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Δπραξηζηίεο  

 

Η εξγαζία απηή εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζην 

Γηεζλέο θαη Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Γίθαην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Νεάπνιηο Πάθνπ θαηά ην έηνο 

2016. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ 

Δπηβιέπνληα Καζεγεηή θ. Κσλζηαληίλν ΓΔ. Αζαλαζφπνπιν, ν νπνίνο κε ζπλέδξακε θαζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο.  

 

Δπίζεο, ζέισ λα επραξηζηήζσ θαη φινπο ηνπο Καζεγεηέο κνπ γηα ηνπο θφπνπο ηνπο θαζψο θαη ηελ 

νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ζηήξημε θαη ζπκπαξάζηαζε ζε φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ζπνπδψλ κνπ.  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηδξχζεθε ην 1952 θαη  είλαη έλαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο 

θαη κε επηξξνή ζεζκφο ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο. Σν Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ έρεη σο απνζηνιή 

λα εμαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ηνπ δηθαίνπ θαηά ηελ εξκελεία θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πλζεθψλ.  

χκθσλα κε ηηο θαηαζηαηηθέο πξάμεηο (ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

ην 1992, ην Υάξηεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ γηα ηελ έγθξηζε ησλ πξσηνθφιισλ πνπ ππεγξάθε ζην 

Παξίζη ην 1951 ζε ζρέζε κε ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη Υάιπβα 

(ΔΚΑΥ), ην Πξσηφθνιιν ησλ Βξπμειιψλ ηνπ 1957 ζε ζρέζε κε ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα 

Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (Δπξαηφκ) θαη ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα (ΔΟΚ) θαη ν 

δηαδηθαζηηθφο θαλνληζκφο), ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη έλα απφ ηα θχξηα 

φξγαλα ησλ Κνηλνηήησλ θαη ηεο Έλσζεο. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ζε ζχγθξηζε κε ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην, ην πκβνχιην ηεο ΔΔ, ηελ Δπηηξνπή θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην 

Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ ελεξγεί σο απζηεξά εμεηδηθεπκέλν λνκηθφ φξγαλν κε πνιηηηθνχ ραξαθηήξα.  

Ο ζηφρνο πνπ πξνζπαζψ λα επηηχρσ ζε απηή ηελ εξγαζία είλαη λα  αλαδείμσ ηελ ηζηνξηθή 

αλαδξνκή ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ, ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ηνπ, ηε δνκή ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ φπσο ν ζρεκαηηζκφο, ε ζχλζεζε, ηε νξγάλσζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ηε δηθαηνδνζία ηνπ ζεζκνχ, ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 

 

Σν Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ ελήξγεζε σο «ζεκαηνθχιαθαο ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ θαη αλέιαβε ηα 

θαζήθνληα ηνπ δηαηηεηή ζε δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, 

νξγάλσλ κεηαμχ ηνπο γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ».  

 

Σελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2009 κε ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο πλζήθεο ηεο Ληζζαβψλαο, ε ΔΔ 

αλέιαβε ηηο επζχλεο πνπ πξνεγνπκέλσο είρε ε ΔΚ κε απνηέιεζκα ην Γίθαην ηεο Κνηλφηεηαο λα 

θαηαζηεί Γίθαην ηεο Έλσζεο θαη λα πεξηιακβάλεη επίζεο φιεο ηηο πξφλνηεο πνπ εθδφζεθαλ ζην 

παξειζφλ ππφ ην θαζεζηψο ησλ πλζεθψλ ηεο ΔΔ πξηλ απφ ηελ πλζήθε ηεο Ληζζαβψλαο. ηελ 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_69328/
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παξνχζα εξγαζία φκσο ν φξνο «θνηλνηηθή λνκνζεζία» ζα ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ γίλεηαη ε 

αλαθνξά ζε λνκνινγία πξν ηεο έλαξμεο ηζρχνο ηεο πλζήθεο ηεο Ληζζαβψλαο. 
1
 

Η πλζήθε ηεο Ληζζαβψλαο πεξηιακβάλεη πνιιά ζηνηρεία πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ πεξαηηέξσ 

εθδεκνθξαηηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Έλσζεο. Οξίδεη γηα πξψηε θνξά πιένλ δεκνθξαηηθά 

ζεκέιηα ηεο Έλσζεο, ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζε ηξεηο αξρέο: ηελ αξρή ηεο δεκνθξαηίαο, ηελ αξρή 

ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηελ αξρή ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο.
2
  

Οη θνηλέο αμίεο ηνπ ρψξνπ ειεπζεξίαο θαη δηθαηνζχλεο είλαη νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο ζχγρξνλεο 

δεκνθξαηίεο ηεο ΔΔ θαη νη ζηφρνη ηεο Έλσζεο ζε απηφ ην πεδίν είλαη:
3
  

1. Να ζπγθξνηήζεη ρψξν ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο (ΥΔΑΓ) κε ζεβαζκφ ζηα 

λνκηθά ζπζηήκαηα θαη παξαδφζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ,  

