λα επηηπγράλεη ηε δηφξζσζή ηνπο. 

3. Ο ζεβαζκφο ησλ θαλφλσλ απηψλ ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν αλεμάξηεηεο αξρήο.  

Άρθρο 9 

Γηθαίσκα γάκνπ θαη δηθαίσκα δεκηνπξγίαο νηθνγέλεηαο 

Σν δηθαίσκα γάκνπ θαη ην δηθαίσκα δεκηνπξγίαο νηθνγέλεηαο δηαζθαιίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

εζληθέο λνκνζεζίεο πνπ δηέπνπλ ηελ άζθεζή ηνπο. 

Άρθρο 10 

Διεπζεξία ζθέςεο, ζπλείδεζεο θαη ζξεζθείαο 

1. Κάζε πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ζθέςεο, ζπλείδεζεο θαη ζξεζθείαο. Σν 

δηθαίσκα απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ ειεπζεξία κεηαβνιήο ζξεζθεχκαηνο ή πεπνηζήζεσλ θαζψο 

θαη ηελ ειεπζεξία εθδήισζεο ηνπ ζξεζθεχκαηνο ή ησλ πεπνηζήζεψλ ηνπ, αηνκηθά ή 
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ζπιινγηθά, δεκνζία ή θαη' ηδίαλ, κε ηε ιαηξεία, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ άζθεζε ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ θαζεθφλησλ θαη ηηο ηειεηέο. 

2. Σν δηθαίσκα αληίξξεζεο ζπλεηδήζεσο αλαγλσξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο 

πνπ δηέπνπλ ηελ άζθεζή ηνπ. ΔL 30.3.2010 Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο C 

83/393 

Άρθρο 11 

Διεπζεξία έθθξαζεο θαη πιεξνθόξεζεο  

1. Κάζε πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία έθθξαζεο. Σν δηθαίσκα απηφ πεξηιακβάλεη 

ηελ ειεπζεξία γλψκεο θαη ηελ ειεπζεξία ιήςεο ή κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ ή ηδεψλ, ρσξίο ηελ 

αλάκεημε δεκνζίσλ αξρψλ θαη αδηαθξίησο ζπλφξσλ. 

2. Ζ ειεπζεξία ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ε πνιπθσλία ηνπο είλαη ζεβαζηέο. 

Άρθρο 12 

Διεπζεξία ηνλ ζπλέξρεζζαη θαη ηνλ ζπλεηαηξίδεζζαη 

1. Κάζε πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλέξρεζζαη εηξεληθψο θαη ζηελ 

ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη ζε φια ηα επίπεδα, ηδίσο ζηνλ πνιηηηθφ θαη ηνλ ζπλδηθαιηζηηθφ 

ηνκέα θαζψο θαη ζηνπο ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πνιίηε, πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη ην 

δηθαίσκα θάζε πξνζψπνπ λα ηδξχεη κε άιινπο ζπλδηθαιηζηηθέο ελψζεηο θαη λα πξνζρσξεί ζε 

απηέο γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. 

2. Σα πνιηηηθά θφκκαηα, ζην επίπεδν ηεο Έλσζεο, ζπκβάιινπλ ζηελ έθθξαζε ηεο πνιηηηθήο 

βνχιεζεο ησλ πνιηηψλ ηεο Έλσζεο. 

Άρθρο 13 

Διεπζεξία ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο 

Ζ ηέρλε θαη ε επηζηεκνληθή έξεπλα είλαη ειεχζεξεο. Ζ αθαδεκατθή ειεπζεξία είλαη ζεβαζηή. 

Άρθρο 14 

Γηθαίσκα εθπαίδεπζεο 

1. Κάζε πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ πξφζβαζε ζηελ επαγγεικαηηθή θαη 

ζπλερή θαηάξηηζε. 

2. Σν δηθαίσκα απηφ πεξηιακβάλεη ηελ επρέξεηα δσξεάλ παξαθνινχζεζεο ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο. 

3. Ζ ειεπζεξία ίδξπζεο εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ κε ζεβαζκφ ησλ δεκνθξαηηθψλ αξρψλ 

θαζψο θαη ην δηθαίσκα ησλ γνλέσλ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε κφξθσζε ησλ 
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ηέθλσλ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο ζξεζθεπηηθέο, θηινζνθηθέο θαη παηδαγσγηθέο πεπνηζήζεηο ηνπο, 

γίλνληαη ζεβαζηά ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο πνπ δηέπνπλ ηελ άζθεζή ηνπο. 

Άρθρο 15 

Διεπζεξία ηνλ επαγγέικαηνο θαη δηθαίσκα πξνο εξγαζία 

1. Κάζε πξφζσπν έρεη δηθαίσκα λα εξγάδεηαη θαη λα αζθεί ην επάγγεικα, ην νπνίν επηιέγεη ή 

απνδέρεηαη ειεχζεξα. 

2. Κάζε πνιίηεο ηεο Έλσζεο είλαη ειεχζεξνο λα αλαδεηά απαζρφιεζε, λα εξγάδεηαη, λα 

εγθαζίζηαηαη ή λα παξέρεη ππεξεζίεο ζε θάζε θξάηνο κέινο. 

3. Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ άδεηα λα εξγάδνληαη ζην έδαθνο ησλ θξαηψλ κειψλ 

δηθαηνχληαη ζπλζεθψλ εξγαζίαο αληίζηνηρσλ κε εθείλεο πνπ απνιαχνπλ νη πνιίηεο ηεο 

Έλσζεο. ΔΗ C 83/394 Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 30.3.2010 

Άρθρο 16 

Δπηρεηξεκαηηθή ειεπζεξία 

Ζ επηρεηξεκαηηθή ειεπζεξία αλαγλσξίδεηαη ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο θαη ηηο εζληθέο 

λνκνζεζίεο θαη πξαθηηθέο. 

Άρθρο 17 

Γηθαίσκα ηδηνθηεζίαο 

1. Κάζε πξφζσπν δηθαηνχηαη λα είλαη θχξηνο ησλ λνκίκσο θηεζέλησλ αγαζψλ ηνπ, λα ηα 

ρξεζηκνπνηεί, λα ηα δηαζέηεη θαη λα ηα θιεξνδνηεί. Καλείο δελ κπνξεί λα ζηεξείηαη ηελ 

ηδηνθηεζία ηνπ, παξά κφλνλ γηα ιφγνπο δεκφζηαο σθέιεηαο, ζηηο πεξηπηψζεηο θαη ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν θαη έλαληη δίθαηεο θαη έγθαηξεο απνδεκίσζεο γηα 

ηελ απψιεηά ηεο. Ζ ρξήζε ησλ αγαζψλ κπνξεί λα ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο απφ ην λφκν, 

εθφζνλ απηφ είλαη αλαγθαίν πξνο ην γεληθφ ζπκθέξνλ. 

2. Ζ δηαλνεηηθή ηδηνθηεζία πξνζηαηεχεηαη.  

Άρθρο 18 

Γηθαίσκα αζύινπ 

Σν δηθαίσκα αζχινπ δηαζθαιίδεηαη ηεξνπκέλσλ ησλ θαλφλσλ ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο ηεο 

28
εο

 Ηνπιίνπ 1951 θαη ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο 31
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1967 πεξί ηνπ θαζεζηψηνο ησλ 

πξνζθχγσλ θαη ζχκθσλα κε ηε πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηε πλζήθε γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (εθεμήο νξηδφκελεο σο «νη πλζήθεο»). 

Άρθρο 19 
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Πξνζηαζία ζε πεξίπησζε απνκάθξπλζεο, απέιαζεο θαη έθδνζεο 

1. Απαγνξεχνληαη νη νκαδηθέο απειάζεηο. 

2. Καλείο δελ κπνξεί λα απνκαθξπλζεί, λα απειαζεί ή λα εθδνζεί πξνο θξάηνο φπνπ δηαηξέρεη 

ζνβαξφ θίλδπλν λα ηνπ επηβιεζεί ε πνηλή ηνπ ζαλάηνπ ή λα ππνβιεζεί ζε βαζαληζηήξηα ή 

άιιε απάλζξσπε ή εμεπηειηζηηθή πνηλή ή κεηαρείξηζε. 

 

2.4.  ΙΟΣΗΣΑ 

 

Άρθρο 20 

Ιζόηεηα έλαληη ηνλ λόκνπ 

Όινη νη άλζξσπνη είλαη ίζνη έλαληη ηνλ λφκνπ. ΔL 30.3.2010 Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο C 83/395 

Άρθρο 21 

Απαγόξεπζε δηαθξίζεσλ 

1. Απαγνξεχεηαη θάζε δηάθξηζε ηδίσο ιφγσ θχινπ, θπιήο, ρξψκαηνο, εζλνηηθήο θαηαγσγήο ή 

θνηλσληθήο πξνέιεπζεο, γελεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, γιψζζαο, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, 

πνιηηηθψλ θξνλεκάησλ ή θάζε άιιεο γλψκεο, ηδηφηεηαο κέινπο εζληθήο κεηνλφηεηαο, 

πεξηνπζίαο, γέλλεζεο, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

2. Δληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ πλζεθψλ θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ 

ηνπο, απαγνξεχεηαη θάζε δηάθξηζε ιφγσ ηζαγελείαο. 

Άρθρο 22 

Πνιηηηζηηθή, ζξεζθεπηηθή θαη γισζζηθή πνιπκνξθία 

Ζ Έλσζε ζέβεηαη ηελ πνιηηηζηηθή, ζξεζθεπηηθή θαη γισζζηθή πνιπκνξθία.  

Άρθρο 23 

Ιζόηεηα γπλαηθώλ θαη αλδξώλ 

Ζ ηζφηεηα γπλαηθψλ θαη αλδξψλ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο, κεηαμχ άιισλ 

ζηελ απαζρφιεζε, ηελ εξγαζία θαη ηηο απνδνρέο. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο δελ απνθιείεη ηε 

δηαηήξεζε ή ηε ζέζπηζε κέηξσλ πνπ πξνβιέπνπλ εηδηθά πιενλεθηήκαηα ππέξ ηνπ 

ππνεθπξνζσπνχκελνπ θχινπ. 

Άρθρο 24 

Γηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ 
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1. Σα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία θαη ηε θξνληίδα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαιή 

δηαβίσζή ηνπο. Σα παηδηά κπνξνχλ λα εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηε γλψκε ηνπο. Ζ γλψκε ηνπο 

ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ ηα αθνξνχλ ιακβάλεηαη ππφςε ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ειηθία θαη ηελ 

σξηκφηεηά ηνπο. 

2. ε φιεο ηηο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά, είηε επηρεηξνχληαη απφ δεκφζηεο αξρέο είηε απφ 

ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο, πξσηαξρηθή ζεκαζία πξέπεη λα δίλεηαη ζην ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ 

παηδηνχ. 

3. Κάζε παηδί έρεη δηθαίσκα λα δηαηεξεί ηαθηηθά πξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη απ' επζείαο επαθέο 

κε ηνπο δχν γνλείο ηνπ, εθηφο εάλ ηνχην είλαη αληίζεην πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ.  

Άρθρο 25 

Γηθαηώκαηα ησλ ειηθησκέλσλ 

Ζ Έλσζε αλαγλσξίδεη θαη ζέβεηαη ην δηθαίσκα ησλ ειηθησκέλσλ πξνζψπσλ λα δηάγνπλ 

αμηνπξεπή θαη αλεμάξηεηε δσή θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ βίν. ΔL C 

83/396 Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 30.3.2010 

Άρθρο 26 

Έληαμε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο 

Ζ Έλσζε αλαγλσξίδεη θαη ζέβεηαη ην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο λα επσθεινχληαη 

κέηξσλ πνπ ζα ηνπο εμαζθαιίδνπλ ηελ απηνλνκία, ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε 

θαη ηε ζπκκεηνρή ζηνλ θνηλνηηθφ βίν. 

 

2.5. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

Άρθρο 27 

Γηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ελεκέξσζε θαη ηε δηαβνύιεπζε ζην πιαίζην ηεο 

επηρείξεζεο 

Δμαζθαιίδεηαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ή ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, ζηα ελδεδεηγκέλα επίπεδα, 

εγθαίξσο ελεκέξσζε θαη δηαβνχιεπζε, ζηηο πεξηπηψζεηο θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο Έλσζεο θαη ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο θαη πξαθηηθέο. 

Άρθρο 28 

Γηθαίσκα δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζπιινγηθώλ δξάζεσλ. 

Οη εξγαδφκελνη θαη νη εξγνδφηεο, ή νη αληίζηνηρεο νξγαλψζεηο ηνπο, έρνπλ, ζχκθσλα κε ην 

δίθαην ηεο Έλσζεο θαη ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο θαη πξαθηηθέο, δηθαίσκα λα δηαπξαγκαηεχνληαη 
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θαη λα ζπλάπηνπλ ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ζηα ελδεδεηγκέλα επίπεδα θαζψο θαη λα 

πξνζθεχγνπλ, ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ζε ζπιινγηθέο δξάζεηο γηα ηελ 

ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απεξγίαο. 

Άρθρο 29 

Γηθαίσκα πξόζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο επξέζεσο εξγαζίαο 

Κάζε πξφζσπν έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε δσξεάλ ππεξεζίεο επξέζεσο εξγαζίαο.  

Άρθρο 30 

Πξνζηαζία ζε πεξίπησζε αδηθαηνιόγεηεο απόιπζεο 

Κάζε εξγαδφκελνο έρεη δηθαίσκα πξνζηαζίαο έλαληη θάζε αδηθαηνιφγεηεο απφιχζεο, 

ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο 'Δλσζεο θαη ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο θαη πξαθηηθέο. 

Άρθρο 31 

Γίθαηεο θαη πξόζθνξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

1. Κάζε εξγαδφκελνο έρεη δηθαίσκα ζε ζπλζήθεο εξγαζίαο νη νπνίεο ζέβνληαη ηελ πγεία, ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ. 

2. Κάζε εξγαδφκελνο έρεη δηθαίσκα ζε έλα φξην κέγηζηεο δηάξθεηαο εξγαζίαο, ζε εκεξήζηεο 

θαη εβδνκαδηαίεο πεξηφδνπο αλάπαπζεο θαζψο θαη ζε εηήζηα πεξίνδν ακεηβφκελσλ δηαθνπψλ. 

ΔL 30.3.2010 Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο C 83/397 

Άρθρο 32 

Απαγόξεπζε ηεο εξγαζίαο ησλ παηδηώλ θαη πξνζηαζία ησλ λέσλ ζηελ εξγαζία 

Ζ εξγαζία ησλ παηδηψλ απαγνξεχεηαη. Ζ ειάρηζηε ειηθία γηα ηελ αλάιεςε εξγαζίαο δελ 

κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ειηθία θαηά ηελ νπνία ιήγεη ε ππνρξεσηηθή ζρνιηθή 

θνίηεζε, ππφ ηελ επηθχιαμε επλντθφηεξσλ θαλφλσλ γηα ηνπο λένπο θαη πιελ πεξηνξηζκέλσλ 

παξεθθιίζεσλ. Οη λένη πνπ εξγάδνληαη πξέπεη λα απνιαχνπλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

πξνζαξκνζκέλσλ ζηελ ειηθία ηνχο θαη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε 

ή απφ νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ ζα κπνξνχζε λα βιάςεη ηελ αζθάιεηά ηνπο, ηελ πγεία ηνπο, ηε 

ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή, εζηθή ή θνηλσληθή αλάπηπμή ηνπο ή λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο. 

Άρθρο 33 

Οηθνγελεηαθή δσή θαη επαγγεικαηηθή δσή 

1. Δμαζθαιίδεηαη ε λνκηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο. 
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2. Κάζε πξφζσπν, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ζπλδπάδεη ηελ νηθνγελεηαθή κε ηελ 

επαγγεικαηηθή δσή ηνπ, έρεη δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ ηελ απφιπζε γηα ιφγνπο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε κεηξφηεηα, θαζψο θαη δηθαίσκα ακεηβφκελεο άδεηαο κεηξφηεηαο θαη γνληθήο 

άδεηαο κεηά ηε γέλλεζε ή ηελ πηνζεζία παηδηνχ. 

Άρθρο 34 

Κνηλσληθή αζθάιηζε θαη θνηλσληθή αξσγή 

1. Ζ Έλσζε αλαγλσξίδεη θαη ζέβεηαη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηηο παξνρέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ πξνζηαζία ζε πεξηπηψζεηο φπσο 

ε κεηξφηεηα, ε αζζέλεηα, ην εξγαηηθφ αηχρεκα, ε εμάξηεζε ή ην γήξαο θαζψο θαη ζε 

πεξίπησζε απψιεηαο ηεο απαζρφιεζήο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ νξίδνληαη ζην δίθαην 

ηεο Έλσζεο θαη ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο θαη πξαθηηθέο. 

2. Κάζε πξφζσπν πνπ δηακέλεη θαη δηαθηλείηαη λνκίκσο εληφο ηεο Έλσζεο έρεη δηθαίσκα ζηηο 

παξνρέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ζηα θνηλσληθά πιενλεθηήκαηα, ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο 

Έλσζεο θαη ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο θαη πξαθηηθέο. 

3. Ζ Έλσζε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκεζεί ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη ε θηψρεηα, 

αλαγλσξίδεη θαη ζέβεηαη ην δηθαίσκα θνηλσληθήο αξσγήο θαη ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο πξνο 

εμαζθάιηζε αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο ζε φινπο φζνπο δελ δηαζέηνπλ επαξθείο πφξνπο, ζχκθσλα 

κε ηνπο θαλφλεο πνπ νξίδνληαη ζην δίθαην ηεο Έλσζεο θαη ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο θαη 

πξαθηηθέο. 