2. Να εμαζθαιίδεη ηελ απνπζία ειέγρσλ ησλ πξνζψπσλ ζηα εζσηεξηθά ζχλνξα θαη λα 

αλαπηχζζεη θνηλή πνιηηηθή ζηνπο ηνκείο ηνπ αζχινπ, ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηνπ 

ειέγρνπ ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ,  

3. Να εμαζθαιίδεη πςειφ επίπεδν αζθάιεηαο ζηελ ζέζπηζε κέηξσλ πξφιεςεο θαη 

θαηαπνιέκεζεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο, κέηξσλ 

ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ αζηπλνκηθψλ θαη δηθαζηηθψλ αξρψλ θαη ησλ 

ινηπψλ αξκνδίσλ αξρψλ, κε ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ζε 

πνηληθέο ππνζέζεηο, θαη  

4. Να δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ζηελ δηθαηνζχλε κε ηελ αξρή ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο 

ησλ δηθαζηηθψλ θαη εμσδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ζε αζηηθέο ππνζέζεηο (άξζξν 67 ΛΔΔ).     

Η εζσηεξηθή δνκή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πεξηιακβάλεη πέληε φξγαλα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην 

Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Καηά θαλφλα, θαηά ηελ εμέηαζε ησλ ηξερνπζψλ 

ζεζκηθψλ δεηεκάησλ γίλεηαη ιφγνο γηα ηα πνιηηηθά φξγαλα ηεο ΔΔ (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 

                                                           
1
Βι. πλνπηηθά νη ζηνίρνη ηεο πλζήθεο ηεο Ληζζαβψλαο, ηνπ Μηράιε Φεθέ, Μέινπο ΔΠ ΓΔΟ 10 ηνπ ΔΑΠ, 

ει.1,  http://users.uoa.gr/~ahatzis/EAP_Notes2.pdf  
2Νίκοσ . Μοφςθσ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Δίκαιο-Οικονομία-Πολιτικι,. Δζκατθ-τζταρτθ ενθμερωμζνθ ζκδοςθ. 
Εκδόςεισ Παπαηθςθ, Ακινα 2013. ελ. 179.    
3Νίκοσ . Μοφςθσ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Δίκαιο-Οικονομία-Πολιτικι,. Δζκατθ-τζταρτθ ενθμερωμζνθ ζκδοςθ. 
Εκδόςεισ Παπαηθςθ, Ακινα 2013. ελ. 147. Άλλθ αντιςτοιχία βλ. ςτο Κωνςταντίνοσ ΓΕ. Ακαναςόπουλοσ Δίκαιο τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Νζα ζκδοςθ, ΚΕΜΕΑ, Ακινα, 2016       

http://users.uoa.gr/~ahatzis/EAP_Notes2.pdf
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πκβνχιην, Δπηηξνπή).  Σν Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ έρεη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ επηηπρία ηεο 

επξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη ζπλερίδεη λα δηαδξακαηίδεη ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο 

πνιηηηθήο θαη λνκηθήο νινθιήξσζεο ησλ Κνηλνηήησλ. Υάξηο ζην Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ, ην λνκηθφ 

ζχζηεκα ησλ Κνηλνηήησλ ηεο ΔΔ ξπζκίδεη φρη κφλν ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ή νξγάλσλ 

ηεο ΔΔ, αιιά θαη πξνζηαηεχεη άκεζα ηα ζπκθέξνληα ησλ ηδησηψλ. Ωο απνηέιεζκα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ, απηφ είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζεη πςειή αμηνπηζηία 

ησλ απνθάζεψλ ηνπ, νη νπνίεο έρνπλ γίλεη κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πεγέο ηνπ δηθαίνπ. 
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ABSTRACT 

 

The Court of Justice was established in 1952 and is a particularly important and influential 

institution of European integration. The EU Court's task to ensure compliance with the law in the 

interpretation and application of the treaties. Under its statutes (the Maastricht Treaty on 

European Union, in 1992, the Charter of the Court approving the protocols signed in Paris in 

1951 in relation to the European Community Court Coal and Steel Community (ECSC), Protocol 

of the 1957 Brussels in relation to the European Atomic Energy Community (Euratom) and the 

European Economic Community (EEC) and the procedural Regulation), the Court of Justice is 

one of the main organs of the Communities and the Union. We can say that compared to the 

European Council, the EU Council, the Commission and the European Parliament, the EU Court 

acts strictly as a specialized non political, legal institution. 

The goal I am aiming to achieve in this paper is to highlight the history of the EU Court 

formation, the development of the judicial system, the structure of the CJEU ie the formation, 

composition, the organization of the Court's work, the jurisdiction of the institution, the decision-

making process. 

The EU Court acted as "guardian of European law and was appointed arbitrator in disputes 

between Member States and the institutions, bodies among themselves on all matters relating to 

the application of Community law '. 

On 1
st
 December 2009 with the entry into force of the Lisbon Treaty, the European Union 

assumed the responsibilities previously held by the European Community and as a result the 

Community law becomes 'Union law', also including all provisions issued in the past under the 

regime of European Union Treaties as it was prior to the Lisbon Treaty. In the following 

presentation, however, the term 'Community law' is used when referring to case law prior to the 

entry into force of the Lisbon Treaty. 

The Lisbon Treaty contains several elements aimed at further democratization of the union. It 

sets, for the first time, the democratic foundations of the Union, which are based on three 
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principles: the principle of democracy, the principle of representative democracy and the 

principle of participatory democracy. 

The common values of freedom and justice are the principles of the modern democracies of the 

EU and the aims of the Union in this field are: 

1. To establish an area of freedom, security and justice (AFSJ) with respect for the legal 

systems and traditions of the Member States, 

2. To ensure the absence of controls on persons at internal borders and to develop a 

common policy on asylum, immigration and external border control, 

3. To ensure a high level of safety measures to prevent and combat crime, racism and 

xenophobia, coordination measures and cooperation between police and judicial 

authorities and other competent authorities and the mutual recognition of judicial 

decisions in criminal matters, and  

4. To facilitate access to justice with the principle of mutual recognition of judicial and 

extrajudicial decisions in civil matters (Article 67 TFEU). 

The European Union's internal structure includes five institutions, including the European Court 

of Justice. As a rule, when considering the current institutional issues referred about the EU 

political institutions (European Parliament, Council, and Commission). The ECJ has contributed 

significantly to the success of European integration and continues to play a particular role in the 

development of political and legal integration of the Communities. Thanks to the ECJ, the EU 

legal system of the Community regulates not only relations between States or EU institutions, 

but also directly protects the interests of individuals. As a result of the ECJ activities, it is able to 

ensure high reliability of its judgments, which have become one of the most important sources of 

law. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η: ΠΖΓΔ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΈΝΧΖ 

 

Η έλλνηα δίθαην είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ίδηα ηε δεκηνπξγία ηεο θνηλσλίαο. Δίλαη 

ζαθέο φηη νη πξψηνη ζεηνί θαλφλεο δηθαίνπ βνήζεζαλ ηα κέγηζηα ζηελ βειηίσζε θαη ηελ εμέιημε 

ησλ πξψησλ θνηλσληθψλ ζρεκαηηζκψλ, νη νπνίνη, κέζα απφ ζπλερείο κεηαβνιέο, πξνρψξεζαλ  

ζηε ζπλέρεηα ηε δεκηνπξγία λέσλ θαλφλσλ
4
.  

Οη πεγέο ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηαθξίλνληαη ζε ηξείο βαζηθέο θαηεγνξίεο: ην 

πξσηνγελέο δίθαην, ην νπνίν ππέρεη ξφιν θαη ζέζε ζπληαγκαηηθνχ δηθαίνπ, ην παξάγσγν δίθαην, 

πνπ εμεηδηθεχεη, εθηειεί θαη εκβαζχλεη ηνπο θαλφλεο ηνπ πξσηνγελνχο θαη ην δίθαην δηεζλψλ 

ζπκθσληψλ ηεο Έλσζεο ην νπνίν δηέπεηαη απφ ηδηάδνπζα ινγηθή.
5
 

 

1.1. Πξσηνγελέο Γίθαην 

Σν πξσηνγελέο δίθαην απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δειαδή 

ππεξηζρχεη θάζε άιιεο πεγήο δηθαίνπ. Σν πξσηνγελέο δίθαην απνηειείηαη θπξίσο απφ ηηο 

πλζήθεο ηεο Δ.Δ. νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηνπο ηππηθνχο θαη νπζηαζηηθνχο θαλφλεο πνπ 

κεηνπζηψλνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαζψο νη 

ζπλζήθεο θαζνξίδνπλ ηνπο ηππηθνχο θαλφλεο, πνπ νξίδνπλ ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ 

κεηαμχ ηεο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ θαη πνπ ζεκειηψλνπλ ηελ εμνπζία ησλ ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ. Δπίζεο, θαζνξίδνπλ νπζηαζηηθνχο θαλφλεο, πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην πεδίν εθαξκνγήο 

ησλ πνιηηηθψλ θαη δηαξζξψλνπλ ηε δξάζε ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ.
6
   

Σν πξσηνγελέο δίθαην ηεο Έλσζεο δηαθξίλεηαη ζε γξαπηφ θαη κε άγξαθν δίθαην. Καη νη δπν 

εθδνρέο ηνπ πξσηνγελνχο δηθαίνπ έρνπλ ίζε ηππηθή αμία θαη εμίζνπ κεγάιε ζπνπδαηφηεηα. Ωο 

γξαπηό πξσηνγελέο δίθαην είλαη ην ζχλνιν ησλ ηδξπηηθψλ πλζεθψλ ησλ Κνηλνηήησλ θαζψο θαη 

νη ζπλζήθεο δηεζλνχο δηθαίνπ πνπ ηηο έρνπλ ηξνπνπνηήζεη. Πξφθεηηαη γηα ηηο πξάμεηο πνπ 

απνθαζίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε θαηά ηνπο παξαδνζηαθνχο θαλφλεο γηα ηηο δηαθξαηηθέο 

                                                           
4
 Βι. Κσλζηαληίλνο Γε. Αζαλαζφπνπινο, Γηνηθεηηθφ Γίθαην, η.1

νο
, εθδ. Κ.Δ.Μ.Δ.Α., Αζήλαη, 2006, ζ.22

ε
. 