Άρθρο 35 

Πξνζηαζία ηεο πγείαο 

Κάζε πξφζσπν δηθαηνχηαη λα έρεη πξφζβαζε ζηελ πξφιεςε ζε ζέκαηα πγείαο θαη λα απνιαχεη 

ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο θαη 

πξαθηηθέο. Καηά ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ ηεο 

Έλσζεο, εμαζθαιίδεηαη πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ αλζξψπνπ. ΔΔ C 83/398 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο 30.3.2010 

Άρθρο 36 

Πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο γεληθνύ νηθνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο 

Ζ Έλσζε αλαγλσξίδεη θαη ζέβεηαη ηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο γεληθνχ νηθνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, φπσο απηφ πξνβιέπεηαη ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο θαη πξαθηηθέο, ζχκθσλα κε 

ηηο πλζήθεο, πξνθεηκέλνπ λα πξναρζεί ε θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή ηεο 'Δλσζεο. 
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Άρθρο 37 

Πξνζηαζία ηνλ πεξηβάιινληνο 

Σν πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο ηνπ πξέπεη λα 

ελζσκαηψλνληαη ζηηο πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο θαη λα δηαζθαιίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

Άρθρο 38 

Πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή 

Οη πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο δηαζθαιίδνπλ πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή.  

 

2.6.  ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ 

Άρθρο 39 

Γηθαίσκα ηνλ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη ζηηο εθινγέο ηνλ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

1. Κάζε πνιίηεο ηεο "Δλσζεο έρεη ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη ζηηο εθινγέο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζην θξάηνο κέινο θαηνηθίαο ηνπ, ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο κε ηνπο 

ππεθφνπο ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο. 

2. Σα κέιε ηνλ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ εθιέγνληαη κε άκεζε θαη θαζνιηθή, ειεχζεξε θαη 

κπζηηθή ςεθνθνξία.  

Άρθρο 40 

Γηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη ζηηο δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο εθινγέο  

Κάζε πνιίηεο ηεο 'Δλσζεο έρεη ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη ζηηο δεκνηηθέο θαη 

θνηλνηηθέο εθινγέο ζην θξάηνο κέινο θαηνηθίαο ηνπ, ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο κε ηνπο ππεθφνπο 

ηνλ ελ ιφγσ θξάηνπο. 

Άρθρο 41 

Γηθαίσκα ρξεζηήο δηνίθεζεο 

1. Κάζε πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ζηελ ακεξφιεπηε, δίθαηε θαη εληφο επιφγνπ πξνζεζκίαο 

εμέηαζε ησλ ππνζέζεψλ ηνλ απφ ηα ζεζκηθά θαη ινηπά φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο 

Έλσζεο. 

2. Σν δηθαίσκα απηφ πεξηιακβάλεη ηδίσο: 

α) ην δηθαίσκα θάζε πξνζψπνπ ζε πξνεγνχκελε αθξφαζε πξηλ λα ιεθζεί αηνκηθφ κέηξν εηο 

βάξνο ηνπ, 
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β) ην δηθαίσκα θάζε πξνζψπνπ λα έρεη πξφζβαζε ζηνλ θάθειφ ηνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ λνκίκσλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ απνξξήηνπ, 

ηελ ππνρξέσζε ηεο δηνίθεζεο λα αηηηνινγεί ηηο απνθάζεηο ηεο. 

3.  Κάζε πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ζηελ απνθαηάζηαζε εθ κέξνπο ηεο Έλσζεο ηεο δεκίαο πνπ 

ηνπ πξνμέλεζαλ ηα ζεζκηθά φξγαλα ή νη ππάιιεινί ηεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο πνπ είλαη θνηλέο ζηα δίθαηα ησλ θξαηψλ κειψλ. 

4.  Κάζε πξφζσπν κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Έλσζεο ζε κηα απφ ηηο 

γιψζζεο ησλ πλζεθψλ θαη πξέπεη λα ιακβάλεη απάληεζε ζηελ ίδηα γιψζζα. 

Άρθρο 42 

Γηθαίσκα πξόζβαζεο ζηα έγγξαθα 

Κάζε πνιίηεο ηεο Έλσζεο θαζψο θαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ θαηνηθεί ή έρεη ηελ 

θαηαζηαηηθή έδξα ηνπ ζε έλα θξάηνο κέινο έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ 

ζεζκηθψλ θαη ινηπψλ νξγάλσλ θαη νξγαληζκψλ ηεο Έλσζεο, αλεμαξηήησο ππνζέκαηνο. 

Άρθρο 43 

Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο 

Κάζε πνιίηεο ηεο Έλσζεο θαζψο θαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ θαηνηθεί ή έρεη ηελ 

θαηαζηαηηθή έδξα ηνπ ζε έλα θξάηνο κέινο, έρεη δηθαίσκα λα πξνζθεχγεη ζηνλ Δπξσπαίν 

Γηακεζνιαβεηή, ζρεηηθά κε πεξηπηψζεηο θαθνδηνίθεζεο ζην πιαίζην ηεο δξάζεο ησλ 

ζεζκηθψλ θαη ινηπψλ νξγάλσλ θαη νξγαληζκψλ ηεο Έλσζεο, κε εμαίξεζε ην Γηθαζηήξην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαηνδνηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

Άρθρο 44 

Γηθαίσκα αλαθνξάο 

Κάζε πνιίηεο ηεο 'Δλσζεο θαζψο θαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ θαηνηθεί ή έρεη ηελ 

θαηαζηαηηθή έδξα ηνπ ζε έλα θξάηνο κέινο, έρεη δηθαίσκα αλαθνξάο πξνο ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην. 

Άρθρο 45 

Διεπζεξία θπθινθνξίαο θαη δηακνλήο 

1. Κάζε πνιίηεο ηεο 'Δλσζεο έρεη δηθαίσκα λα θπθινθνξεί θαη λα δηακέλεη ειεχζεξα ζην 

έδαθνο ησλ θξαηψλ κειψλ. 

2. Ζ ειεπζεξία θπθινθνξίαο θαη δηακνλήο κπνξεί λα ρνξεγείηαη, ζχκθσλα κε ηηο πλζήθεο, 

ζηνπο ππεθφνπο ησλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ λνκίκσο ζην έδαθνο θξάηνπο κέινπο.  
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ΔL C 83/400 Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 'Δλσζεο 30.3.2010 

Άρθρο 46 

Γηπισκαηηθή θαη πξνμεληθή πξνζηαζία 

Κάζε πνιίηεο ηεο 'Δλσζεο απνιαχεη, ζην έδαθνο ηξίησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο δελ 

αληηπξνζσπεχεηαη ην θξάηνο κέινο ηνπ νπνίνπ είλαη ππήθννο, ηεο δηπισκαηηθήο θαη 

πξνμεληθήο πξνζηαζίαο θάζε θξάηνπο κέινπο, ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ θαη έλαληη 

ησλ ππεθφσλ ηνλ θξάηνπο απηνχ. 

 

2.7.  ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ 

Άρθρο 47 

Γηθαίσκα πξαγκαηηθήο πξνζθπγήο θαη ακεξόιεπηνπ δηθαζηεξίνπ 

Κάζε πξφζσπν ηνλ νπνίνλ παξαβηάζηεθαλ ηα δηθαηψκαηα θαη νη ειεπζεξίεο πνπ 

δηαζθαιίδνληαη απφ ην δίθαην ηεο 'Δλσζεο, έρεη δηθαίσκα πξαγκαηηθήο πξνζθπγήο ελψπηνλ 

δηθαζηεξίνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν. Κάζε 

πξφζσπν έρεη δηθαίσκα λα δηθαζζεί ε ππφζεζή ηνπ δίθαηα, δεκφζηα θαη εληφο εχινγεο 

πξνζεζκίαο, απφ αλεμάξηεην θαη ακεξφιεπην δηθαζηήξην, πνπ έρεη πξνεγνπκέλσο ζπζηαζεί 

λνκίκσο. Κάζε πξφζσπν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβνπιεχεηαη δηθεγφξν θαη λα ηνπ αλαζέηεη 

ηελ ππεξάζπηζε θαη εθπξνζψπεζή ηνπ. ε φζνπο δελ δηαζέηνπλ επαξθείο πφξνπο, παξέρεηαη 

δηθαζηηθή αξσγή, εθφζνλ ε αξσγή απηή είλαη αλαγθαία γηα λα εμαζθαιηζζεί ε 

απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε. 

Άρθρο 48 

Σεθκήξην αζσόηεηαο θαη δηθαηώκαηα ηεο ππεξάζπηζεο 

1.  Κάζε θαηεγνξνχκελνο ηεθκαίξεηαη φηη είλαη αζψνο κέρξη απνδείμεσο ηεο ελνρήο ηνλ 

ζχκθσλα κε ηνλ λφκν. 

2.  Γηαζθαιίδεηαη ν ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ ηεο ππεξάζπηζεο ζε θάζε θαηεγνξνχκελν. 

Άρθρο 49 

Αξρέο ηεο λνκηκόηεηαο θαη ηεο αλαινγηθόηεηαο αμηνπνίλσλ πξάμεσλ θαη πνηλώλ  

1. Καλείο δελ κπνξεί λα θαηαδηθαζζεί γηα πξάμε ή παξάιεηςε, ε νπνία δελ απνηεινχζε, θαηά 

ηε ζηηγκή ηεο ηέιεζήο ηεο, αδίθεκα θαηά ην εζληθφ ή ην δηεζλέο δίθαην. Οχηε επηβάιιεηαη 

βαξχηεξε πνηλή απφ εθείλε ε νπνία ίζρπε θαηά ηε ζηηγκή ηεο ηέιεζεο ηνπ αδηθήκαηνο. Δάλ, 
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κεηά ηελ ηέιεζε ηνπ αδηθήκαηνο, πξνβιεθζεί κε λφκν ειαθξχηεξε πνηλή, επηβάιιεηαη απηή ε 

πνηλή. 

2. Σν παξφλ άξζξν δελ επεξεάδεη ηε δίθε θαη ηελ ηηκσξία αηφκνπ ελφρνπ γηα πξάμε ή 

παξάιεηςε ε νπνία, θαηά ηε ζηηγκή ηεο ηέιεζήο ηεο, ήηαλ εγθιεκαηηθή ζχκθσλα κε ηηο 

γεληθέο αξρέο πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ φια ηα έζλε. 

3. Ζ απζηεξφηεηα ηεο πνηλήο δελ πξέπεη λα είλαη δπζαλάινγε πξνο ην αδίθεκα. ΔL 30.3.2010 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 'Δλσζεο C 83/401 

Άρθρο 50 

Γηθαίσκα ηνπ πξνζώπνπ λα κε δηθάδεηαη ή λα κελ ηηκσξείηαη πνηληθά δύν θνξέο γηα ηελ 

ίδηα αμηόπνηλε πξάμε 

Καλείο δελ δηψθεηαη νχηε ηηκσξείηαη πνηληθά γηα αδίθεκα γηα ην νπνίν έρεη ήδε αζσσζεί ή 

θαηαδηθαζζεί εληφο ηεο 'Δλσζεο κε νξηζηηθή απφθαζε πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ ζχκθσλα κε ην 

λφκν. 

 

2.8.  ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΠΟΤ ΓΙΔΠΟΤΝ ΣΗΝ ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΚΑΙ  

ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΥΑΡΣΗ 

Άρθρο 51 

Πεδίν εθαξκνγήο 

1. Οη δηαηάμεηο ηνλ παξφληνο Υάξηε απεπζχλνληαη ζηα ζεζκηθά θαη ινηπά φξγαλα θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο ηεο 'Δλσζεο, ηεξνπκέλεο ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο, θαζψο θαη ζηα θξάηε 

κέιε, κφλνλ φηαλ εθαξκφδνπλ ην δίθαην ηεο 'Δλσζεο. Καηά ζπλέπεηα, νη αλσηέξσ ζέβνληαη ηα 

δηθαηψκαηα, ηεξνχλ ηηο αξρέο θαη πξνάγνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο 

αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη εληφο ησλ νξίσλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο 'Δλσζεο, φπσο ηεο απνλέκνληαη 

απφ ηηο πλζήθεο. 

2. Ο παξψλ Υάξηεο δελ δηεπξχλεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ ηεο 'Δλσζεο πέξαλ ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο 'Δλσζεο θαη δελ ζεζπίδεη λέεο αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα γηα ηελ Έλσζε, 

νχηε ηξνπνπνηεί ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα φπσο νξίδνληαη ζηηο πλζήθεο. 

Άρθρο 52 

Δκβέιεηα θαη εξκελεία ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ αξρώλ 

1. Κάζε πεξηνξηζκφο ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ 

παξφληα Υάξηε πξέπεη λα πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν θαη λα ζέβεηαη ην βαζηθφ πεξηερφκελν ησλ 
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ελ ιφγσ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ. Σεξνπκέλεο ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο, 

πεξηνξηζκνί επηηξέπεηαη λα επηβάιινληαη κφλνλ εθφζνλ είλαη αλαγθαίνη θαη αληαπνθξίλνληαη 

πξαγκαηηθά ζε ζηφρνπο γεληθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ αλαγλσξίδεη ε Έλσζε ή ζηελ αλάγθε 

πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ησλ ηξίησλ. 

2. Σα δηθαηψκαηα πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηνλ παξφληα Υάξηε θαη ηα νπνία απνηεινχλ 

αληηθείκελν δηαηάμεσλ ησλ πλζεθψλ αζθνχληαη ππφ ηνπο φξνπο θαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ 

θαζνξίδνληαη ζε απηέο. 

3. ην βαζκφ πνπ ν παξψλ Υάξηεο πεξηιακβάλεη δηθαηψκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δηθαηψκαηα 

ηα νπνία δηαζθαιίδνληαη ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ Πξνάζπηζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ, ε έλλνηα θαη ε εκβέιεηά ηνπο είλαη ίδηεο κε 

εθείλεο πνπ ηνπο απνδίδεη ε ελ ιφγσ χκβαζε. Ζ δηάηαμε απηή δελ εκπνδίδεη ην δίθαην ηεο 

Έλσζεο λα παξέρεη επξχηεξε πξνζηαζία. 

4. ην βαζκφ πνπ ν παξψλ Υάξηεο αλαγλσξίδεη ζεκειηψδε δηθαηψκαηα φπσο απνξξένπλ απφ 

ηηο θνηλέο ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ, ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα πξέπεη λα 

εξκελεχνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξαδφζεηο απηέο. 

5. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Υάξηε πνπ πεξηέρνπλ αξρέο κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη κε 

λνκνζεηηθέο θαη εθηειεζηηθέο πξάμεηο ησλ ζεζκηθψλ θαη ινηπψλ νξγάλσλ θαη νξγαληζκψλ ηεο 

Έλσζεο θαη κε πξάμεηο ησλ θξαηψλ κειψλ φηαλ εθαξκφδνπλ ην δίθαην ηεο 'Δλσζεο, θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Ζ επίθιεζε ησλ δηαηάμεσλ απηψλ ελψπηνλ 

δηθαζηεξίνπ είλαη παξαδεθηή κφλνλ γηα ηελ εξκελεία ησλ ελ ιφγσ πξάμεσλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

λνκηκφηεηάο ηνπο. 

6. Οη εζληθέο λνκνζεζίεο θαη πξαθηηθέο πξέπεη λα ιακβάλνληαη πιήξσο ππφςε φπσο 

θαζνξίδεηαη ζηνλ παξφληα Υάξηε. 

7. Σα δηθαζηήξηα ηεο 'Δλσζεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ιακβάλνπλ δεφλησο ππφςε ηνπο ηηο 

επεμεγήζεηο νη νπνίεο έρνπλ εθπνλεζεί κε ζθνπφ ηελ παξνρή θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ εξκελεία 

ηνλ παξφληνο Υάξηε. 

Άρθρο 53 

Δπίπεδν πξνζηαζίαο 

Κακία δηάηαμε ηνπ παξφληνο Υάξηε δελ πξέπεη λα εξκελεχεηαη σο πεξηνξίδνπζα ή ζίγνπζα ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα αληίζηνηρα 

πεδία εθαξκνγήο απφ ην δίθαην ηεο 'Δλσζεο, ην δηεζλέο δίθαην θαζψο θαη απφ ηηο δηεζλείο 
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ζπκβάζεηο, ζηηο νπνίεο είλαη κέξε ε Έλσζε, ή φια ηα θξάηε κέιε, θαη ηδίσο απφ ηελ 

Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ Πξνάζπηζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ 

Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ, θαζψο θαη απφ ηα πληάγκαηα ησλ θξαηψλ κειψλ. 

Άρθρο 5 

Απαγόξεπζε ηεο θαηάρξεζεο δηθαηώκαηνο 

Κακία απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Υάξηε δελ πξέπεη λα εξκελεχεηαη σο ζπλεπαγφκελε 

δηθαίσκα επίδνζεο ζε δξαζηεξηφηεηα ή εθηέιεζεο πξάμεο πνπ απνζθνπεί ζηελ θαηάιπζε ησλ 

δηθαησκάησλ ή ειεπζεξηψλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ παξφληα Υάξηε ή ζε πεξηνξηζκνχο ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ επξχηεξνπο απφ ηνπο πξνβιεπφκελνχο ζε απηφλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3.1.  ΥΑΡΣΗ ΣΧΝ ΘΔΜΔΛΙΧΓΧΝ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ 

3.1.1.   Ο Υάξηεο ησλ ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηώλ ηεο ΔΔ 

Ο Υάξηεο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ πηνζεηήζεθε επίζεκα ζην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Νίθαηαο (7-9 Γεθεκβξίνπ 2000) απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 

ην πκβνχιην θαη ηελ Δπηηξνπή. Αξζξψλεηαη ζε θεθάιαηα γχξσ απφ ηηο νηθνπκεληθέο αμίεο 

ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ αλζξψπνπ, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο αιιειεγγχεο, ηεο 

ππεθνφηεηαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο. Δπηδηψθνληαο ηε κεγαιχηεξε επθξίλεηα γηα ηνπο πνιίηεο 

ηεο Δπξσπατθήο 'Δλσζεο, ν ράξηεο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ 

πνπ πξνέξρνληαη ήδε απφ πνιχ δηαθνξεηηθέο δηεζλείο ή επξσπατθέο πξάμεηο, φπσο ε 

επξσπατθή ζχκβαζε δηαθχιαμεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, νη επξσπατθέο ζπκβάζεηο ή 

ε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Δλζσκαηψλεη, παξάιιεια κε ηα θιαζηθά αζηηθά θαη πνιηηηθά 

δηθαηψκαηα θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο επξσπατθέο πλζήθεο, ηα 

ζεκειηψδε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα, φπσο είλαη ην δηθαίσκα ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο, ησλ ζπιινγηθψλ ελεξγεηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απεξγίαο θαη ην 

δηθαίσκα ζηελ ελεκέξσζε θαη ζηε δηαβνχιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο. 