5 Γ.-Ε. Φ. Καλαβρόσ – Θ.Γεωργόπουλοσ, Σο Δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, Θεςμικό Δίκαιο, Σόμοσ Ι, , Νομικι 
Βιβλιοκικθ ΑΕΒΕ, 2010,  
6 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=URISERV:l14534&from=EL 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=URISERV:l14534&from=EL
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ζρέζεηο. πλήζσο πξνθχπηνπλ κεηά απφ δηαθπβεξλεηηθή δηάζθεςε, ε νπνία θαηαιήγεη ζηελ 

ηππηθή ππνγξαθή ζπκθσληψλ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ζηελ πξάμε απηέο νη ζπκθσλίεο νθείινπλ 

ζηε ζπλέρεηα λα θπξσζνχλ θαηά ηνπο εζληθνχο ζπληαγκαηηθνχο θαλφλεο ησλ θξαηψλ κειψλ 

θαζφηη επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηηο εζληθέο ζρεηηθέο δηεξγαζίεο.
7
  

Σν ηζνδχλακν πξνο ην πξσηνγελέο γξαπηφ δίθαην, ην κε γξαπηφ δίθαην δειαδή ην έζηκν  

πξνέξρεηαη ηφζν απφ ηα θξάηε κέιε φζν θαη απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα. Οη γεληθέο αξρέο ηνπ 

δηθαίνπ πεγάδνπλ απφ ην εζληθφ δίθαην αιιά ιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλε κνξθή κεηά απφ 

επεμεξγαζία πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζην Γηθαζηήξην ηεο Έλσζεο.
8
      

 

1.1.1. Ννκηθό Καζεζηώο ηνπ Πξσηνγελνύο Γηθαίνπ
9
 

Οπνηεζδήπνηε δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπλάςεη κεηαμχ ηνπο ηα θξάηε κέιε πξηλ απφ ηε 

ζπλζήθε ηεο Ρψκεο, παχνπλ λα ηζρχνπλ αλ αληηβαίλνπλ ζε πξσηνγελέο δίθαην. χκθσλα κε ην 

άξζξν 4 ηεο ΔΔ ηα θξάηε κέιε ππνρξενχληαη λα απέρνπλ απφ θάζε κέηξν πνπ δχλαηαη λα ζέζεη 

ζε θίλδπλν ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο ΔΔ. 

Οηεζδήπνηε δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπλάςεη ηα θξάηε κέιε κε ηξίηεο ρψξεο, πξηλ απφ ηε 

ζπλζήθε ηεο Ρψκεο, δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ.
10

  

Έλεθα ηεο ππεξνρήο ηνπ πξσηνγελνχο δηθαίνπ ε ΔΔ δελ αλαγλσξίδεη ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο πνπ 

ζπλάπηνπλ ηα θξάηε κέιε κε ηξίηεο ρψξεο κεηά ηελ πλζήθε ηεο Ρψκεο θαη αληίθεηληαη ζην 

πξσηνγελέο δίθαην.    

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ην Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ απνδέρεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ πξσηνγελνχο 

δηθαίνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επίθιεζεο ελψπηνλ ηνπ απφ ηδηψηεο. Οη δηαηάμεηο 

                                                           
7Ευγενία Ρ. αχπεκίδου, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Β’ Ζκδοςθσ, , Εκδόςεισ ακκουλα, Ακινα – Θεςςαλονίκθ 2013, 
ελ.433, 434, 435  
8 Βλ. άρκρο 218 ΛΕΕ και Βιβλ. Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Β’ Ζκδοςθσ, Ευγενία Ρ. αχπεκίδου, Εκδόςεισ ακκουλα, Ακινα-
Θεςςαλονίκθ 2013, ελ. 435 
9 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=URISERV:l14530&from=EL 
10Βλ. άξζξν 307 ηεο ζπλζήθεο ΔΚ θαη ηεο λνκνινγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ (ΓΔΔ, International Fruit 

Company ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1972).  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=URISERV:l14530&from=EL
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πξέπεη λα έρνπλ άκεζν απνηέιεζκα, ην πεξηερφκελφ ηνπο πξέπεη λα είλαη ζαθέο, ζπγθεθξηκέλν 

θαη άλεπ επηθπιάμεσλ (ΓΔΔ, Sagoil ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 1968)
11

. 

 

1.1.2. Πεδίν Δθαξκνγήο ηνπ Πξσηνγελνύο Γηθαίνπ  

Σν γεσγξαθηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πξσηνγελνχο δηθαίνπ νξίδεη φηη ην δίθαην ηεο ΔΔ 

εθαξκφδεηαη ζηα κεηξνπνιηηηθά εδάθε ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ζε νξηζκέλα λεζηά θαη 

ππεξπφληηα εδάθε (φπσο ε Μαδέξα, νη Καλάξηνη Νήζνη θαη ηα ππεξπφληηα γαιιηθά 

δηακεξίζκαηα). Δπίζεο, εθαξκφδεηαη ζηα εδάθε ησλ νπνίσλ ηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο ρεηξίδεηαη 

θξάηνο κέινο (φπσο ή ην Γηβξαιηάξ θαη ή ηηο Νήζνπο Αland). Σν πκβνχιην δχλαηαη λα 

θαζνξίζεη ηδηαίηεξν θαζεζηψο ζε νξηζκέλα εδάθε, π.ρ., ζην Γηβξαιηάξ θαη ζηα λεζηά αηλ Πηεξ 

θαη Μηθειφλ γηα ηεισλεηαθά ζέκαηα. Σν θνηλνηηθφ δίθαην δελ εθαξκφδεηαη ζε νξηζκέλα εδάθε 

φπσο νη Νήζνη Φεξφεο.
12

 Όζνλ αθνξά ην ρξνληθφ πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πξσηνγελνχο δηθαίνπ, 

απηφ εθαξκφδεηαη απφ ην ρξφλν έλαξμεο ηζρχνο ηεο ζπλζήθεο, εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη  

κεηαβαηηθή πεξίνδνο. ρεηηθά κε ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο, ηα θείκελα πνπ ππάγνληαη ζην 

πξσηνγελέο δίθαην ηζρχνπλ θαη' αξρήλ επί απεξηφξηζην ρξφλν.
13

   

 

1.2. Παξάγσγν Γίθαην 

ην παξάγσγν ε δεπηεξνγελέο θνηλνηηθφ δίθαην εληάζζνληαη νη πξάμεηο εθείλεο πνπ παξάγνληαη 

απφ ηα Κνηλνηηθά Όξγαλα, ην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, βάζεη 

ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξσηνγελέο δίθαην. ην παξάγσγν δίθαην 

πεξηιακβάλνληαη:
14

  

α) Καλνληζκόο φπνπ έρεη γεληθή ηζρχ θαη είλαη δεζκεπηηθφο σο πξνο φια ηα κέξε ηνπ θαη ηζρχεη 

άκεζα ζε θάζε θξάηνο κέινο. Ο Καλνληζκφο σο λνκνζεηηθή πξάμε κπνξεί λα εθδνζεί απφ ην 

Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο ηεο ζπλήζνπο ή εηδηθήο λνκνζεηηθήο 

                                                           
11 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al14530  
12 Βλ. Σο άρκρο 355 ΛΕΕ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EL 
13 Βλ. Σο άρκρο 356 ΛΕΕ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EL 
14 Δονάτοσ Παπαγιάννθσ, Ευρωπαϊκό Δίκαιο.. Σζταρτθ ζκδοςθ. Εκδ. Αντ. Ν. ακουλλα. 2011. ελ. 263-286. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al14530
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EL
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δηαδηθαζίαο. Δπίζεο σο λνκηθή πξάμε κπνξεί λα εθδνζεί θαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαζψο θαη απφ 

ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα.
15

 

 

β) Η Οδεγία, ε νπνία δεζκεχεη ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν απεπζχλεηαη φζνλ αθνξά ην 

επηδησθφκελν απνηέιεζκα, αιιά αθήλεη ηελ επηινγή ηεο δηθαητθήο κνξθήο πνπ ζα ιάβεη ζηελ 

αξκνδηφηεηα ησλ εζληθψλ αξρψλ.
16

 Η νδεγία σο λνκνζεηηθή πξάμε απεπζχλεηαη ζε φια ηα 

θξάηε κέιε λα κελ έρεη άκεζε ηζρχ. Η νδεγία σο λνκνζεηηθή πξάμε εθδίδεηαη κφλν απφ ην 

Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην κε βάζε ζπλήζε ή εηδηθή λνκνζεηηθή δηαδηθαζία. Ωο κε 

λνκνζεηηθή κπνξεί λα εθδνζεί θαη απφ ηελ Δπηηξνπή.
17

    

 

γ) Η Απόθαζε, ε νπνία είλαη δεζκεπηηθή σο πξνο φια ηεο ηα κέξε γηα ηνπο απνδέθηεο πνπ νξίδεη. 

Οη απνθάζεηο είλαη εηδηθέο πξάμεηο κε ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν θαη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη 

θαη ζε ζπγθεθξηκέλα θξάηε κέιε θαη ζε ηδηψηεο.
18

  

 

δ) Οη ζπζηάζεηο θαη νη γλσκνδνηήζεηο δελ δεκηνπξγνχλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηνπο 

απνδέθηεο ηνπο, παξέρνπλ φκσο ζηνηρεία γηα ηελ εξκελεία θαη ην πεξηερφκελν ηνπ δηθαίνπ ηεο 

Έλσζεο.
19

 

Η δεκηνπξγία θαλφλσλ παξάγσγνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ είλαη ζπλερήο. Υάξε ζε απηφ απνθηά 