Όκσο, ε Πνισλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην πξνζήξηεζαλ έλα πξσηφθνιιν ζηε πλζήθε 

ηεο Ληζαβφλαο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Υάξηε ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζηηο ρψξεο 

ηνπο. Σν πξσηφθνιιν αξηζ. 30 πεξηέρεη δχν νπζηαζηηθέο δηαηάμεηο: απνθιείεη ηελ επρέξεηα ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ θαη ησλ δηθαζηεξίσλ ησλ δχν ρσξψλ λα θξίλνπλ φηη νη λφκνη, νη 

θαλνληζκνί. ή νη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο, πξαθηηθέο ή δξάζε ηεο Πνισλίαο ή ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηνλ Υάξηε θαη ιέεη φηη ν ηίηινο ΗV ηνπ Υάξηε, πνπ πεξηέρεη 

νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα δελ παξάγεη αγψγηκα δηθαηψκαηα ηα νπνία 

εθαξκφδνληαη ζηελ Πνισλία ή ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Μηα Γήισζε ηεο Σζερηθήο 

Γεκνθξαηίαο ππνγξακκίδεη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ Υάξηε απεπζχλνληαη ζηα θξάηε κέιε κφλνλ 

φηαλ πινπνηνχλ ην δίθαην ηεο 'Δλσζεο θαη φρη φηαλ ζεζπίδνπλ θαη πινπνηνχλ ην εζληθφ δίθαην. 

Σν άξζξν 49 ηεο ΔΔ ππάγεη ηελ έληαμε θαη ηε ζπκκεηνρή ζηελ Έλσζε ζηνλ φξν ηνπ 

ζεβαζκνχ ησλ αμηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2, δειαδή ζεβαζκνχ ηεο αλζξψπηλεο 

αμηνπξέπεηαο, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ηζφηεηαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, θαζψο θαη 
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ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο. Δπνκέλσο: (α) έλα θξάηνο πνπ δελ ζέβεηαη ηηο 

ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο ησλ πνιηηψλ ηνπ δελ κπνξεί λα γίλεη κέινο ηεο ΔΔ θαη (β) ε 

θπβέξλεζε ελφο θξάηνπο κέινπο δελ κπνξεί λα παξαβηάδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ηνπ, αλ 

δελ ζέιεη λα απνθιείζεη ην θξάηνο ηεο απφ ηελ Έλσζε. 

Σν άξζξν 7 ηεο ΔΔ πξνβιέπεη κέηξα ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο απφ θξάηνο κέινο ησλ 

αμηψλ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε Έλσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαζηνιήο ησλ δηθαησκάησλ 

ςήθνπ ηνπ αληηπξνζψπνπ ηεο θπβέξλεζεο απηνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην πκβνχιην. Μεηά 

απφ πξφηαζε ελφο ηξίηνπ ησλ θξαηψλ κειψλ, ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ή ηεο Δπηηξνπήο, ην 

πκβνχιην, απνθαζίδνληαο κε εηδηθή πιεηνςεθία ηεζζάξσλ πέκπησλ ησλ κειψλ ηνπ θαη κεηά 

απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, κπνξεί λα δηαπηζηψζεη φηη ππάξρεη ζαθήο θίλδπλνο 

ζνβαξήο παξαβίαζεο απφ θξάηνο κέινο ησλ αμηψλ ηνπ άξζξνπ 2 θαη λα ηνλ απεπζχλεη ηηο 

δένπζεο ζπζηάζεηο. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην, απνθαζίδνληαο θαη' νκνθσλία αιιά ρσξίο λα 

ιακβάλεη ππφςε ηελ ςήθν ηνπ αληηπξνζψπνπ ηεο θπβέξλεζεο ηνπ ελερνκέλνπ θξάηνπο 

κέινπο, κπνξεί λα δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε ζνβαξήο θαη δηαξθνχο παξαβίαζεο ζεκειησδψλ 

αξρψλ απφ θξάηνο κέινο. Δθφζνλ γίλεη απηή ε δηαπίζησζε, ην πκβνχιην (ησλ Τπνπξγψλ) 

δχλαηαη λα απνθαζίζεη κε εηδηθή πιεηνςεθία ηελ αλαζηνιή νξηζκέλσλ δηθαησκάησλ ηα νπνία 

απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πλζήθεο σο πξνο ην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνλ ζην πκβνχιην. Ζ Δπηηξνπή έρεη 

θαζνξίζεη θξηηήξηα εθηίκεζεο ηνπ «ζαθνχο θηλδχλνπ» θαη ηεο «ζνβαξήο θαη δηαξθνχο» 

παξαβίαζεο, δηεπθξηλίδνληαο φηη ε δηαδηθαζία πξέπεη λα επηδηψθεη ηε δηαπίζησζε θηλδχλνπ 

παραβίαςθσ ι τθσ φπαρξθσ παραβίαςθσ μζςω μιασ ςυνολικισ πολιτικισ προςζγγιςθσ 

[COM/2003/606]. 

Ο Οργανιςμόσ κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ  Ζνωςθσ ζχει ωσ ςτόχο να 

παρζχει ςτα ςυναφι κεςμικά όργανα, φορείσ, υπθρεςίεσ και οργανιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ και των κρατϊν μελϊν τθσ, όταν εφαρμόηουν το ευρωπαϊκό δίκαιο, ςυνδρομι και 

ςυμβουλζσ εμπειρογνωμόνων ςχετικά με τα κεμελιϊδθ δικαιϊματα, ϊςτε να τα βοθκιςει 

να ςζβονται πλιρωσ τα δικαιϊματα κατά τθ λιψθ μζτρων ι τον κακοριςμό δράςεων ςτουσ 

αντίςτοιχουσ τομείσ αρμοδιότθτάσ τουσ *Κανονιςμόσ 168/2007+. Ζνα πολυετζσ πρόγραμμα-

πλαίςιο κακορίηει τουσ κεματικοφσ τομείσ δράςθσ του οργανιςμοφ για τθν περίοδο 2007-

2012 *Απόφαςθ 2008/203]. 
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Το άρκρο 20 τθσ Συνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ ΕΕ αναφζρει ενδεικτικά τα βαςικά 

δικαιϊματα των πολιτϊν τθσ ΕΕ: (α) το δικαίωμα ελεφκερθσ κυκλοφορίασ και διαμονισ ςτο 

ζδαφοσ των κρατϊν μελϊν (β) το δικαίωμα του εκλζγειν και εκλζγεςκαι ςτισ εκλογζσ του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου κακϊσ και ςτισ δθμοτικζσ εκλογζσ ςτο κράτοσ μζλοσ κατοικίασ 

τουσ, υπό τουσ ίδιουσ όρουσ με τουσ υπθκόουσ του εν λόγω κράτουσ (γ) το δικαίωμα να 

απολαφουν ςτο ζδαφοσ τρίτθσ χϊρασ, ςτθν οποία δεν αντιπροςωπεφεται το κράτοσ μζλοσ 

τθν υπθκοότθτα του οποίου ζχουν, τθσ διπλωματικισ και προξενικισ προςταςίασ κάκε 

κράτουσ μζλουσ, υπό τουσ ίδιουσ όρουσ που ιςχφουν και ζναντι των υπθκόων του κράτουσ 

αυτοφ και (δ) το δικαίωμα να αναφζρονται ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, το δικαίωμα να 

προςφεφγουν ςτον Ευρωπαίο Διαμεςολαβθτι, κακϊσ και το δικαίωμα να απευκφνονται ςτα 

κεςμικά και ςτα ςυμβουλευτικά όργανα τθσ  Ζνωςθσ ςε μία από τισ γλϊςςεσ των Συνκθκϊν 

και να λαμβάνουν απάντθςθ ςτθν ίδια γλϊςςα. 

Η Συνκικθ τθσ Λιςαβόνασ (ακολουκϊντασ τθ Συνκικθ τθσ Νίκαιασ) παρζχει ςε κάκε 

πολίτθ τθσ Ζνωςθσ το πρωτογενζσ και ατομικό δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμζνει 

ελεφκερα ςτθν επικράτεια των κρατϊν μελϊν, με τθν επιφφλαξθ των περιοριςμϊν και των 

όρων που ορίηονται ςτισ Συνκικεσ και των μζτρων που κεςπίηονται για τθν εφαρμογι τουσ 

(άρκρα 3 ΣΕΕ και 21 ΣΛΕΕ, πρϊθν άρκρα 2 ΣΕΕ και 18 ΣΕΚ). Σε εφαρμογι αυτϊν των άρκρων, 

θ οδθγία 2004/38 αντικατζςτθςε με ζνα ενιαίο κείμενο τισ διατάξεισ του ευρωπαϊκοφ 

δικαίου περί ελεφκερθσ κυκλοφορίασ και διαμονισ και αποςκοπεί ςτθν ενίςχυςθ αυτϊν των 

Θεμελιωδϊν δικαιωμάτων των πολιτϊν τθσ 'Ενωςθσ μζςω τθσ χαλάρωςθσ των 

προχποκζςεων και των διατυπϊςεων πνπ αθνξνχλ ην δηθαίσκα δηακνλήο θαη ηεο θαιχηεξεο 

πξνζηαζίαο απφ ηελ απέιαζε [βι. ην ηκήκα 6.4.2]. Βάζεη απηήο ηεο νδεγίαο, νη ππήθννη ησλ 

θξαηψλ κειψλ έρνπλ ην δηθαίσκα δηακνλήο ππφ ηνλ φξν φηη δηαζέηνπλ γηα ηνπο ίδηνπο θαη γηα 

ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπο αζθάιεηα πνπ λα θαιχπηεη ηνλ θίλδπλν αζζελείαο ζην θξάηνο 

ππνδνρήο. Ζ νδεγία δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο θπθινθνξίαο θαη 

δηακνλήο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ησλ πνιηηψλ ηεο 'Δλσζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θαηαρσξεκέλσλ ζπληξφθσλ εάλ ε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, αλαγλσξίδεη ηε 

ζρέζε θαηαρσξεκέλεο ζπκβίσζεο σο ηζνδχλακε πξνο ηνλ γάκν. Δπηπιένλ, ζηα εμαξηψκελα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο παξέρεηαη απμεκέλε λνκηθή πξνζηαζία, θπξίσο, ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ 

ηνπ πνιίηε ηεο 'Δλσζεο, ή ιχζεο ηνπ γάκνπ, ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Σν δηθαίσκα 
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ειεχζεξεο δηακνλήο ζε φια ηα θξάηε κέιε πινπνηείηαη, εμάιινπ, κε δηάθνξα κέηξα αθνξψληα 

ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ πνιίηε, φπσο είλαη ε έθδνζε ησλ εζληθψλ αδεηψλ νδήγεζεο πνπ 

βαζίδνληαη ζε επξσπατθφ ππφδεηγκα [Οδεγία 2006/126, ηξνπ. ηειεπηαία απφ νδεγία 2014/85]. 

Δπηπιένλ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, ηα νπνία θαηνρπξψλνληαη απφ ηνλ Υάξηε ηεο 

Δπξσπατθήο 'Δλσζεο θαη απφ ην άξζξν 20 ηεο ΛΔΔ, νη πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο 'Δλσζεο 

έρνπλ πνιιά δηθαηψκαηα, ηα νπνία δελ εθηηκνχλ αξθεηά γηαηί ηα βξίζθνπλ ηειείσο θπζηθά. Σν 

φηη είλαη θπζηθά, φκσο, νθείιεηαη αθξηβψο ζηελ χπαξμε ηεο Δλσζεο θαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπ 

θξάηνπο ησλ ζ' απηήλ. Όπσο επηζεκαίλεη ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην, ην επξσπατθφ δίθαην, πνπ 

είλαη αλεμάξηεην απφ ηηο λνκνζεζίεο ησλ θξαηψλ κειψλ, δελ δεκηνπξγεί κφλνλ ππνρξεψζεηο 

αιιά θαη δηθαηψκαηα γηα ηνπο ηδηψηεο [ππφζεζε 26/62]. Πνηα είλαη απηά ηα δηθαηψκαηα; Δίλαη 

ηφζν πνιιά πνπ ε απαξίζκεζή ηνπο ζα ήηαλ θνπξαζηηθή. ρεδφλ φιεο νη επξσπατθέο 

δηαηάμεηο, ηηο νπνίεο εμεηάδνπκε ζε απηφ ην βηβιίν, δεκηνπξγνχλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο 

γηα ηνπο πνιίηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή. Ζ 

ζεκαζία ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ κεγαιψλεη αλάινγα κε ηελ πξφνδν ηεο επξσπατθήο 

νινθιήξσζεο, ηίζεηαη ππεξάλσ ηνλ εζληθνχ δηθαίνπ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην αληηθαζηζηά 

[βι. ην ηκήκα 3.3]. Δπεξεάδεη, επνκέλσο, φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ επαγγεικαηηθή θαη ηελ 

ηδησηηθή δσή ησλ πνιηηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ. 

Μεξηθά παξαδείγκαηα κπνξεί λα δείμνπλ ηε ζεκαζία ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ γηα ηηο 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πνιηηψλ. Οη έκπνξνη έρνπλ δηθαίσκα λα ζεσξνχλ φιε ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε σο πηζαλή αγνξά ηνπο θαη επνκέλσο λα αγνξάδνπλ απφ νπνηνδήπνηε 

θξάηνο κέινο θαη λα πσινχλ ζε νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο κέινο ρσξίο δαζκνχο ή πνζνηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο [βι. ηα ηκήκαηα 5.1 θαη 6.2]. Οη εξγαδφκελνη έρνπλ δηθαίσκα λα δεηνχλ εξγαζία 

νπνπδήπνηε ζηελ Έλσζε ππάξρνπλ νη θαιχηεξεο γη' απηνχο ζπλζήθεο, λα εγθαζίζηαληαη ζηε 

ρψξα πνπ εξγάδνληαη κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη λα παξακέλνπλ ζε απηήλ αθφκε θαη φηαλ 

έρνπλ ράζεη ηελ εξγαζία ηνπο [βι. ην ηκήκα 6.4.1]. Έρνπλ επίζεο δηθαίσκα γηα αθξηβψο ηηο 

ίδηεο θνηλσληθέο παξνρέο φπσο νη πνιίηεο ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο θαηνηθίαο ηνπο [βι. ην 

ηκήκα 6.4.2]. Οη βηνκήραλνη έρνπλ δηθαίσκα λα εγθαζηζηνχλ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαη 

εξγνζηάζηα νπνπδήπνηε κέζα ζηελ Έλσζε βξίζθνπλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ επέθηαζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη λα κεηαθέξνπλ θεθάιαηα απφ θαη πξνο απηέο ηηο ζπγαηξηθέο 

εηαηξείεο ρσξίο θαλέλα εκπφδην [βι. ην ηκήκα 6.7]. Οη επηρεηξεκαηίεο δηθαηνχληαη λα κελ 

πθίζηαληαη δηαθξίζεηο απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ησλ θξαηψλ κειψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
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ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εθρψξεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή έξγσλ [βι. ην ηκήκα 

6.3]. Οη γεσξγνί έρνπλ δηθαίσκα εγγχεζεο ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη επνκέλσο κηαο 

ζρεηηθήο εγγχεζεο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο [βι. ηα ηκήκαηα 21.4.2 θαη 21.4.3]. Σν ίδην 

δηθαίσκα έρνπλ θαη νη αιηείο [βι. ην ηκήκα 22.3]. Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, δηθεγφξνη, 

γηαηξνί, αξρηηέθηνλεο, θαξκαθνπνηνί θιπ., έρνπλ δηθαίσκα λα εγθαζίζηαληαη ή θαη λα 

παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε ρψξα ηεο ΔΔ [βι. ην ηκήκα 6.5]. Οη γπλαίθεο 

δηθαηνχληαη λα έρνπλ ηελ ίδηα κεηαρείξηζε κε ηνπο άλδξεο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή [βι. 

ην ηκήκα 13.5.5]. 

Οξηζκέλεο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ επεξεάδνπλ ηφζν ηελ επαγγεικαηηθή φζν θαη ηελ ηδησηηθή δσή 

ησλ πνιηηψλ. Απηφ ζπκβαίλεη, π.ρ., κε ηα κέηξα ηεο θνηλήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ 

απαζρφιεζε, ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηελ αζθάιεηα ζηνλ ηφπν εξγαζίαο ή ηε δεκφζηα 

πγεία. Δπίζεο, νη πξνδηαγξαθέο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο βηνκεράλνπο σο πξνο ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο ή ησλ θαηαλαισηψλ έρνπλ ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

δσήο ησλ πνιηηψλ. Οη πνιίηεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα αγνξάδνπλ αγαζά -π.ρ. απηνθίλεηα, 

ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ή ελδχκαηα - ζε νπνηαδήπνηε ρψξα ηεο 'Δλσζεο ρσξίο 

λα πιεξψλνπλ ηεισλεηαθνχο δαζκνχο ή επηπιένλ θφξνπο θαηά ηελ επάλνδν ζηε ρψξα ηνπο 

[βι. ην ηκήκα 5.1.2]. Έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηδεηνχλ ηνπο θαιχηεξνπο φξνπο πνπ επηθξαηνχλ 

ζηε κεγάιε επξσπατθή αγνξά γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηξαπεδψλ, αζθαιηζηηθψλ ή 

ηειεπηθνηλσληαθψλ νξγαληζκψλ. Γηθαηνχληαη λα έρνπλ ηελ ίδηα κεηαρείξηζε κε ηνπο πνιίηεο 

ελφο θξάηνπο κέινπο απφ ηηο δηνηθεηηθέο ή ηηο δηθαζηηθέο αξρέο απηνχ ηνλ θξάηνπο (άξζξν 12 

ΔΚ). Απηφ ην δηθαίσκα θαιχπηεη έλα κεγάιν θάζκα θαηαζηάζεσλ θαη αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ, 

φπσο ζπκβαηηθψλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, νηθνγελεηαθψλ ή ζπνπδαζηηθψλ [ππφζεζε C-85/96]. 

Πνιιά θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ππέγξαςαλ ζηηο 19 Ηνπλίνπ 1990 ηε πκθσλία ηνπ Schengen, ε 

νπνία απνβιέπεη ζηελ εμάιεηςε ησλ ειέγρσλ ζηα θνηλά ζχλνξά ηνπο, ηελ αχμεζε ησλ ειέγρσλ 

ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηνηθήζεψλ ηνπο γη απηνχο ηνπο 

ζθνπνχο. Σν θεθηεκέλν, δειαδή ε ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηνπ έλγθελ εληάζζεηαη ζην πιαίζην 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο βάζεη ελφο πξσηνθφιινπ πξνζαξηεκέλνπ ζηε πλζήθε ηνπ 

Άκζηεξληακ [Απνθάζεηο 1999/435 θαη 1999/436] (θαη ηψξα ζηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο), ην 

νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα κέιε ηεο ζχκβαζεο (ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ εθηφο ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Ηξιαλδίαο, αιιά ζπλ ηε Ννξβεγία θαη ηελ Ηζιαλδία [ΔΔ L 

149/2000] θαζψο θαη ηελ Διβεηία [πκθσλία θαη απφθαζε 2008/903]) λα αλαπηχμνπλ κεηαμχ 
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ηνπο, ζην λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Έλσζεο, ζπλεξγαζία ζηνπο ηνκείο πνπ θαιχπηεη ε 

ελ ιφγσ ζχκβαζε. Ζ Ηξιαλδία ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο πηπρέο ηνπ θεθηεκέλνπ ηνπ έλγθελ 

πιελ ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο ζπλνξηαθνχο ειέγρνπο, φπσο ε δηακεζνξηαθή 

παξαθνινχζεζε θαη ε θαηαδίσμε [Απφθαζε 2002/192]. Σα λέα θξάηε κέιε εθαξκφδνπλ 

πιήξσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ θεθηεκέλνπ ηνπ έλγθελ [Απφθαζε 2007/801]. Σν Ζλσκέλν 

Βαζίιεην ζπκκεηέρεη ζηελ αζηπλνκηθή θαη δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο, ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ λαξθσηηθψλ, θαζψο θαη ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ Schengen [Απφθαζε 

2000/365 θαη απφθαζε 2004/926]. Έλαο επξσπατθφο θψδηθαο δηαηππψλεη ην θαζεζηψο 

δηέιεπζεο πξνζψπσλ απφ ηα εζσηεξηθά ζχλνξα θαζψο θαη ηνπο θαλφλεο ζπλνξηαθνχ ειέγρνπ 

πξνζψπσλ θαηά ηε δηέιεπζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

'Δλσζεο (θψδηθαο ζπλφξσλ ηνλ έλγθελ) [Καλνληζκφο 562/2006, ηξνπ. ηειεπηαία απφ 

θαλνληζκφ 1051/2013]. Οη ζπλνξηαθνί έιεγρνη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν εληφο δψλεο 20 ρηιηνκέηξσλ απφ ηα ρεξζαία ζχλνξα ελφο θξάηνπο κέινπο 

[πλεθδηθαζζείζεο ππνζέζεηο C-188110 θαη C-189/10]. Οη επξσπατθνί θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ 

ηνπηθή δηαζπλνξηαθή θπθινθνξία ζηα εμσηεξηθά ρεξζαία ζχλνξα ησλ θξαηψλ κειψλ 

απινπζηεχνπλ ηε δηέιεπζε ηνπο απφ ηνπο θαηνίθνπο παξακεζφξησλ πεξηνρψλ πνπ δηαζέηνπλ 

άδεηα ηνπηθήο δηαζπλνξηαθήο θπθινθνξίαο [Καλνληζκφο 1931/2006]. Έλαο κεραληζκφο 

αμηνιφγεζεο παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ θεθηεκέλνπ ηνλ έλγθελ ζηα θξάηε κέιε ζηα 

νπνία απηφ εθαξκφδεηαη πιήξσο ή ελ κέξεη [Καλνληζκφο 1053/2013]. 

Σν χζηεκα Πιεξνθνξηψλ έλγθελ δεχηεξεο γεληάο (SIS ΗΗ) απνηειεί βαζηθφ κέζν γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ ηνπ έλγθελ [Καλνληζκφο 1988/2006 θαη απφθαζε 

2007/533 θαη θαλνληζκνί 1272/2012 θαη 1273/2012]. πκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε πςεινχ 

επηπέδνπ αζθάιεηαο εληφο ηνπ ρψξνπ ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, κέζσ ηεο ππνζηήξημεο ηεο εθαξκνγήο πνιηηηθψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θπθινθνξία 

ησλ πξνζψπσλ θαη εληάζζνληαη ζην θεθηεκέλν ηνπ έλγθελ, φπσο ελζσκαηψζεθε ζηε 

πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα. Σν SIS ΗΗ απνηειείηαη απφ έλα θεληξηθφ ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα (Κεληξηθφ SIS ΗΗ) θαη εζληθέο εθαξκνγέο. Έλαο θαλνληζκφο πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο 

ζρεηηθέο κε ηελ ηερληθή αξρηηεθηνληθή ηνπ SIS ΗΗ, ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο αξρήο, ηε γεληθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ηα δηθαηψκαηα ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ πξνζψπσλ θαη ηελ επζχλε [Καλνληζκφο 1987/2006]. Ο θαλνληζκφο απηφο 

θαζνξίδεη επίζεο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ησλ 
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θαηαρσξίζεσλ ζην SIS ΗΗ πνπ αθνξνχλ ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, γηα ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηελ απαγφξεπζε εηζφδνπ ή δηακνλήο ζε έλα θξάηνο κέινο. 

Οξηζκέλεο λέεο ιεηηνπξγίεο εηζήρζεζαλ ζην SIS ΗΗ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο [Απφθαζε 2007/533, βι. ην ηκήκα 8.1.4]. Έλαο 

Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγηθή δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πιεξνθνξηψλ έλγθελ δεχηεξεο γεληάο (SIS ΗΗ), ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ γηα ηηο 

ζεσξήζεηο (VIS) θαη ηνπ Eurodac [Καλνληζκφο 1077/2011, βι. επίζεο ηα ηκήκαηα 8.1.3 θαη 

8.1.4]. Οη ππεξεζίεο ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ έθδνζε ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ εγγξαθήο γηα ηα νρήκαηα έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο πξφζβαζεο ζηα ζηνηρεία πνπ 

εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ ηνY Schengen (SIS ΗΗ), κφλν γηα λα δηαπηζηψζνπλ εάλ 

ηα νρήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηέο έρνπλ θιαπεί, ραζεί ή ηδηνπνηεζεί παξάλνκα 

[Καλνληζκφο 1986/2006]. 

Σν επξσπατθφ δίθαην δηεπθνιχλεη πνιχ ηα ηαμίδηα γηα αλαςπρή ή γηα δνπιεηέο κέζα ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε ρξήζε εληαίνπ λνκίζκαηνο δηεπθνιχλεη πνιχ ηνπο ηαμηδηψηεο ζηηο 

ρψξεο ηεο επξσδψλεο [βι. ην ηκήκα 7.2.4]. Οη ηαμηδηψηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ απεξηφξηζηεο 

αγνξέο ζηε ρψξα πνπ επηζθέπηνληαη θαη λα θέξλνπλ ηα αγαζά ζηε ρψξα ηνπο ρσξίο δαζκνχο. 

Ο έιεγρνο ηεο πξάζηλεο θάξηαο ηεο αζθάιεηαο ησλ απηνθηλήησλ θαζψο θαη ε ζπκπιήξσζε 

θαξηειψλ απνβίβαζεο γηα ηε ζπγθέληξσζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έρνπλ θαηαξγεζεί γηα ηηο 

ελδν-επξσπατθέο κεηαθηλήζεηο. Οη πνιίηεο ησλ θξαηψλ κειψλ δηθαηνχληαη απεξηφξηζην 

ζπλάιιαγκα γηα ηα ηλδνεπξσπατθά ηαμίδηα ηνπο, ελψ πξηλ απφ ηελ απειεπζέξσζε ησλ 

θηλήζεσλ θεθαιαίσλ δηθαηνχληαλ έλα πεξηνξηζκέλν ηνπξηζηηθφ ζπλάιιαγκα. Γηα ηα 

νξγαλσκέλα ηαμίδηα ηνπο πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ επξσπατθή λνκνζεζία γηα ηελ θαθή 

δηαρείξηζε ή ηελ θαθή νξγάλσζε ησλ δηαθνπψλ ηνπο απφ ηνπο νξγαλσηέο πεξηεγήζεσλ 

[Οδεγία 90/314, βι. ην ηκήκα 11.3]. Γηα ηα αεξνπνξηθά ηνπο ηαμίδηα πξνζηαηεχνληαη επίζεο 

έλαληη ησλ ππεξθξαηήζεσλ (overbooking), πνπ εθαξκφδνπλ νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο 

[Καλνληζκφο 261/2004, βι. ην ηκήκα 20.3.5]. Οη ηαμηδηψηεο κπνξνχλ λα θαινχλ ηνλ 

επξσπατθφ αξηζκφ 112 δσξεάλ θιήζεο έθηαθηεο αλάγθεο απφ ζηαζεξά θαη θηλεηά ηειέθσλα 

ζε φιε ηελ επξσπατθή Έλσζε [Απφθαζε 91/396 θαη νδεγία 2002/22]. ε πεξίπησζε 

αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο πνπ ηνπο ζπκβαίλεη ζε εηαηξηθφ θξάηνο κπνξνχλ λα ηχρνπλ 

πεξίζαιςεο απφ ην ζχζηεκα θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ απηήο ηεο ρψξαο κε απιή επίδεημε ηεο 

επξσπατθήο θάξηαο αζθάιηζεο αζζέλεηαο, πνπ πηζηνπνηεί ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε παξφκνην 
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ζχζηεκα ηεο ρψξαο δηακνλήο ηνπο [Απνθάζεηο 2003/751, 2003/752 θαη 2003/753, βι. ην 

ηκήκα 6.4.2]. ηα ιηκάληα θαη ζηα αεξνδξφκηα ησλ θξαηψλ κειψλ εηδηθνί δηάδξνκνη 

πξννξίδνληαη ζε κφλνπο ηνπο ππεθφνπο ηεο ΔΔ, νη νπνίνη δηαζέηνπλ νκνηφκνξθν δηαβαηήξην 

[Φεθίζκαηα 23/06/1981, 14/07/1986 θαη 10/07/1995]. Ζ επίδεημε δηαβαηεξίσλ δελ ρξεηάδεηαη 

θαηά ηε δηάβαζε ησλ εζσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο δψλεο έλγθελ [Απφθαζε 2000/586]. Οη 

ζπλζήθεο κεηαθίλεζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ έρνπλ πνιχ δηεπθνιπλζεί γηα ηνπο ηδηνθηήηεο 

θαηνηθίδησλ δψσλ, ράξε ζηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηνπο ειέγρνπο ζπκκφξθσζεο απηψλ ησλ 

κεηαθηλήζεσλ [Καλνληζκφο 576/2013]. 

 

3.2.  Ο ζεβαζκόο ησλ Θεκειησδώλ δηθαησκάησλ ζηελ ΔΔ  

 

Νομική βάζη 

Ζ λνκηθή βάζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζηελ ΔΔ ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηνλ Υάξηε ησλ 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ν νπνίνο είλαη λνκηθά δεζκεπηηθφο απφ ηελ Θέζε ζε ηζρχ ε 

ζπλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο. Ζ λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ζπλέβαιε επίζεο 

ζεκαληηθά ζην ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ. 

Ζ πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ απνηειεί έλα απφ ηα θχξηα επηηεχγκαηα  

ηνλ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. Χζηφζν, θακία απφ ηηο πλζήθεο δελ πεξηέρεη 

γξαπηφ θαηάινγν ησλ δηθαησκάησλ απηψλ. Μφλνλ ε αξρή ηεο ίζεο ακνηβήο αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ θσδηθνπνηήζεθε εμαξρήο ζην άξζξν 19 ηεο ζπλζήθεο ΔΚ. Σν Δπξσπατθφ 

Γηθαζηήξην αλαγλψξηζε απφ λσξίο ηελ χπαξμε Θεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζε θνηλνηηθφ 

επίπεδν θαη ηα επέθηεηλε ζηαζεξά. χκθσλα κε ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, 

απνηεινχλ κέξνο ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνλ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ θαη είλαη ηζφηηκα κε ην 

πξσηνγελέο δίθαην ζηελ ηεξαξρία ησλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ δηθαίνπ. Ζ πεγή ησλ ελ ιφγσ 

γεληθψλ αξρψλ δηθαίνπ είλαη πιένλ ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 2 ηεο ζπλζήθεο ΔΔ, ην νπνίν 

ππνρξεψλεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα ζέβεηαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα φπσο 

θαηνρπξψλνληαη κε ηελ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ηνλ 

Αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ Διεπζεξηψλ, πνπ ππνγξάθεθε ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 1950, θαη 

φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο θνηλέο ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ, σο γεληθέο 

αξρέο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ. 
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Ζ ζπλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ εηζήγαγε ην άξζξν 13 ζηε ζπλζήθε ΔΚ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ δηαθξίζεσλ θαη ην άξζξν 7 ζηε ζπλζήθε ΔΔ ην νπνίν πξνβιέπεη φηη ην πκβνχιην, 

ζπλεξρφκελν ππφ ηε ζχλζεζε αξρεγψλ θξαηψλ ή θπβεξλήζεσλ θαη απνθαζίδνληαο νκφθσλα 

θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ ελφο ηξίηνπ ησλ θξαηψλ κειψλ ή ηεο Δπηηξνπήο θαη αθνχ ιάβεη ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, δχλαηαη λα δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε ζνβαξήο 

θαη δηαξθνχο παξαβίαζεο απφ θξάηνο κέινο ησλ αξρψλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζην άξζξν 6. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ην πκβνχιην δχλαηαη λα απνθαζίζεη, κε εηδηθή πιεηνςεθία, ηελ αλαζηνιή 

νξηζκέλσλ δηθαησκάησλ ηα νπνία απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πλζήθεο σο πξνο ην ελ 

ιφγσ θξάηνο κέινο. Ζ ζπλζήθε ηεο Νίθαηαο ζπκπιήξσζε ην κεραληζκφ απηφλ κε κηα λέα 

δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηελ χπαξμε ζαθνχο θηλδχλνπ ζνβαξήο παξαβίαζεο απφ θξάηνο κέινο 

ησλ αξρψλ απηψλ. Ζ ζπλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο θαηνρπξψλεη ηε λνκηθή αμία
1
 ηνπ Υάξηε ησλ 

ζεκειησδψλ Γηθαησκάησλ θαη πξνβιέπεη κηα λέα λνκηθή βάζε γηα ηελ πξνζρψξεζε ηεο ΔΔ 

ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. 

Ζ δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαηά ηελ εθπφλεζε, ηελ 

εθαξκνγή θαη ηελ εξκελεία ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ. ηελ θιαζηθή ηνπο ιεηηνπξγία σο 

δηθαηψκαηα άκπλαο, ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηεο Κνηλφηεηαο πξνζηαηεχνπλ ηα άηνκα απφ 

θαηαρξήζεηο εμνπζίαο ησλ θνηλνηηθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ. 

 

3.3.  Ο ξόινο ηνλ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ  

 

Α. Γενική ζηάζη 

Σν ΔΚ απέδηδε αλέθαζελ κεγάιε ζεκαζία ζηνλ ζεβαζκφ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ 

ζηελ Έλσζε. Απφ ην 1993 νξγαλψλεη θάζε ρξφλν ζπδήηεζε θαη εγθξίλεη ςήθηζκα γηα ην 

δήηεκα απηφ βάζεη έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, Γηθαηνζχλεο θαη 

Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δπηπιένλ, ελέθξηλε δηάθνξα ςεθίζκαηα ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλα 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζηα θξάηε κέιε. 

 

Β. Ειδικές ενέργειες 

Σν ΔΚ αζρνιείηαη ηδηαίηεξα κε ην δήηεκα ηεο θσδηθνπνίεζεο ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ ζε έλα λνκηθά δεζκεπηηθφ έγγξαθν. Δίρε ηελ πξσηνβνπιία γηα ηε δήισζε αξρήο 

                                                           
1
  (Άξζξν 7, παξάγξαθνο 1 Σεο πλζήθεο ΔΔ) 
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ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ε νπνία εγθξίζεθε απφ ηα ηξία 

πνιηηηθά ζεζκηθά φξγαλα ηεο 'Δλσζεο (Δπηηξνπή, πκβνχιην θαη Κνηλνβνχιην) ζηηο 5 

Απξηιίνπ 1977 θαη επεθηάζεθε ην 1989. Σν 1994 ελέθξηλε θαηάινγν ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ πνπ εγγπάηαη ε Έλσζε. Έδσζε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ εθπφλεζε ηνπ Υάξηε 

θαζηζηψληαο ηνλ «κηα απφ ηηο ζπληαγκαηηθέο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ» θαη νξίδνληαο ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ, ζπγθεθξηκέλα φηη ην έγγξαθν: 

 πξέπεη λα έρεη πιήξσο λνκηθά δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα κέζσ ηεο ελζσκάησζήο ηνπ ζηε 

πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε («έλαο Υάξηεο πνπ δελ ζα ήηαλ παξά κηα κε 

δεζκεπηηθή δήισζε θαη ζα πεξηνξηδφηαλ ζηελ απιή απαξίζκεζε πθηζηάκελσλ 

δηθαησκάησλ ζα δηέςεπδε ηηο ζεκηηέο πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ») γηα ην ιφγν απηφ, 

δήηεζε ηελ ελζσκάησζε ηνπ Υάξηε ζηε πλζήθε ηεο Νίθαηαο θαη πιένλ ηελ 

ελζσκάησζή ηνπ ζηε λέα πληαγκαηηθή πλζήθε 

 πξέπεη λα αλαγλσξίδεη φηη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα είλαη αδηαίξεηα, επεθηείλνληαο ην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνλ ζε φια ηα ζεζκηθά φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο ΔΔ θαη ζε 

φιεο ηηο πνιηηηθέο ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ δεχηεξν θαη 

ηνλ ηξίην ππιψλα ζην πιαίζην ησλ εμνπζηψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηνλ 

παξαρσξνχλ νη πλζήθεο. 

 

Σέινο, θάιεζε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηελ ΔΔ λα πξνζρσξήζεη ζηελ ΔΓΑ, ηνλίδνληαο φηη 

ε πξνζρψξεζε απηή δελ ζα επηθάιππηε ην ξφιν ηνπ Υάξηε πνπ ηψξα έρεη θαηαζηεί 

δεζκεπηηθφο. Εήηεζε επαλεηιεκκέλσο ηε ζχζηαζε Οξγαληζκνχ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ. 