πεξηερφκελν ην πξσηνγελέο δίθαην ηεο Έλσζεο πνπ ραξάζζεηαη απφ ηηο ηδξπηηθέο ζπλζήθεο θαη 

πινπνηείηαη θαη νινθιεξψλεηαη ζηαδηαθά ε επξσπατθή έλλνκε ηάμε.
20

   

 

1.3. Δπηθνπξηθό Γίθαην  

Σν επηθνπξηθφ δίθαην απνηειείηαη απφ ηηο άγξαθεο πεγέο ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ νη νπνίεο 

έρνπλ λνκνινγηαθή πξνέιεπζε. Πεξηιακβάλνπλ ηηο γεληθέο αξρέο δηθαίνπ θαη ηνπο θαλφλεο 

                                                           
15Βλ. Σο άρκρο 132 υνκΛΕΕ.  
16 Βλ. Σο άρκρο 297 παργ. 2 υνκΛΕΕ. 
17 Βλ. Σο άρκρο 288 παργ. 2 υνκΛΕΕ.   
18

 Βι. Σν άξζξν 288 παξγ. 4 πλζΛΔΔ.  
19

 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.2.1.html 
20Klaus-Dieter Borchardt, Σο Αλφάβθτο του Δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, , εκδ. Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 2011, 
Printed in Luxemburg  http://eropa.eu  

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.2.1.html
http://eropa.eu/
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δηεζλνχο δηθαίνπ. ηηο γεληθέο αξρέο δηθαίνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηα 

νπνία ζχκθσλα κε ηελ λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ ηείλνπλ λα θαηαζηνχλ ζηαδηαθά ζηνηρεία 

πξσηνγελνχο δηθαίνπ.
21

 Σν επηθνπξηθφ δίθαην σο λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ είλαη πξννξηζκέλν λα 

θαιχςεη νπνηαδήπνηε θελά αθήλεη ην πξσηνγελέο θαη/ή παξάγσγν δίθαην.  

Σν Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ έρεη απνθαζίζεη φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε απνηειεί ππνθείκελν δηθαίνπ 

ηθαλφ λα αλαιάβεη δηεζλή επζχλε έλαληη ηξίησλ ζε πεξίπησζε δεκηάο πξνθαινχκελεο απφ απηή 

ηελ ίδηα θαη ππφθεηηαη ζηνπο θαλφλεο δηεζλνχο δηθαίνπ.  

Απφ ην δεκφζην δηεζλέο δίθαην δελ εθαξκφδνληαη φιεο νη γεληθέο αξρέο δηθαίνπ αιιά 

εθαξκφδνληαη νη γεληθέο αξρέο πνπ δελ είλαη αζπκβίβαζηεο κε ην Δπξσπατθφ Γίθαην φπσο π.ρ. ε 

γεληθή αξρή ηεο ππνρξέσζεο θαιήο πίζηεο, ε αξρή pacta sunt servanda θαη ε αξρή ηεο 

εδαθηθφηεηαο.  

Οη γεληθέο αξρέο δηθαίνπ πξνέξρνληαη απφ ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ  ηεο ΔΔ ην νπνίν 

άληιεζε έκπλεπζε απφ ην εζληθφ δίθαην. Παξαδείγκαηα γεληθψλ αξρψλ πνπ ηέζεθαλ ζε 

εθαξκνγή ην Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ είλαη ε εμσζπκβαηηθή επζχλε ηεο ΔΔ, ε αξρή ηεο αζθάιεηαο 

δηθαίνπ θαη ε αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο λφκηκεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ έλαληη ησλ 

νξγάλσλ ηεο.   

Σα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαηαγξάθνληαη ζε ηξεηο πεγέο: ηνλ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ 

ηεο ΔΔ, ν νπνίνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο πλζήθεο γηα ΔΔ έρεη ηελ ίδηα λνκηθή αμία κε ηηο 

ζπλζήθεο θαη έηζη έρεη θαηαζηεί πξσηνγελέο δίθαην
22

, ηελ Δ..Γ.Α. θαη ηηο ζπληαγκαηηθέο 

παξαδφζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ.
23

   

  

 

                                                           
21

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:l14533 
22

Βι. Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, (ηκήκα κείδνλνο ζπλζέζεσο) ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2013, ζηελ ππφζεζε C-

617/10  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:62010CJ0617, Αλάθηεζε 20.02.2016 
23

Βι. Γλσκνδφηεζε 2/13 ηνπ Γηθαζηεξίνπ (νινκέιεηα) ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2014, http://curia.europa.eu Αλάθηεζε 

20.02.2016 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ: Ζ ΘΔΖ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ (ΓΔΔ) 

ΣΖΝ ΓΗΑΠΛΑΖ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΣΖ ΔΔ. ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖ ΔΔ  

 

2.1. Ζ Θέζε θαη ν Ρόινο ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ (ΓΔΔ) ζηελ δηάπιαζε ηεο 

Ννκνζεζίαο ηεο ΔΔ 

 

Η ηζηνξία ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ αξρίδεη απφ ην 1951 ηφηε πνπ ηδξχζεθε ε  Δπξσπατθή 

Κνηλφηεηα Άλζξαθα θαη Υάιπβα (ζην εμήο  ΔΚΑΥ) κε ηελ ππνγξαθήγ ηεο πλζήθεο ηνπ 

Παξηζηνχ
24

, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 23 Ινχιε ηνπ 1952. Καηά ηε ζχζηαζε ηεο ΔΚΑΥ, νη 

δπν βηνκεραλίεο ιεηηνπξγνχζαλ ππφ ηέζζεξα θχξηα ζψκαηα, ηα νπνία νλνκάδνληαη: Αλψηαηε 

Αξρή, πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ, Κνηλή πλέιεπζε θαη Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ. 