ε δχν ςεθίζκαηα ην 2014, ην Κνηλνβνχιην δήηεζε επίζεο ηε δεκηνπξγία «κεραληζκνχ 

ηεο Κνπεγράγεο», δειαδή ελφο απνηειεζκαηηθφηεξνπ εξγαιείνπ κε ην νπνίν ζα δηαζθαιίδεηαη 

φηη ηα θξάηε κέιε ζέβνληαη απνηειεζκαηηθά ηηο ζεκειηψδεηο αμίεο ηεο Έλσζεο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. 

 

3.4.  Η εμέιημε ησλ δηθαησκάησλ 

Σν Γηθαζηήξην απνθάζηζε ήδε απφ ην 1974 φηη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα απνηεινχλ κέξνο 

ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πνπ πξέπεη λα εγγπάηαη θαη φηη ε πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ απηψλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο θνηλέο ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο ησλ θξαηψλ 

κειψλ. πλεπψο, θαλέλα κέηξν δελ κπνξεί λα έρεη ηζρχ λφκνπ εάλ δελ είλαη ζχκθσλν κε ηα 
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ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη θαη πξνζηαηεχνληαη απφ ηα πληάγκαηα ησλ 

θξαηψλ κειψλ
2
. Σα βαζηθφηεξα ζεκειηψδε αηνκηθά δηθαηψκαηα πνπ έρεη αλαγλσξίζεη κέρξη 

ζηηγκήο ην Γηθαζηήξην είλαη ηα εμήο: 

—ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα (Casagrande [1974] πιινγή, ζ. 773) 

—ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο (Klöckner-Werke AG [1962] πιινγή, ζ. 653) 

—ε απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ (Defrenne θαηά Sabena [ 1976] πιινγή, ζ. 455) 

—ε ειεπζεξία ηνy ζπλεηαηξίδεζζαη (Gewerkschaftsbund, Massa et al. [ 1974], πιινγή, ζ. 

917, 925) 

— ε ειεπζεξία ζξεζθείαο θαη πίζηεο (Prais [1976] πιινγή, ζ. 1589, 1599) 

— ε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο (National Panasonic [1980] πιινγή, ζ. 2033, 2056 επ.) 

— ην ηαηξηθφ απφξξεην (Δπηηξνπή θαηά Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο [1992] 

πιινγή, ζ. 2575) 

— ην δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο (Hauer [1979] πιινγή, ζ. 3727, 3745 επ.) 

— ε ειεπζεξία επαγγέικαηνο (Hauer [1979] ζ. 3727) 

— ε ειεπζεξία εκπνξίνπ (Iήternational Trade Association [1970] ζ. 1125, 1135 επ.)  

—ε ειεπζεξία ηεο βηνκεραλίαο (Usinor [1984] ζ. 4177 επ.) 

—ε ειεπζεξία ηνπ αληαγσληζκνχ (Γαιιία [1985] ζ. 531) 

— ε πξνζηαζία ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο (Δπηηξνπή θαηά Γεξκαλίαο [ 1989] ζ. 1263) 

— ην δηθαίσκα ζε ππεξάζπηζε θαη ζε δίθαηε δίθε (Johnston θαηά Chief Constable νf  the 

Royal Ulster Constabulary [ 1986] ζ. 1651 επ., ζ. 1682 Pecastaing θαηά Βειγίνπ [1980], 

πιινγή, ζ. 691 επ., ζ. 716) 

— ην απαξαβίαζην ηεο θαηνηθίαο (Hoechst AG θαηά Δπηηξνπήο [ 1989], πιινγή, ζ. 2919) 

— ε ειεπζεξία έθθξαζεο θαη δεκνζίεπζεο (VΒVΒ, VΒΒΒ [1984], πιινγή, ζ. 9 επ., ζ. 62) 

 

3.5.  Πεδίν πξνζηαζίαο 

Δάλ δηαπηζησζεί παξαβίαζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, ην Γηθαζηήξην θεξχζζεη ηελ 

πξάμε άθπξε κε αλαδξνκηθφ απνηέιεζκα έλαληη πάλησλ. Βέβαηα, ζηελ πξνζηαζία ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ππάξρνπλ, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθαζηεξίνπ, φξηα. Σα δηθαηψκαηα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κε ηε δνκή θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο  

 

2 
(ΓΔΚ [1991] πιινγή 1-2925, ζεκείν41) 
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Κνηλφηεηαο. Πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη πάληα ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο 

πξνζηαηεπφκελεο δξαζηεξηφηεηαο3. Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο εγγχεζεο ηνπ 

νπζηαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ είλαη πξφζζεηνη πεξηνξηζκνί. Καηά ζπλέπεηα, φηαλ ε Κνηλφηεηα 

παξεκβαίλεη ζηελ πξνζηαηεπφκελε ζθαίξα ηνπ ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηνο, δελ κπνξεί λα 

παξαβηάζεη ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ή λα πξνζβάιεη ην νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν ηνπ 

δηθαηψκαηνο4. 

Ζ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα είλαη απηή πνπ έρεη ππνρξέσζε ηήξεζεο ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ. Σα θξάηε κέιε ππνρξενχληαη κφλνλ λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηα ειάρηζηα 

πξφηππα ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ φηαλ εθαξκφδνπλ δηαηάμεηο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ 

(άξζξν 10 παξάγξαθνο 5 ηεο ζπλζήθεο ΔΚ) 5. Καηά ηελ έθδνζε πξάμεσλ παξάγσγνπ 

θνηλνηηθνχ δηθαίνπ κε αληίθηππν ζηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, ηα θνηλνηηθά ζεζκηθά φξγαλα 

νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη ηεο κε ηηο δηεζλείο δηαηάμεηο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, 

ηδίσο δε κε ηνπο θαλφλεο ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. 

 

3.6.  Ο Υάξηεο ησλ Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ - Πεξηερόκελν  

 Γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ζρεδίνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε ζεκειησδψλ Γηθαησκάησλ, ην  

Δπξσπατθφ πκβνχιην απνθάζηζε λα ζπγθξνηήζεη εηδηθφ ζψκα απνηεινχκελν απφ 

εθπξνζψπνπο δηαθφξσλ νξγαληζκψλ. Σν ζψκα απηφ, πνπ απνθάζηζε λα νλνκάδεηαη 

«πλέιεπζε» άλνημε λένπο δξφκνπο δεκνζηεχνληαο ηα έγγξαθα εξγαζίαο θαη ηηο ζπδεηήζεηο 

ηνπ. ηηο 7 Γεθεκβξίνπ 2000 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην πξνέβεζαλ ζηε δηαθήξπμε ηνπ Υάξηε θαηά ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο 

Νίθαηαο. 

Ο Υάξηεο θαιχπηεη δηθαηψκαηα ζε ηξεηο ηνκείο: 

-αηνκηθά δηθαηψκαηα: αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη δηθαίσκα ζηε δηθαηνζχλε, φπσο 

θαηνρπξψλνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 

-πνιηηηθά δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ επξσπατθή ηζαγέλεηα πνπ ζεζπίδνπλ νη 

πλζήθεο 

3 
(Internationale Handelgesellshaft [1970] πιινγή, ζ. 1125) 

4
 (Schrader θαηά Hauptzollamt Gronau [1989] πιινγή, ζ. 2237 ζεκείν 15)

 

5
 (βι. Kremzow θαηά ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Απζηξίαο, απφθαζε ηεο 29

εο
 Μαΐνπ 1997, πιινγή Η-2629, ζεκεία 15 

έσο 19). 



43 
 

-νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα, πνπ ελζσκαηψλνπλ ηα δηθαηψκαηα πνπ πεξηέρνληαη 

ζηνλ Κνηλνηηθφ Υάξηε ησλ Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ ησλ Δξγαδνκέλσλ, πνπ εγθξίζεθε ζηηο 

9 Γεθεκβξίνπ 1989 θαηά ηε ζχλνδν θνξπθήο ησλ αξρεγψλ θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ ησλ 

έληεθα θξαηψλ κειψλ ζην ηξαζβνχξγν ππφ ηε κνξθή δήισζεο. 

Σα δηθαηψκαηα απηά δελ είλαη λέα: ν Υάξηεο αληηπξνζσπεχεη ηζρχνλ δίθαην, δειαδή 

ζπγθεληξψλεη ζε έλα έγγξαθν ηα Θεκειηψδε δηθαηψκαηα πνπ αλαγλσξίδνπλ νη θνηλνηηθέο 

πλζήθεο, νη θνηλέο ζπληαγκαηηθέο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ, ε Δπξσπατθή χκβαζε ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη νη θνηλσληθνί ράξηεο ηεο ΔΔ θαη ηνλ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο. Χζηφζν, ην έγγξαθν έρεη σο ζηφρν λα αληαπνθξηζεί ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο ηξέρνπζεο θαη ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο 

ή ηε γελεηηθή κεραληθή, θαηνρπξψλνληαο δηθαηψκαηα φπσο ε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ή ηα δηθαηψκαηα ζε ζρέζε κε ηε βηνεζηθή. Αληαπνθξίλεηαη επίζεο 

ζηηο λφκηκεο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο γηα δηαθάλεηα θαη ακεξνιεςία ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

θνηλνηηθήο δηνίθεζεο, ελζσκαηψλνληαο ην δηθαίσκα ηεο πξφζβαζεο ζηα δηνηθεηηθά έγγξαθα, 

πνπ ζπλνςίδεη ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηνλ ηνκέα απηφ. Ο Υάξηεο θσδηθνπνηεί φια ηα 

αηνκηθά δηθαηψκαηα ζε έλα εληαίν θείκελν, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνλ αδηαίξεηνπ ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ. Καηαξγεί ηε δηάθξηζε πνπ έθαλαλ κέρξη ηφηε επξσπατθέο θαη 

δηεζλείο πξάμεηο κεηαμχ αηνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ αθελφο, θαη νηθνλνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ αθεηέξνπ, θαη απαξηζκεί φια ηα δηθαηψκαηα νκαδνπνηεκέλα βάζεη 

ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο αμηνπξέπεηαο, ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, ηεο ηζφηεηαο, ηεο 

αιιειεγγχεο, ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ θαη ηεο δηθαηνζχλεο. 

 

3.7. Γηθαηνύρνη 

Βάζεη ηεο αξρήο ηεο θαζνιηθφηεηαο, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ 

απαξηζκνχληαη ζην Υάξηε αλαγλσξίδνληαη ζε φινπο, αλεμαξηήησο εζληθφηεηαο ή ηφπνπ 

θαηνηθίαο. Χζηφζν, ηα δηθαηψκαηα πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ ηζαγέλεηα ηεο 'Δλσζεο 

εθρσξνχληαη κφλνλ ζηνπο πνιίηεο ηεο 'Δλσζεο (φπσο ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εθινγέο 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ή ηηο δεκνηηθέο εθινγέο) θαη νξηζκέλα δηθαηψκαηα αθνξνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αλζξψπσλ (φπσο γηα παξάδεηγκα ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ θαη 

νξηζκέλα θνηλσληθά δηθαηψκαηα εξγαδνκέλσλ). Ο Υάξηεο απνζθνπεί κφλν ζηελ πξνζηαζία 
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ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ έλαληη ηεο δξάζεο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ 

θαη ησλ θξαηψλ κειψλ φηαλ εθαξκφδνπλ ηηο ζπλζήθεο ηεο ΔΔ. 

 

3.8. Πεδίν εθαξκνγήο 

Σν δήηεκα ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ Υάξηε γηα ηα θξάηε κέιε θαη ηα θνηλνηηθά 

Θεζκηθά φξγαλα δελ έρεη επηιπζεί αθφκε, αλ θαη ε Δπηηξνπή θαη ην Κνηλνβνχιην έρνπλ 

δειψζεη φηη ηνλ Θεσξνχλ δεζκεπηηθφ θαη ην Γηθαζηήξην έρεη ήδε επηθαιεζηεί νξηζκέλεο απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ. Ο Υάξηεο πεξηιακβαλφηαλ ζην κέξνο ΗΗ ηνπ ζρεδίνπ ζπλζήθεο γηα ηε 

ζέζπηζε πληάγκαηνο ηεο Δπξψπεο. Έλα άξζξν ηεο ζπλζήθεο ηεο Ληζζαβφλαο αλαθέξεηαη 

ζην Υάξηε -ν νπνίνο δελ είλαη ελζσκαησκέλνο ζηελ ίδηα ηε πλζήθε θαη ηνλ θαζηζηά λνκηθά 

δεζκεπηηθφ. Έλα πξσηφθνιιν θαζηεξψλεη κέηξα παξέθθιηζεο γηα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη 

ηελ Πνισλία. Ο Υάξηεο ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο 'Δλσζεο 

πεξηιακβάλεη ζε εληαίν θείκελν ην ζχλνιν ησλ αζηηθψλ, πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ, θαζψο θαη φισλ ησλ πξνζψπσλ πνπ δνπλ 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σα δηθαηψκαηα απηά θαηαλέκνληαη ζε εθηά θεθάιαηα: Αμηνπξέπεηα, 

Διεπζεξίεο, Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Γηθαηψκαηα ησλ Πνιηηψλ, Γηθαηνζχλε. Βαζίδνληαη δε ζηα 

ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή χκβαζε 

ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ηηο ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο 'Δλσζεο, ηνλ Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Κνηλσληθψλ 

Γηθαησκάησλ ησλ Δξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ζε άιιεο δηεζλείο ζπκβάζεηο, ζηηο νπνίεο έρνπλ 

πξνζρσξήζεη ε Δπξσπατθή Έλσζε ή ηα θξάηε κέιε ηεο. 

 

3.9.  Σα ζεκειηώδε δηθαηώκαηα 

Μεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ αμηψλ θαη πεξί αμηψλ αληηιήςεσλ πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ ΔΔ είλαη 

θαη ηα αηνκηθά ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ηεο Έλσζεο. Ζ ηζηνξία ηεο Δπξψπεο, γηα 

πεξηζζφηεξν απφ δχν αηψλεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερείο πξνζπάζεηεο γηα ελίζρπζε ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ. Ξεθηλψληαο απφ ηηο δηαθεξχμεηο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηνπ πνιίηε ηνπ 18
νπ

 αηψλα, ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη νη ζεκειηψδεηο 

ειεπζεξίεο απνηεινχλ ζηαζεξφ ηκήκα ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο ησλ πεξηζζφηεξσλ 

πνιηηηζκέλσλ θξαηψλ θαη ηδίσο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ ησλ νπνίσλ νη έλλνκεο ηάμεηο έρνπλ 

σο βάζε ηελ πξνάζπηζε ηνπ δηθαίνπ θαη ηνλ ζεβαζκφ ηεο αμηνπξέπεηαο, ηεο ειεπζεξίαο θαη 
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ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ. Πέξαλ απηνχ, ππάξρνπλ πνιπάξηζκεο δηεζλείο 

ζπκθσλίεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ εμέρνπζα 

ζέζε θαηέρεη ε Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ Πξνάζπηζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη 

ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ. 

Χζηφζν, ε πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ απφ ηελ θνηλνηηθή έλλνκε ηάμε 

επήιζε κέζα απφ ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ, ε νπνία επηθξάηεζε ζρεηηθά αξγά, κφιηο ην 

1969, αθνχ παιαηφηεξα ην ΓΔΔ απέξξηπηε ιφγνπο ζηεξηδφκελνπο ζηελ παξαβίαζε 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ κε ηελ αηηηνινγία φηη δελ είρε δηθαηνδνζία λα επηιεθζεί δεηεκάησλ 

εζληθνχ ζπληαγκαηηθνχ δηθαίνπ. Σν ΓΔΔ αλαγθάζηεθε λα αλαζεσξήζεη ηε λνκνινγία ηνπ, 

ηδίσο ιφγσ ηεο αξρήο ηεο ππεξνρήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, ηελ νπνία ην ίδην εηζήγαγε, 

δεδνκέλνπ φηη ε επηβνιή ηεο αξρήο απηήο πξνυπνζέηεη φηη ην δίθαην ηεο 'Δλσζεο είλαη ζε ζέζε 

λα εμαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ην 

πξάηηνπλ ηα εζληθά ζπληάγκαηα. Αθεηεξία ηεο λνκνινγίαο απηήο απνηέιεζε ε απφθαζε ζηελ 

ππφζεζε Stauder, ζηελ νπνία έλαο δηθαηνχρνο επηδφκαηνο ζπκάησλ πνιέκνπ ζεψξεζε 

πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπ θαη ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ην γεγνλφο φηη ππνρξενχληαλ λα 

δειψζεη ην φλνκά' ηνπ πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη «βνχηπξν Υξηζηνπγέλλσλ». Σν Γηθαζηήξην, 

παξφηη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δήισζε ηνλ νλφκαηνο δελ ήηαλ απαξαίηεηε ήδε βάζεη 

ηεο εξκελείαο ηεο ζρεηηθήο θνηλνηηθήο δηάηαμεο θαη, ζπλεπψο, παξέιθπε ε εμέηαζε ηνπ ιφγνπ 

ηεο ηπρφλ παξαβηάζεσο ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, εληνχηνηο ζπκπιεξσκαηηθά πξνέβε ζηε 

δηαπίζησζε φηη ν ζεβαζκφο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο γεληθέο αξρέο 

ηεο θνηλνηηθήο έλλνκεο ηάμεο ηελ νπνία νθείιεη λα δηαθπιάηηεη ην Γηθαζηήξην. 

Έηζη, ην Γηθαζηήξην αλαγλψξηζε γηα πξψηε θνξά ηελ χπαξμε απηφλνκνπ ζπζηήκαηνο 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ εληφο ηεο ΔΔ. Αξρηθά, ην Γηθαζηήξην αλέπηπμε ηηο εγγπήζεηο ησλ 

επηκέξνπο ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζηεξηδφκελν ζε νξηζκέλεο δηαηάμεηο ησλ ίδησλ ησλ 

πλζεθψλ. Σνχην ηζρχεη πξνπαληφο γηα ηηο πνιπάξηζκεο απαγνξεχζεηο δηαθξίζεσλ, νη νπνίεο 

εθθξάδνπλ θάζε θνξά εηδηθφηεξεο πηπρέο ηεο γεληθήο αξρήο ηεο ηζφηεηαο. Δδψ αλαθέξνληαη 

ελδεηθηηθά ε απαγφξεπζε νπνηαζδήπνηε δηάθξηζεο ιφγσ ηζαγέλεηαο (άξζξν 18 ΛΔΔ, ε 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ, θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο ή 

πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνχ πξνζαλαηνιηζκνχ (άξζξν 10 ΛΔΔ), ε ίζε 

κεηαρείξηζε ησλ πξνζψπσλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ ζην πεδίν ησλ ηεζζάξσλ Θεκειησδψλ 

ειεπζεξηψλ, ν ειεχζεξνο αληαγσληζκφο (άξζξα 101 επ. ΛΔΔ) θαζψο θαη ε ηζφηεηα ακνηβήο 
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αλδξψλ θαη γπλαηθψλ (άξζξν 157 ΛΔΔ). Οη ηέζζεξηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο ηεο ΔΚ, νη 

νπνίεο εγγπψληαη ηηο βαζηθέο ειεπζεξίεο ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο, κπνξνχλ ζπγρξφλσο λα 

ζεσξεζνχλ σο θνηλνηηθφ ζεκειηψδεο δηθαίσκα ειεχζεξεο θπθινθνξίαο θαη ειεπζεξίαο ηεο 

εξγαζίαο. Ζ πλζήθε εγγπάηαη επίζεο ξεηά ηελ ειεπζεξία ηνλ ζπλεηαηξίδεζζαη (άξζξν 153 

ΛΔΔ), ην δηθαίσκα αλαθνξάο (άξζξν 24 ΛΔΔ) θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θαη 

επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ (άξζξν 339 ΛΔΔ). 

Σν Γηθαζηήξην ζηαζεξά αλέπηπμε ζηε ζπλέρεηα απηέο ηηο βάζεηο ηνπ θνηλνηηθνχ 

ζπζηήκαηνο έλλνκεο πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ηηο ζπκπιήξσζε κε άιια 

ζεκειηψδε δηθαηψκαηα. Σνχην ζπλέβε κε ηελ αλαγλψξηζε γεληθψλ αξρψλ ηνπ δηθαίνπ, ηηο 

νπνίεο ην Γηθαζηήξην θαηέζηεζε ζπγθεθξηκέλεο πξνζθεχγνληαο αθελφο ζηηο θνηλέο 

ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη αθεηέξνπ ζηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο 

πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ ηα θξάηε κέιε. Μεηαμχ ησλ 

ηειεπηαίσλ απηψλ πξσηεχνπζα ζέζε έρεη θαη ε ΔΓΑ, ε νπνία παξέρεη νπζηψδεηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θνηλνηηθψλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ απαηηήζεσλ πξνζηαζίαο ηνπο. ε απηή ηε βάζε, ην Γηθαζηήξην 

αλαγλψξηζε σο ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηα νπνία εγγπάηαη ε έλλνκε ηάμε ηεο Έλσζεο ην 

δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο, ηελ ειεπζεξία ηεο εξγαζίαο, ην απαξαβίαζην ηεο θαηνηθίαο, ηελ 

ειεπζεξία ηε γλψκεο, νηθνλνκηθή ειεπζεξία, ηελ ειεπζεξία εθδήισζεο ηεο ζξεζθείαο θαη ησλ 

πεπνηζήζεσλ φπσο επίζεο κηα ζεηξά δηθνλνκηθψλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ φπσο ην δηθαίσκα 

αθξνάζεσο, ηε γεληθή αξρή πξνζηαζίαο ηνπ απνξξήηνπ ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ δηθεγφξνπ κε 

ηνλ πειάηε ηνπ, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ην «common law», ηελ απαγφξεπζε ηεο δηπιήο 

πνηλήο ή ηελ ππνρξέσζε αηηηνινγίαο ησλ πξάμεσλ ηεο 'Δλσζεο. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή αξρή, ε νπνία ηπγράλεη επίθιεζεο νινέλα θαη ζπρλφηεξα, είλαη ε αξρή 

ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Τπφ ηελ πιένλ επξχηεξή ηεο έλλνηα, ε δηθαηηθή απηή επηηαγή νξίδεη φηη 

ζπγθξίζηκεο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο δελ επηηξέπεηαη λα αληηκεησπίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν παξά κφλν φηαλ ε δηαθνξνπνίεζε κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί αληηθεηκεληθά. Χζηφζν, 

ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο δελ απαγνξεχεη, 

αληίζεηα κε ηε κέρξη ζήκεξα δηεζλή πξαθηηθή, νη εκεδαπνί ή ελδερνκέλσο ηα εγρψξηα 

πξντφληα λα ππφθεηληαη ζε απζηεξφηεξεο δηαηάμεηο απ’ φ,ηη νη πνιίηεο ησλ άιισλ θξαηψλ 

κειψλ ή ηα πξντφληα εηζαγσγήο. Απηή ε απνθαινχκελε «αληίζηξνθε δηάθξηζε» δελ κπνξεί λα 

απνθεπρζεί βάζεη ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ επεηδή απνηειεί ζπλέπεηα ηεο πεξηνξηζκέλεο 
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αξκνδηφηεηαο ηεο 'Δλσζεο. Σνχην, δηφηη ε ππνρξέσζε απειεπζέξσζεο, ε νπνία απνξξέεη απφ 

ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο, θαιχπηεη ζχκθσλα κε ηε κέρξη ηψξα λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

κφλν δξαζηεξηφηεηεο δηαζπλνξηαθνχ ραξαθηήξα. Αληηζέησο, νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

παξαγσγή θαη ηελ εκπνξία εγρψξησλ πξντφλησλ ή ηε λνκηθή ζέζε ησλ πνιηηψλ ελφο θξάηνπο 

κέινπο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ππάγνληαη ζην πεδίν ξχζκηζεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ κφλνλ 

εθφζνλ έρεη ήδε πξαγκαηνπνηεζεί ελαξκφληζε ζε επίπεδν ΔΔ. 

Υάξε ζηε λνκνινγία ηνλ Γηθαζηεξίνπ, ην δίθαην ηεο 'Δλσζεο δηαζέηεη επίζεο έλα 

ζεκαληηθφ θεθάιαην αξρψλ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ ζρεηηθψλ κε ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα. 

Πξνέρνπζα ζεκαζία ζηελ πξάμε έρεη ελ πξνθεηκέλσ ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. 

Πεξηιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ζηάζκηζεο ησλ δηαθπβεπφκελσλ αγαζψλ θαη ζπκθεξφλησλ, ε 

νπνία απφ ηελ πιεπξά ηεο εκπεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη αλαγθαηφηεηαο ηνλ 

κέηξνπ θαη ηεο απαγφξεπζεο ηεο ππέξβαζεο ησλ αλαγθαίσλ νξίσλ. ηηο ζρεηηθέο κε ηα 

ζεκειηψδε δηθαηψκαηα γεληθέο αξρέο πξέπεη επίζεο λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη γεληθέο αξρέο ηνλ 

δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ θαη ηνπ «due process», φπσο π.ρ. ε ζεκειηψδεο αξρή ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, ε απαγφξεπζε ηεο αλαδξνκηθήο ηζρχνο επαρζψλ πξάμεσλ ή 

ηεο αλάθιεζεο ή θαηάξγεζεο επκελψλ πξάμεσλ, θαζψο θαη ην δηθαίσκα αθξνάζεσο, ην νπνίν 

αλαγλσξίδεηαη ηφζν ζηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ελψπηνλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο φζν θαη 

ζηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ ΓΔΔ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία απνθηά επίζεο ε απαίηεζε γηα 

κεγαιχηεξε δηαθάλεηα, ε νπνία επηβάιιεη νη απνθάζεηο λα ιακβάλνληαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο 

φζν ην δπλαηφλ πην αλνηθηέο θαη θνληά ζηνλ πνιίηε. Οπζηψδεο ζηνηρείν απηήο ηεο δηαθάλεηαο 

είλαη φηη θάζε πνιίηεο ηεο 'Δλσζεο θαη θάζε λνκηθφ πξφζσπν πνπ εδξεχεη ζε θξάηνο κέινο 

έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ηνλ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο. Άιιν ζηνηρείν είλαη ε δεκνζηνπνίεζε φισλ ησλ ρνξεγήζεσλ πξνο θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα απφ θνλδχιηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Έλσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, 

δεκηνπξγνχληαη ηξάπεδεο δεδνκέλσλ νη νπνίεο είλαη ειεχζεξα πξνζβάζηκεο ζε φινπο ηνπο 

πνιίηεο ηεο ΔΔ. 
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Κεθάιαην 4 

4.1. Δ.Γ.Α.Γ 

4.1.1 Δπξσπατθό Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΔΓΑΓ), ζπρλά αλαθέξεηαη 

αλεπίζεκα θαη σο «Γηθαζηήξην ηνπ ηξαζβνχξγνπ», ηδξχζεθε κε ζθνπφ λα ζπζηεκαηνπνηήζεη 

ηελ εμέηαζε πξνζθπγψλ πνπ αθνξνχλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαηά ησλ θξαηψλ κειψλ 

βάζεη ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνλ Αλζξψπνπ (ΔΓΑ), ε νπνία 

πηνζεηήζεθε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ην 1950. 'Έξγν ηνλ Γηθαζηεξίνπ είλαη ν έιεγρνο 

ηεο εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο, εθδηθάδνληαο πξνζθπγέο πνιηηψλ θαηά παξαβηάζεσλ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ νη νπνίεο δηαπξάρζεθαλ απφ θξάηε κέιε. 

Πξφθεηηαη γηα ηνλ πξψην ζε δηεζλέο επίπεδν δηθαζηηθφ κεραληζκφ πξνζηαζίαο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηφζν δηαθξαηηθήο φζν θαη αηνκηθήο 

πξνζθπγήο, κεηά ηελ εμάληιεζε ησλ εζσηεξηθψλ έλδηθσλ κέζσλ. Ζ Δπηηξνπή Τπνπξγψλ 

επηκειείηαη ηεο πηζηήο εθαξκνγήο θαη εθηέιεζεο ησλ απνθάζεσλ ηνλ ΔΓΑΓ εθ κέξνπο ησλ 

θξαηψλ κειψλ. 

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ εδξεχεη ζην ηξαζβνχξγν. Κάζε 

θξάηνο κέινο ηεο χκβαζεο δηαζέηεη ζε απηφ έλαλ δηθαζηή. Απφ ειιεληθήο πιεπξάο, κεηέρεη ν 

Καζεγεηήο θ. Λίλνο-Αιέμαλδξνο ηζηιηάλνο. 

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ απφ ην 

Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο 'Έλσζεο, ην νπνίν είλαη φξγαλν ηεο Δπξσπατθήο 'Έλσζεο, 

εδξεχεη ζην Λνπμεκβνχξγν θαη κεξηκλά γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Δπξσπατθνχ δηθαίνπ. 

4.1.2. Γπλαηόηεηα αηνκηθήο πξνζθπγήο 

Γπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζην ΔΓΑΓ έρεη θάζε πνιίηεο αηνκηθά θαζψο θαη θάζε κε 

θπβεξλεηηθή νξγάλσζε. Γελ κπνξεί λα πξνζθχγεη ζε απηφ δεκφζηα ππεξεζία ή λνκηθφ 

πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ. Ζ πξνζθπγή ζηξέθεηαη πάληνηε θαηά θξάηνπο θαη πνηέ θαηά 

ηδηψηε. Γηα λα γίλεη ε πξνζθπγή αξθεί κηα επηζηνιή ζηε Γξακκαηεία ηεο Γηεχζπλζεο ηνλ 

Γηθαζηεξίνπ -αθφκε θαη κε ην ηαρπδξνκείν- ζηε κεηξηθή γιψζζα ηνλ πξνζθεχγνληνο. 

Γχν είλαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο: 
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α) λα έρεη παξαβηάζεη έλα θξάηνο-κέινο ηεο ΔΓΑ θάπνην απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο θαη 

β) ν πνιίηεο λα έρεη εμαληιήζεη ηα εζσηεξηθά (εζληθά) έλδηθα κέζα θαηά ηεο 

πξνζβνιήο απηήο. 

Δπίζεκνο εθπξφζσπνο ηνλ ειιεληθνχ θξάηνπο ζην Γηθαζηήξην είλαη ην Ννκηθφ πκβνχιην 

ηνλ Κξάηνπο θαη ηηο ππνζέζεηο ρεηξίδνληαη ηα ζηειέρε ηνπ ππφ ηηο νδεγίεο θαη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ηνλ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 

4.1.3. Απόθαζε επί ηεο πξνζθπγήο 

Σν ΔΓΑΓ απνθαίλεηαη επί ηεο πξνζθπγήο δηαπηζηψλνληαο αλ ε ζπγθεθξηκέλε πξάμε ή 

παξάιεηςε ηνπ θξάηνπο έρεη παξαβηάζεη ηα δηθαηψκαηα ηνλ πξνζθεχγνληνο. Οη απνθάζεηο ηνλ 

είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηα εζληθά θξάηε, φκσο δελ ππάξρεη κεραληζκφο επηβνιήο ηνπο. ε 

πεξίπησζε πνπ έρεη δηαπηζησζεί παξαβίαζε, ε νπνία παξά ηελ απφθαζε δελ αίξεηαη, ην 

Γηθαζηήξην έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηδηθάζεη ρξεκαηηθή απνδεκίσζε ζηνλ πνιίηε απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν θξάηνο. Δάλ ε πξάμε παξαβίαζεο είλαη θάπνην λνκνζεηηθφ κέηξν, ην 

Γηθαζηήξην δελ έρεη ηελ εμνπζία λα ην αθπξψζεη ην ίδην, παξά κφλν λα ην θξίλεη αληίζεην κε 

ηελ ΔΓΑ θαη λα επηδηθάζεη απνδεκίσζε ζε φζνπο ζηγέληεο πξνζθχγνπλ ζε απηφ. 

Ζ αξλεηηθή δεκνζηφηεηα φκσο πνπ πξνθαινχλ νη απνθάζεηο ηνλ, θαζψο θαη ε  

βεβαηφηεηα φηη, αλ δηθαηψζεθε έλαο, Θα δηθαησζνχλ θαη φινη νη άιινη πνπ Θα 

πξνζθχγνπλ ζην κέιινλ, αξθνχλ ζπλήζσο, ψζηε ην θξάηνο λα ηξνπνπνηήζεη ηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία θαη λα παχζεη ηελ πξνζβνιή. 

4.1.4. πκβνιή ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηε δηάπιαζε άγξαθσλ ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ  

Ζ ζπκβνιή ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηε δηάπιαζε άγξαθσλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ είλαη 

αδηακθηζβήηεηε. Χζηφζν, απηφ ην ζχζηεκα ηεο ζπλαγσγήο «ζεκειησδψλ επξσπατθψλ 

δηθαησκάησλ» ελείρε έλα ζνβαξφ κεηνλέθηεκα: νη απνθάζεηο ηνλ Γηθαζηεξίνπ πεξηνξίδνληαλ 

ζηελ εθάζηνηε αηνκηθή πεξίπησζε κε ζπλέπεηα λα κελ είλαη δπλαηή ε αλάπηπμε, κέζα απφ ηηο 

γεληθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ, ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ γηα φινπο ηνπο ηνκείο φπνπ απηφ ήηαλ 

αλαγθαίν ή επηζπκεηφ. Δπίζεο, ην Γηθαζηήξην δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ 

έθηαζε θαη ηα φξηα πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ κε ηελ αλαγθαία γεληθφηεηα θαη 

δηαθνξνπνίεζε. Έηζη, ηα φξγαλα ηεο 'Δλσζεο δελ κπνξνχζαλ λα εθηηκήζνπλ κε επαξθή 
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αθξίβεηα εάλ δηαηξέρνπλ ή φρη ηνλ θίλδπλν λα πξνζβάινπλ έλα ζεκειηψδεο δηθαίσκα. 

Αληίζηνηρα, θαη νη ζηγφκελνη πνιίηεο δελ κπνξνχζαλ λα θξίλνπλ δίρσο άιιν αλ ζηελ 

πεξίπησζή ηνπο παξαβηάδνληαλ ζεκειηψδε δηθαηψκαηά ηνπο. Γηα θαηξφ ζεσξνχληαλ φηη 

δηέμνδν απφ απηή ηελ θαηάζηαζε ζα απνηεινχζε ε πξνζρψξεζε ηεο ΔΔ ζηελ Δπξσπατθή 

χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνλ Αλζξψπνπ. Όκσο, ζηε γλσκνδφηεζή ηνπ 2/94 ην Γηθαζηήξην 

δηαπίζησζε φηη ππφ ην πθηζηάκελν θαζεζηψο ηεο ε ΔΔ δελ έρεη αξκνδηφηεηα λα πξνζρσξήζεη 

ζηε ζχκβαζε. ηε γλσκνδφηεζή ηνπ απηή ην Γηθαζηήξην δηεπθξηλίδεη φηη, φζν θαη αλ ν 

ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ 

ηεο 'Έλσζεο, ε πξνζρψξεζε ζηελ ΔΓΑ ζα επέθεξε νπζηψδε κεηαβνιή ηνπ παξφληνο 

ζπζηήκαηνο, επεηδή Θα είρε σο ζπλέπεηα αθελφο ηελ έληαμε ηεο 'Δλσζεο ζε έλα δηαθνξεηηθφ 

ζεζκηθφ ζχζηεκα δηεζλνχο δηθαίνπ θαη αθεηέξνπ ηελ ελζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο ΔΓΑ ζηελ έλλνκε ηάμε ηεο ΔΔ. Καηά ηε γλψκε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, κηα ηέηνηα 

κεηαβνιή ηνλ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ ΔΔ, ιφγσ ησλ 

Θεκειησδψλ ζεζκηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο γηα ηελ ΔΔ αιιά θαη γηα ηα θξάηε κέιε, έρεη 

ζπληαγκαηηθή δηάζηαζε θαη απφ ηε θχζε ηεο ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο επηθνπξηθά παξερφκελεο 

εμνπζηνδφηεζεο ηνπ άξζξνλ 352 ΛΔΔ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, κε ηε ζπλζήθε ηεο Ληζαβφλαο 

ζπκπεξηιήθζεθε ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 2 ΔΔ ξεηή πξφβιεςε γηα ηελ πξνζρψξεζε ηεο ΔΔ 

ζηελ ΔΓΑ. 