 

Η ίδξπζε ηεο ΔΚΑΥ επέθεξε σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία κηαο έλλνκεο  ηάμεο αλεμάξηεηεο 

απφ ηελ έλλνκε ηάμε ησλ έμη ηδξπηηθψλ ρσξψλ. Αλαπφθεπθηα ε θνηλνί θαλφλεο κηαο έλλνκεο 

ηάμεο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη απφ έλα αλεμάξηεην δηθαηνδνηηθφ φξγαλν. Σν φξγαλν απηφ δελ 

κπνξεί λα είλαη έλα απφ ηα εζληθά δηθαζηήξηα ησλ έμη ηδξπηηθψλ ρσξψλ θαζψο νη θαλφλεο 

δηθαίνπ ζε θάζε ηδξπηηθφ θξάηνο εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά απφ ηα εζληθά δηθαηνδνηηθά φξγαλα.        

Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, ε εληαία εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο ζε φια ηα θξάηε κέιε ζα 

ήηαλ πξνβιεκαηηθή. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ ίδξπζε ελφο ππεξεζληθνχ δηθαζηεξίνπ, ην 

1957, ην νπνίν απνηειεί δηθαηνδνηηθφ φξγαλν ηεο ΔΔ.
25

   

 

Σν Γηθαζηήξην ήηαλ έλα ππεξεζληθφ δηθαζηηθφ φξγαλν, εμαζθαιίδνληαο ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο κε ην δίθαην θαηά ηελ εξκελεία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζπλζήθεο ΔΚΑΥ. ε 

γεληθέο γξακκέο, ην Γηθαζηήξην δηακνξθψζεθε κεηά ην γαιιηθφ Conseil d'Etat, ην νπνίν είλαη ην 

                                                           
24 Josephine Steiner, Lorna Woods,  EU Law, 10

th
 Edition, 2009, OXFORD University Press. Pp.3,4. 

25 Klaus-Dieter Borchardt, Σο Αλφάβθτο του δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Εκδ. Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 2011, 

Βρυξζλεσ, ελ.73 
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αλψηεξν γαιιηθφ δηθαζηήξην θαη αξκφδην γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο θπβέξλεζεο 

θαη ηελ επνπηεία ηεο ηήξεζεο απφ ηελ θπβέξλεζε ησλ νξίσλ ηεο εμνπζίαο ηνπο.
26

 

Η επξσπατθή νινθιήξσζε έιαβε ρψξα ηελ 25
ε
  Μαξηίνπ 1957 φηαλ ππνγξάθεθαλ απφ ηηο 

ηδξπηηθέο ρψξεο ηεο πλζήθεο ΔΚΑΥ, δπν πλζήθεο νη νπνίεο ηέζεθαλ ζε ηζρχ ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 1958 θαη ελζσκάησζαλ ηελ πλζήθε ηεο ΔΚΑΥ. Οη πλζήθεο απηέο ήηαλ νη 

πλζήθεο ηεο Ρψκεο νη νπνίεο δεκηνχξγεζαλ ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα (ΔΟΚ) θαη 

ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Αηνκηθή Δλέξγεηα (ΔΤΡΑΣΟΜ), νη νπνίεο επεθηάζεθαλ ζε έλα 

επξχηεξν θάζκα ηεο νηθνλνκίαο.
27

  

 

Σν 1987 ηέζεθε ζε ηζρχ ε Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε απφ ηα ηφηε δψδεθα θξάηε κέιε, ε νπνία 

επέθεξε κηα ζεκαληηθή εμέιημε: ε δηαδηθαζία γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ απφ ηα φξγαλα ηεο ΔΟΚ 

αλαζεσξήζεθε θαη ζπγθεθξηκέλα εληζρχζεθε ν ξφινο  ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζηε 

ζέζπηζε ηεο λνκνζεζίαο θ.η.ι..  Μηα άιιε θαηλνηνκία ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο Πξάμεο ήηαλ ε 

δεκηνπξγία ηνπ Πξσηνδηθείνπ, ην νπνίν μεθίλεζε ηηο εξγαζίεο ηνπ ην 1989, κε απνηέιεζκα έλα 

κέξνο ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ λα κεηαθεξζεί ζην 

Πξσηνδηθείν, κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο επηβάξπλζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ. 