Ζ ζπλζήθε ηεο Ληζαβφλαο έθαλε φκσο θαη έλα αθφκε θαζνξηζηηθφ βήκα γηα ηε 

δηακφξθσζε κηαο ηάμεο Θεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηεο ΔΔ θαη έζεζε ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ απηψλ ζε παληειψο λέα βάζε. Σν λέν άξζξν πεξί ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηεο 

ΔΔ (άξζξν 6) παξαπέκπεη ζηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο 

'Έλσζεο, ηνλ νπνίν νξίδεη σο δεζκεπηηθφ γηα ηα ζεζκηθά φξγαλα θαη ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ 

εθφζνλ απηά εθαξκφδνπλ ην δίθαην ηεο 'Έλσζεο. 

 

4.2. εκαληηθέο Απνθάζεηο ηνπ ΔΓΑΓ 

4.2.1. Σηηίλα Λνηδίδνπ ελαληίνλ Σνπξθία Case no15318/89, Άξζξν 1 Τπνρξέσζε 

εβαζκνύ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ 

Ζ Σηηίλα Λντδίδνπ είλαη Κππξία ε νπνία θέξδηζε πξνζθπγή θαηά ηεο Σνπξθίαο ζην 

Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Με ηελ λίθε ηεο απηή εμαζθάιηζε 

απνδεκίσζε γηα ζηέξεζε πεξηνπζίαο θαζψο θαη ην δηθαίσκα ηεο επηζηξνθήο ηεο πεξηνπζίαο 
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ηεο, πνπ έραζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθηθήο εηζβνιήο ζηελ Κχπξν. Άλνημε ην δξφκν ζηα 

ππφινηπα ζχκαηα ηεο Σνπξθηθήο εηζβνιήο γηα πξνζθπγή ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην, 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Ζ Σνπξθία φκσο νπδέπνηε επέζηξεςε ηελ πεξηνπζία ηεο πίζσ κε 

εθαξκφδνληαο ηελ απφθαζε ηνλ ΔΓΑΓ. 

Σνλ Ηνχιην 1998, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ δηέηαμε ηελ 

Σνπξθία λα θαηαβάιεη, πξηλ απφ ηηο 28 Οθησβξίνπ 1998, ζπγθεθξηκέλα πνζά σο απνδεκίσζε, 

θαζψο θαη γηα δηθαζηηθά θαη άιια έμνδα. Ζ θπξία Λντδίδνπ είρε ζηεξεζεί ην δηθαίσκα θαηνρήο 

θαη εηξεληθήο απφιαπζεο ηεο πεξηνπζίαο ηεο ζηελ θαηερφκελε πφιε ηεο Κεξχλεηαο, απφ ηεο 

Σνπξθηθήο εηζβνιήο ζην βφξεην ηκήκα ηεο Κχπξνπ ην 1974. 

ηηο 2 Γεθεκβξίνπ 2003, ε Σνπξθία εθηέιεζε ηελ απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηεο 28εο Ηνπιίνπ 1998 ζηελ ππφζεζε Σηηίλαο Λντδίδνπ θαηά 

Σνπξθίαο, πιεξψλνληαο ζηελ θα Λντδίδνπ ηε δίθαηε ηθαλνπνίεζε πνπ είρε επηδηθάζεη ην 

Γηθαζηήξην. Ζ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο έγηλε κεηά απφ πέληε ρξφληα απφιπηεο πεξηθξφλεζεο 

απφ κέξνπο ηεο Σνπξθίαο πξνο ηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο ηνλ Γηθαζηεξίνπ θαη ηεο Δπξσπατθήο 

χκβαζεο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Βαζηθψλ Διεπζεξηψλ θαη κεηά απφ ηελ πηνζέηεζε 

ηεζζάξσλ Δλδηάκεζσλ Φεθηζκάησλ πνπ θαηαδίθαδαλ ηελ Σνπξθία γηα ηελ άξλεζή ηεο λα 

ζπκκνξθσζεί κε ηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

Ζ θαζπζηεξεκέλε ζπκκφξθσζε ηεο Σνπξθίαο κε ηελ απφθαζε ηνλ 1998 ζηελ ππφζεζε 

Λντδίδνπ θαηά Σνπξθίαο είλαη ηζηνξηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ Κχπξν, θαζψο απνδεηθλχεη 

αδηακθηζβήηεηα φηη ε Σνπξθία απνδέρεηαη ηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ζπγθεθξηκέλα φηη ε 

θα Λντδίδνπ. φπσο θαη φινη νη ηδηνθηήηεο πνπ έρνπλ ζηεξεζεί ηηο πεξηνπζίεο ηνπο, 

εμαθνινπζνχλ λα είλαη « ... νη λφκηκνη ηδηνθηήηεο ηεο γεο ...» θαη φηη ε Σνπξθία «ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα αζθεί ιεπηνκεξή έιεγρν ζε εθείλν ην ηκήκα, ηεο λήζνπ». Με άιια ιφγηα, κε 

ηε ζπκκφξθσζή ηεο κε ηελ ελ ιφγσ απφθαζε, ε Σνπξθία απνδέρεηαη ηελ επζχλε ηεο γηα ηε 

ζπλερηδφκελε παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ Διιελνθππξίσλ, πνπ είλαη 

απνηέιεζκα ηεο εηζβνιήο θαη θαηνρήο ηνλ 36,2°/ν ηνλ εδάθνπο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

Ζ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο απνδεηθλχεη επίζεο φηη ε απνζρηζηηθή νληφηεηα, πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κε ηε βία ησλ φπισλ, είλαη κηα ηνπηθή δηνίθεζε ππνηειήο ζηελ Σνπξθία. 

Ζ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο ηνπ ΔΓΑΓ ηνπ 1998 αληηπξνζσπεχεη, σζηφζν, κφλν ηε 

ρξεκαηηθή πηπρή ηεο ελ ιφγσ ππφζεζεο, θαζψο ε Σνπξθία πξέπεη αθφκα λα ζπκκνξθσζεί 

πιήξσο κε ηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 1996 ζρεηηθά κε ηα αηνληθά 
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θαη γεληθά κέηξα, ηα νπνία πξέπεη λα εθαξκφζεη, ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ην δηθαίσκα ηεο θαο 

Λντδίδνπ λα απνιακβάλεη εηξεληθά ηελ πεξηνπζία ηεο ζηελ Κεξχλεηα. 

 

4.2.2.  Κνθθηλάθε θαηά Διιάδαο Case no 14307/88 Άξζξν 9 Διεπζεξία ηεο ζθέςεο, 

ζπλείδεζεο θαη ζξεζθείαο 

Ο θξεηηθφο Μίλσο Κνθθηλάθεο επί πελήληα ρξφληα, απφ ην 1938 έσο ην 1988, ζπλειήθζε 

22 θνξέο απφ ην νπνίεο θαηαδηθάζηεθε ζηηο 19 θαη αζσψζεθε ζηηο 3 γηα ην αδίθεκα ηνλ 

πξνζειπηηζκνχ (θαζψο θήξπηηε ηηο δηδαζθαιίεο ησλ Μαξηχξσλ ηνπ Ηερσβά) θαη σο 

αληηξξεζίαο ζπλείδεζεο (θαζψο παξέκελε ζηξαηησηηθά νπδέηεξνο ζε αξκνλία κε ηηο 

πεπνηζήζεηο ηνπ σο Μάξηπξαο ηνλ Ηερσβά). Χζηφζν -θαη ρσξίο λα πεξάζεη απφ δίθε- ηα έηε 

1938. 1940, 1949 θαη Η 954 εμνξίζηεθε γηα απηέο ην Θξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ηνλ. 

Ο Κνθθηλάθεο (καδί κε ηε γπλαίθα ηνπ) θαηαδηθάζηεθε απφ ην πνηληθφ δηθαζηήξην ηνλ 

Λαζηζίνπ γηα απφπεηξα πξνζειπηηζκνχ ηεο ζπδχγνπ ελφο ηεξνςάιηε, θαη ζην εθεηείν 

αζσψζεθε ε γπλαίθα ηνλ αιιά επηθπξψζεθε θαηά πιεηνςεθία ε θαηαδίθε ηνπ Κνθθηλάθε 

αθνχ ζεσξήζεθε φηη "εθκεηαιιεχηεθε ηελ απεηξία θαη πλεπκαηηθή αδπλακία ηεο θ. Κ". 

Ο Άξεηνο Πάγνη απέξξηςε ηελ αλαίξεζε θαη ν Κνθθηλάθεο πξνζέθπγε ζηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ φπνπ εγθάιεζε ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα πνπ ηνλ 

θαηαδίθαζαλ ρσξίο φκσο λα δηεπθξηλίζνπλ ηα αζέκηηα κέζα πνπ ππνηίζεηαη φηη είρε 

ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αιιάδεη ηηο Θξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ηεο 

Υξηζηηαλήο Οξζνδφμνπ γεηηφληζζάο ηνπ. Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ απνθάζηζε ππέξ ηνλ Κνθθηλάθε φηη ε θαηαδίθε ηνπ δελ ήηαλ δηθαηνινγεκέλε 

αθνχ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα δελ πξνζδηφξηζαλ κε πνηνλ ηξφπν νη θαηεγνξνχκελνη 

πξνζπάζεζαλ λα κεηαπείζνπλ εηεξφδνμνπο κε θαηαρξεζηηθά κέζα αιιά πεξηνξίδνληαλ ζηελ 

αλαπαξαγσγή ησλ φξσλ ησλ λφκσλ πεξί πξνζειπηηζκνχ. Σν δηθαζηήξην φξηζε ζην ειιεληθφ 

θξάηνο λα ηνλ απνδεκηψζεη κε ην ζπκβνιηθφ πνζφ ησλ 15.240 επξψ. 

 

4.2.3  Lawless vs Ireland Case no 332/57 Άξζξν Γηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθή Διεπζεξία 

Ζ Lawless θαηά Ηξιαλδίαο (1957-1961) ήηαλ ε πξψηε δηεζλήο απφθαζε δηθαζηηθήο 

ππφζεζεο πνπ αθνξνχζε ηελ εξκελεία ηνλ δηεζλνχο δηθαίνπ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη 

ην πξψην πνπ θαηαηέζεθε ελαληίνλ κηαο ρψξαο. Παξαπέκθζεθε ζην Γηθαζηήξην ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ήηαλ ε πξψηε ηνπ. 
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Ζ ππφζεζε ηέζεθε ζην αξρείν απφ ηνλ Gerard Richard Lawless, ν νπνίνο είρε δηαηειέζεη 

κέινο ηνλ IRA, αλ θαη ηζρπξίζηεθε φηη είρε αθήζεη ηνλ ΗRΑ. πλειήθζε ζηηο 11 Ηνπιίνπ 1957, 

φπσο ν ίδηνο επξφθεηην λα ηαμηδέςεη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία απφ ηελ Ηξιαλδία ζρεηηθά κε, θαη 

ελ ζπλερεία θξαηήζεθε θάησ απφ ηηο εηδηθέο δπλάκεηο ηεο επ’ αφξηζηνλ θξάηεζε ρσξίο δίθε 

ζχκθσλα κε ηα αδηθήκαηα θαηά ηνπ Γεκνζίνπ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνλ 1940. Ζ ππφζεζε 

ηέζεθε ζην αξρείν απφ Lawless γηα ηελ παξαβίαζε, απφ ηελ ηξιαλδηθή θπβέξλεζε, ησλ 

άξζξσλ 5, 6 θαη 7 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, παξέρνληαο 

δηθαηψκαηα ζηελ ειεπζεξία θαη ηελ αζθάιεηα, ηε δίθαηε δίθε θαη ηελ αξρή ηεο «θακηά ηηκσξία 

ρσξίο λφκν».  

Σα αδηθήκαηα θαηά ηνπ θξάηνπο (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνλ 1940 εηζήρζε απφ ηελ 

ηξιαλδηθή θπβέξλεζε σο απάληεζε ζε κηα εθζηξαηεία ζακπνηάδ μεθίλεζε απφ ηνλ IRA, ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνλ 1939. Ο Lawless ήηαλ κέινο ηνλ ΗRΑ θαη είρε ζπιιεθζεί ην 1956, κεηά πνπ 

εληνπίζηεθαλ φπια ζηελ Δπαξρία Leitrim. Γηθάζηεθε φκσο αζσψζεθε, αιιά αξγφηεξα 

θαηεγνξήζεθε θαη θαηαδηθάζηεθε ζε θπιάθηζε ελφο κελφο γηα θαηνρή ραξηψλ γηα επηζέζεηο 

ζε βξεηαληθέο Θέζεηο ζηα ζχλνξα κεηαμχ ηεο Ηξιαλδίαο θαη ηεο Βφξεηαο Ηξιαλδία. Χζηφζν, 

αζσψζεθε απφ ην ίδην δηθαζηήξην, κε ηελ θαηεγνξία φηη είλαη κέινο ηνπ ΗRΑ. Ο Lawless 

ζπλειήθζε γηα Σξίηε θνξά ζην πιαίζην ηεο λνκνζεζίαο έθηαθηεο αλάγθεο. 

Ζ ππφζεζε ηεο ηξιαλδηθήο θπβέξλεζεο παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ ηφηε Γεληθφ Δηζαγγειέα 

ηεο Ηξιαλδίαο, Aindrias Ό Caoimh, ελψ Lawless εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ Sean MacBride, 

δηθεγφξνο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Ζ ππφζεζε απηή απνξξίθζεθε, επεηδή 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε λνκνζεζία έθηαθηεο αλάγθεο. 

 

4.2.4. Golder vs United Kingdom Case no 4451/70 Άξζξν 6 Γηθαίσκα ζηελ ρξήζε θαη 

απνλνκήο δηθαηνζύλεο 

Ο Golder ήηαλ θπιαθηζκέλνο θαη δελ ηνλ δφζεθε άδεηα απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ γηα 

λα ζπκβνπιεπηεί δηθεγφξν κε ζθνπφ λα αζθήζεη πξνζθπγή ιίβειν ελαληίνλ αμησκαηηθνχ 

θπιαθήο. Σν Γηθαζηήξην εξκήλεπζε ην άξζξν 6 ηεο ΔΓΑ, ην νπνίν νξίδεη φηη «θαηά ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ, ν θαζέλαο έρεη δηθαίσκα ζε κηα δίθαηε αθνή », 

φπσο απαηηεί ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε δηθεγφξν. Σν «Άξζξν 6 (1) δελ αλαθέξεη ην δηθαίσκα 

πξφζβαζεο ζηα δηθαζηήξηα ζε ξεηνχο φξνπο. Γηαηππψλνληαη ζε δηθαηψκαηα ηα νπνία είλαη 

δηαθνξεηηθά, αιιά πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα βαζηθή ηδέα θαη ε νπνία, ζην ζχλνιφ ηνπο, 
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ζπλζέηνπλ έλα εληαίν δηθαίσκα δελ νξίδνληαη εηδηθά κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ. Δίλαη 

θαζήθνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ λα δηαπηζηψζεη, κέζσ ηεο εξκελείαο, αλ ε πξφζβαζε ζηα 

δηθαζηήξηα απνηειεί έλα ζηνηρείν ή πηπρή ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. Ζ αξρή ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ε πνιηηηθή αγσγή ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε δηθαζηή, θαηαηάζζεηαη σο κία 

απφ ηηο παγθνζκίσο «αλαγλσξίδεηαη» ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ δηθαίνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα 

ηελ αξρή ηνλ δηεζλνχο δηθαίνπ πνπ απαγνξεχεη ηελ άξλεζε ηεο δηθαηνζχλεο. Σν άξζξν 6 (1), 

πξέπεη λα εξκελεπζεί ππφ ην θσο ησλ αξρψλ απηψλ. Δπνκέλσο, ην δηθαίσκα πξφζβαζεο 

απνηειεί έλα ζηνηρείν ην νπνίν είλαη ζχκθπηε κε ην δηθαίσκα πνπ δειψλεηαη απφ ην άξζξν 6 

(1). »  

 

4.2.5. Tyrer λs the United Kingdom Case nν 5856/72 Άξζξν 3 Απαγόξεπζε 

Βαζαληζηεξίσλ 

Ο Tyrer, ειηθίαο ηφηε 15, θηππήζεθε ηξεηο θνξέο απφ ζεκχδα ην 1972 ζηε Νήζν ηνπ 

Αλζξψπνπ, ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηνπηθνχ δηθαζηεξίνπ ησλ αλειίθσλ γηα παξάλνκε 

επίζεζε πξνθαιψληαο ηελ πξαγκαηηθή ζσκαηηθή βιάβε. Ο μπινδαξκφο δηεμήρζε απφ 

αζηπλνκηθνχο ζηελ παξνπζία ηνπ παηέξα ηνπ Tyrer θαη ελφο γηαηξνχ. Ο Tyrer έβγαιε ην 

παληειφλη θαη ην εζψξνπρφ ηνπ θαη έζθπςε ζε έλα ηξαπέδη.  

Με ηελ πιεηνςεθία ησλ έμη ςήθνπο έλαληη κηαο, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ν μπινδαξκφο 

ηνλ Tyrer απνηέιεζε εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε αληίζεηε πξνο ην άξζξν 3 ηεο Δπξσπατθήο 

χκβαζεο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα. εκαληηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ππφζεζεο 

πεξηιακβάλνπλ φηη «ε χκβαζε είλαη έλα δσληαλφ κέζν πνπ, φπσο νξζψο ηφληζε ε Δπηηξνπή, 

πξέπεη λα εξκελεχεηαη ππφ ην θσο ησλ ζεκεξηλψλ ζπλζεθψλ. ηελ πεξίπησζε ηψξα, πξηλ ην 

Γηθαζηήξην δελ κπνξεί παξά λα επεξεάδεηαη απφ ηηο εμειίμεηο θαη θνηλψο απνδεθηά πξφηππα 

ηεο ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζηνλ ηνκέα 

απηφ ». 

Ο Γηθαζηήο Σδέξαιλη Fitzmaurice έρεη δηαθσλήζεη, βξίζθνληαο θακία παξαβίαζε ηνλ 

άξζξνλ 3 θαη ζρεηηθά κε ην ζπκπέξαζκα ηνλ Γηθαζηεξίνπ "ηζνδπλακεί κε ην ζπκπέξαζκα φηη 

φιεο νη ζσκαηηθέο ηηκσξίεο, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, εγγελψο πεξηιακβάλεη, σο εθ ηνχηνλ, έλα 

απαξάδεθην επίπεδν ηεο ππνβάζκηζεο.», θαη φηη « ππνζέηνληαο φηη ε ζσκαηηθή ηηκσξία δελ 

πεξηιακβάλεη θάπνην βαζκφ ππνβάζκηζεο, πνπ δελ έρεη δεη πνηέ ην πξάηηεη γηα έλα λεαξφ θάηη 

πνπ λα πξνζεγγίδεη κε ηνλ ίδην ηξφπν ή έθηαζε φπσο θαη γηα έλαλ ελήιηθα ». 
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4.2.6. Var der Mussele Case no 8919/80 Άξζξν 4 Απαγόξεπζεο δνπιείαο θαη ησλ 

θαηαλαγθαζηηθώλ έξγσλ 

Τπάξρεη δηάθξηζε κφλνλ εθφζνλ νη πεξηπηψζεηο ππφ ηε ζχγθξηζε δελ είλαη επαξθψο 

δηαθνξεηηθέο γηα λα δηθαηνινγήζεη ηε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε. Απηφ εθθξάδεηαη ιέγνληαο φηη 

νη δχν πεξηπηψζεηο πξέπεη λα είλαη ζε κηα "αλάινγε θαηάζηαζε». Σν ζχζηεκα θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο είλαη έλα "ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα corpus ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ νπνίσλ ζα ήηαλ ηερλεηά λα απνκνλψζεη κηα ζπγθεθξηκέλε πηπρή". 

Σν δηθαζηήξην απέξξηςε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ππήξμε παξάβαζε ηνλ άξζξνπ 4, φπνπ έλαο 

καζεηήο δηθεγφξν ππνρξεψζεθε απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηνλ Σάγκαηνο ησλ εηζαγγειέσλ γηα λα 

βνεζήζεη φζνπο έρνπλ αλάγθε λνκηθήο βνήζεηαο θαη εθπξνζσπνχλ ηνπο πειάηεο ρσξίο ηελ 

θαηαβνιή θαη εληνιή ηνπ Σάγκαηνο. Θα κπνξνχζε λα ππάξμεη κηα παξαβίαζε "αλ ε ππεξεζία 

επέβαιε έλα βάξνο ην νπνίν ήηαλ ηφζν ππεξβνιηθή ή δπζαλάινγε ζε ζρέζε κε ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε κειινληηθή άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο φηη ε ππεξεζία 

δελ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη έρνπλ εζεινληηθά απνδερζεί εθ ησλ πξνηέξσλ." Σν 

δηθαζηήξην ηφληζε ηε ζεκαζία ζηηο ππεξεζίεο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ 

θαλνληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο δηθεγφξνπ, φηη έλαο αληηζηαζκηζηηθφο παξάγνληαο ήηαλ Θα 

εληνπίδνληαλ ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην επάγγεικα θαη φηη νη ππεξεζίεο πνπ 

ζπλέβαιαλ ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ηνλ αηηνχληνο, κε ηελ επθαηξία ηνλ λα δηεπξχλεη 

ηελ εκπεηξία ηνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

 

5.1 ΓΙΑΠΙΣΧΔΙ  

Σν πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνθάζηζε λα πηνζεηήζεη λέν ζρέδην δξάζεο γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηε δεκνθξαηία κε ζθνπφ λα «δηαηεξήζεη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ ζηελ «θαξδηά» ηεο αηδέληαο ηεο Δ.Δ»  

ην πιαίζην απηφ ην πκβνχιην θαηέιεμε ζε νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην ζρέδην 

δξάζεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηε δεκνθξαηία γηα ηελ πεξίνδν 2015-2019. Πξψηνλ, 

ραηξεηίδνληαο ηελ θνηλή αλαθνίλσζε κε ηίηιν ¨Γηαηήξεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ 

ζην επίθεληξν ηεο αηδέληαο ηεο Δ.Δ», φπσο παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ Ύπαην Δθπξφζσπν ηεο 

Δπξσπατθήο  Έλσζεο γηα ζέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ην 

πκβνχιην εγθξίλεη έλα λέν ζρέδην δξάζεο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη ηε Γεκνθξαηία 

γηα ηελ πεξίνδν 2015 – 2019. 

Με ην παξφλ ζρέδην δξάζεο, ην πκβνχιην επηβεβαηψλεη ηε δέζκεπζε ηεο Δπξσπατθήο  

Έλσζεο γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο δεκνθξαηίαο ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Όπσο αλαθέξεη ε αλαθνίλσζε ηνπ πκβνπιίνπ, κε βάζε ην ηξαηεγηθφ Πιαίζην γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηε δεκνθξαηία θαη ην ζρέδην δξάζεο 2012 – 2014, ε Δπξσπατθή 

Έλσζε έρεη ζεκεηψζεη ζεκαληηθή πξφνδν ζηε βειηίσζε ηνπ αληίθηππνπ θαη ηεο ζπλνρήο ησλ 

δξάζεσλ ηεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηε δεκνθξαηία. 

Ζ Δ.Δ έρεη αλαπηχμεη πεξαηηέξσ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηα βαζηθά δεηήκαηα 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ελψ ελίζρπζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ζε δεηήκαηα 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζη πιαίζην δηκεξψλ ζρέζεσλ. Αθφκε, πξνψζεζε κε επηηπρία ηελ 

αλάιεςε δξάζεο ζε πνιπκεξέο επίπεδν, θαη λα ελζσκαηψζεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζε 

νιφθιεξε ηελ εμσηεξηθή δξάζε ηεο Δ.Δ. Σν πκβνχιην ραηξεηίδεη επίζεο ζηελ αλαθνίλσζή 

ηνπ ην ζεκαληηθφ έξγν ηνπ Δηδηθνχ Δθπξνζψπνπ ηεο Δ.Δ γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θ. 

ηαχξνπ Λακπξηλίδε, ν νπνίνο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ζπλνρή θαη 

πξνβνιή ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ελψ παξάιιεια εθθξάδεη ηελ 

πιήξε ζηήξημε γηα ην έξγν ηνπ.  

ην πεξηζψξην ησλ ζχγρξνλσλ θξίζεσλ θαη εθηεηακέλσλ παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην πκβνχιην φιν θαη 
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πην απνθαζηζηηθέο πξνζπάζεηεο απφ ηελ πιεπξά ηεο ΔΔ. Απηφ ην ζρέδην δξάζεο ζα πξέπεη λα 

επηηξέςεη ζηελ ΔΔ λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο απηέο κε πεξηζζφηεξν επηθεληξσκέλεο 

δξάζεηο, ζπζηεκαηηθή θαη ζπληνληζκέλε ρξήζε ησλ κέζσλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο, θαη λα 

εληζρπζεί ν αληίθηππνο ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ εξγαιείσλ ηεο. 

Ζ ΔΔ ζα δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάιεςε επζχλεο απφ θαη ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπηθνχο ζεζκνχο θαη κεραληζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζληθψλ νξγαληζκψλ γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, θαζψο θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ.  

Ζ ΔΔ πξφθεηηαη λα πξνσζήζεη ηηο αξρέο ηεο κε δηάθξηζεο, ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηεο 

ρεηξαθέηεζεο ησλ γπλαηθψλ. Ζ ΔΔ ζα δηαζθαιίζεη επίζεο κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα 

ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κε ζηφρν ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ζπγθξνχζεσλ θαη 

θξίζεσλ, θαζψο θαη ηελ πεξαηηέξσ ελζσκάησζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ζηηο 

εμσηεξηθέο πηπρέο ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε θαιχηεξε ζπλνρή 

ησλ πνιηηηθψλ, ηδίσο ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ επελδχζεσλ, ηεο 

ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε, αιιά θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο.         

Γηαθήξπμε θαη γηα πνιινχο ν ζεβαζκφο ηνπο είλαη έλαο καθξηλφο θαη αλέθηθηνο ζηφρνο. 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη Δπξσπατθέο ρψξεο έρνπλ θνπηάζεη λα μαλαρηίζνπλ κηα ήπεηξν 

θνκκαηηαζκέλε απφ πνιέκνπο θαη θξηθαιεφηεηεο. Γεκηνχξγεζαλ ζεζκνχο γηα λα πξνιάβνπλ 

ηελ επαλάιεςε ησλ εγθιεκάησλ ηνπ παξειζφληνο θαη δεζκεχηεθαλ λα  βνεζάλε φζνπο 

ρξεηάδνληαη πξνζηαζία. Σν δήηεκα φκσο ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ηελ 

φμπλζε ηνπ ζηηο κέξεο καο κε ηνπο ρηιηάδεο πξφζθπγεο απφ ηελ πξία θηλδπλεχεη λα 

θαηαζηξέςεη φηη έρεη απνκείλεη απφ ην Δπξσπατθφ εγρείξεκα θαη ην πξνζσπείν ηεο 

αιιειεγγχεο. Πνιιέο ρψξεο θιείλνπλ ηα ζχλνξα ηνπο κε παλχςεια ηείρε νχηε θαλ νη ρηιηάδεο 

ζαλάηνπο ζηε Μεζφγεην δελ ψζεζαλ ηηο Δπξσπατθέο θπβεξλήζεηο λα αιιάμνπλ ζηάζε. Μηα 

Δπξσπατθή επηρείξεζε «Mare Northern»  ε νπνία ζα δηαρεηξίδεηαη εθηεηακέλεο απνζηνιέο 

έξεπλαο θαη δηάζσζεο ζηε Μεζφγεην ίζσο θαηαθέξεη λα ζηακαηήζεη ην Αηγαίν λα μεβξάδεη 

άςπρα ζψκαηα θαη κηθξά παηδηά πνπ ςάρλνπλ κηα θαιχηεξε δσή καθξηά απφ πνιέκνπο, βία 

θαη θηψρεηα.  

Υηιηάδεο γπλαίθεο θαη παηδηά δηαθηλνχληαη παξάλνκα κέζσ ησλ δηεζλψλ ζπλφξσλ. Σν 

άξζξν 5 απαγνξεχεη ηα βαζαληζηήξηα αιιά νη ΖΠΑ θξαηνχλ αλνηρηφ ην θέληξν θξάηεζεο ηνπ 

Γθνπαληάλακν ζηε Κνχβα φπνπ νδεγήζεθαλ «Ύπνπηνη γηα ηελ ηξνκνθξαηία» θαη θξαηήζεθαλ 
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γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ρσξίο λα ηνπο έρνπλ απαγγειζεί θαηεγνξίεο, ρσξίο δίθε θαη κε 

εκθαλείο απνδείμεηο φηη ππνβιήζεθαλ ζε βαζαληζκνχο.  

ηε Ρσζία δηψθνληαη νη κε-θηινθπβεξλεηηθνί θαη πεξηνξίδεηαη ε ειεπζεξία ζηελ έθθξαζε 

θαη ζην δηθαίσκα ηνπ απφξξεηνπ ζηελ ηδησηηθή δσή ησλ πνιηηψλ.  

ηε Βφξεηα Κνξέα  ηππηθά έρνπλ επηθπξσζεί ηέζζεξηο δηεζλέο ζπλζήθεο γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα αιιά είλαη κηα απφ ηηο ρψξεο κε ηηο ζνβαξφηεξεο παξαβηάζεηο ζηελ ειεπζεξία ηεο 

ζθέςεο θαη ηεο έθθξαζεο.  

Σε ζηηγκή πνπ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα αλαγλσξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηηο αξρέο 

απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ θαη απνηεινχλ ε δηακνξθψλνπλ ηε βάζε πνιιψλ εζληθψλ 

ζπληαγκάησλ, ε πξαγκαηηθφηεηα ζηνλ θφζκν απέρεη πνιχ απφ ηα ηδαληθά πνπ νξακαηίδεηαη ε 

νηθνπκεληθή. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Σα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα εμαθνινπζνχλ λα πξνζηαηεχνληαη θαη  λα παξαβηάδνληαη ζην 

έδαθνο ησλ θπξίαξρσλ θξαηψλ, παξά ηε δηεζλή θαηνρχξσζε θαη ηελ Παγθφζκηα εκβέιεηα πνπ 

έρνπλ απνθηήζεη. Σα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα έρνπλ επηθξαηήζεη σο απνιχησο ζεβαζηά θαη 

απαξαβίαζηα κφλν ζε ζεσξεηηθφ θαη φρη ζε πξαθηηθφ επίπεδν. Δπίζεο έρνπλ επηθξαηήζεη κφλν 

ξεηνξηθά θαη ζπλερίδνπλ λα παξαβηάδνληαη δηαξθψο ζε θάζε γσληά ηεο γεο. Σα θξάηε 

νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά γηα λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ 

απνθάζεσλ ησλ δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ. Μφλν νη ίδηνη άλζξσπνη θαη νη ιανί απαληαρνχ ηεο γεο, κπνξνχλ λα ζηαζνχλ σο 

ηειηθνί εγγπεηέο ησ δηθαησκάησλ ηνπο. 
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

 

ηηο 10 Γεθεκβξίνπ ζα ενξηάζακε ηελ 65
ε
 επέηεην ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ. Σν ηζηνξηθφ απηφ θείκελν είλαη ε πξψηε δηεζλήο ζπλζήθε πνπ 

θαηαγξάθεη ηηο αλζξψπηλεο ειεπζεξίεο θαη δηθαηψκαηα.   

Ζ Γηαθήξπμε απέδεημε φηη ν αιιεινζεβαζκφο θαη ε εηξεληθή ζπλχπαξμε κπνξνχλ λα 

ληθήζνπλ ηε βαξβαξφηεηα, ην κίζνο, θαη ηελ θαηαζηξνθή. 

Πνιιά έρνπλ αιιάμεη απφ ηφηε. Χζηφζν, ε αλαγλψξηζε ησλ έκθπησλ δηθαησκάησλ καο, ηεο 

θνηλήο καο απαίηεζεο γηα αμηνπξεπή δσή θαη ζεβαζκφ αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηαγσγή, ην 

θχιν, ην ρξψκα, ηελ θνηλσληθή καο ζέζε ή ην ζξήζθεπκά καο, ηζρχεη ζήκεξα φζν θαη ην 1948. 

Ζ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ππνγξακκίδεη ηελ άξξεθηε ζρέζε ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ 

κε ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ηελ εηξήλε θαη ηελ αζθάιεηα. Ζ Γηαθήξπμε δελ ηεξαξρεί ηα 

δηθαηψκαηα. Πηζηεχεη ζηελ ηζνηηκία ησλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ δηθαησκάησλ, θαζψο θαη ζηε κεηαμχ ηνπο αιιειεμάξηεζε.  

Ζ Γηαθήξπμε νξακαηίζηεθε έλαλ θφζκν φπνπ – άλδξεο, γπλαίθεο θαη παηδηά- ζα δνπλ κε 

αμηνπξέπεηα,  ρσξίο πείλα, βία θαη δηαθξίζεηο. Έλαλ θφζκν φπνπ ν θαζέλαο απνιακβάλεη ηα 

αγαζά ηεο ζηέγαζεο, ηεο πγείαο, ηεο πεξίζαιςεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ίζσλ επθαηξηψλ. 

Οη αξρέο ηεο Γηαθήξπμεο αληηκεησπίδνληαη ζην χληαγκα θαη ζηνπο λφκνπο ζε πεξηζζφηεξεο 

απφ 90 ρψξεο. Γηεζλείο, πεξηθεξεηαθνί θαη εζληθνί κεραληζκνί δεκηνπξγήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ 

πξνψζεζε θαη ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ. Ζ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ επαγξππλά γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, απνθηψληαο φιν θαη κεγαιχηεξε επηξξνή. Γελ ππάξρεη σζηφζν 

ακθηβνιία φηη παξά  ηελ  πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί, ηφζν ζε λνκηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ 

επίπεδν, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ζνβαξά θελά φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία απφ ηνλ θφβν, 

ηελ αδηθία θαη ηελ αληζφηεηα. 

Ζ αηηκσξεζία, νη έλνπιεο ζπγθξνχζεηο θαη ηα απνιπηαξρηθά θαζεζηψηα δελ έρνπλ εηηεζεί. 

Ο ξαηζηζκφο, νη δηαθξίζεηο θαη ε κηζαιινδνμία είλαη κεξηθέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο 

ηεο επνρήο καο. ε πάξα πνιιέο ρψξεο, ε βία θαηά ησλ γπλαηθψλ εμαθνινπζεί λα απνηειεί 

θαζεκεξηλφ θαηλφκελν. 

Αλεμαξηήησο θχινπ, θαηαγσγήο ή θπιήο, ε θνηλσληθή επεκεξία απφ ηνλ ζεβαζκφ φισλ 

ησλ δηθαησκάησλ.  Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ηα θξάηε πξέπεη λα πξάμνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηελ 
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επίηεπμε ησλ Αλαπηπμηαθψλ ηφρσλ ηεο Υηιηεηίαο θαη λα εληάμνπλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο ηελ 

παξάκεηξν «αλζξψπηλα δηθαηψκαηα».  

Ζ αλζξσπφηεηα αληηκεησπίδεη ζήκεξα ηηο πξνθιήζεηο ηεο θαηαπίεζεο θαη ηεο θηψρεηαο 

φπσο αθξηβψο θαη ην 1948. Σελ ίδηα ζηηγκή εκθαλίδνληαη λέεο θνβεξέο πξνθιήζεηο, φπσο ε 

θιηκαηηθή αιιαγή, ε επηζηηηζηηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ε παγθνζκηνπνίεζε, ε 

ηξνκνθξαηία, νη λέεο θαη επαλεκθαληδφκελεο επηδεκίεο.  

Ο αγψλαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ελψλεη νιφθιεξε ηελ 

αλζξσπφηεηα. Μφλν κε ηελ πξνζηαζία φισλ ησλ δηθαησκάησλ καο ζα είκαζηε ζε ζέζε λα 

επηηχρνπκε έλα θαιχηεξν επίπεδν δσήο θαη κεγαιχηεξεο ειεπζεξίεο, φπσο ε Διηλνξ Ρνχζβει 

θαη νη άιινη ζπληάθηεο ηεο Γηαθήξπμεο δήηεζαλ γηα ινγαξηαζκφ καο πξηλ απφ 60 ρξφληα.    
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