 

Σν 1993 ηέζεθε ζε ηζρχ ε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ε νπνία
28

 επέθεξε δξαζηηθέο αιιαγέο ζηελ 

δηακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ΔΔ. Η πλζήθε απηή εθρψξεζε νξηζκέλεο 

αξκνδηφηεηεο, νη νπνίεο ηαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο κεγάιεο νκάδεο πνπ ζπλήζσο αλαθέξνληαη σο 

«ππιψλεο»: ν πξψηνο «ππιψλαο» απνηειείην απφ ηηο Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο, θαη παξείρε ην 

πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ αζθνχληαλ απφ ηα θνηλνηηθά ζεζκηθά φξγαλα νη αξκνδηφηεηεο ζε 

ηνκείο πνπ δηέπνληαλ απφ ηε πλζήθε, γηα ηνπο νπνίνπο ηα θξάηε κέιε είραλ κεηαβηβάζεη ηελ 

θπξηαξρία ηνπο, ν δεχηεξνο «ππιψλαο» ήηαλ ε θνηλή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθή αζθαιείαο 

πνπ πξνβιέπνληαλ ζηνλ ηίηιν V ηεο πλζήθεο, ν ηξίηνο «ππιψλαο» ήηαλ ε ζπλεξγαζία ζηνπο 

                                                           
26http://jurnal.org/articles/2013/uri120.html χθματιςμό τθσ δομισ του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

Σατιάνα Komarova Vyacheslavovna. Επίςθμθ Εφθμερίδα των επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων και μεταπτυχιακϊν 

διδακτορικϊν φοιτθτϊν τθσ Ρωςιασ.  
27 Josephine Steiner, Lorna Woods EU Law, 10

th
 Edition, 2009, OXFORD University Press. Pp.3 

28 Klaus-Dieter Borcharat, The ABC OF EUROPEAN UNION LAW, Europeanm Union, 2010, P.12  

http://jurnal.org/articles/2013/uri120.html
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ηνκείο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ησλ εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαλ ζηνλ ηίηιν VI ηεο 

πλζήθεο. Οη δηαηάμεηο ησλ ηίηισλ V θαη VI πξνέβιεπαλ δηαθπβεξλεηηθή ζπλεξγαζία ε νπνία 

ρξεζηκνπνηνχζε ηα θνηλά ζεζκηθά φξγαλα θαη εληζρπφηαλ κε νξηζκέλα ππεξεζληθά ζηνηρεία, 

φπσο ε ζπκκεηνρή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ε δηαβνχιεπζε κε ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην.
29

 

 

Η κεηαξξχζκηζε φκσο ηνπ ζεζκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ΔΔ δελ θξίζεθε ιεηηνπξγηθή, επεηδή ήηαλ 

αδχλαην λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην ηνπ ηζρχνληνο 

ζπζηήκαηνο. Έηζη ην 1997 ππεγξάθε ε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ πνπ ηξνπνπνηεί ηε πλζήθε 

γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηηο πλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη 

νξηζκέλεο ζπλαθείο πξάμεηο (εηζέιζε ζε ηζρχ ηελ 1ε Μαΐνπ 1999). Η πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ 

δελ έρεη επηηξςεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ζεζκηθφ ζχζηεκα, σζηφζν, εηζήγαγε θάπνηεο  

πξνζαξκνγέο ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Έλσζεο θαη ηεο θνηλφηεηαο.
30

  

 

Πεξαηηέξσ,  ην 2001 ππνγξάθεθε ε πλζήθε ηεο Νίθαηαο, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ην 2003 θαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έθεξε κηα επαλαζηαηηθή ξχζκηζε αθνχ αχμεζε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο 

ΔΈ. Δπίζεο ε πλζήθε ηεο Νίθαηαο επέθεξε κεγάιε κεηαξξχζκηζε θαη ζην δηθαζηηθφ ζχζηεκα 

ηεο ΔΔ, αθνχ ε εμνπζίεο ηνπ Πξσηνδηθείνπ απμήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πξνδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ. Πεξαηηέξσ κηα άιιε κεηαξξχζκηζε ζην 

δηθαζηηθφ ζχζηεκα ηεο ΔΔ, ζχκθσλα κε ηε πλζήθε ηεο Νίθαηαο ήηαλ ε εμνπζία ηνπ 

πκβνπιίνπ, θαηφπηλ νκφθσλεο απφθαζεο ηνπ, λα ζπγθξνηεί δηθαηνδνηηθά ηκήκαηα. Όιεο απηέο 

νη ιεηηνπξγηθέο δηαηάμεηο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξσηνδηθείνπ, πεξηέρνληαη ζην 

θείκελν ηεο πλζήθεο.
31

  

 

Ο αξηζκφο ησλ εηδηθεπκέλσλ Γηθαζηεξίσλ δελ πεξηνξίδεηαη, αιιά απηή ηε ζηηγκή δεκηνπξγείηαη 

κφλν έλα ηέηνην Γηθαζηήξην, ην Γηθαζηήξην ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηεο ΔΔ, ην νπνίν είλαη 

                                                           
29

Οη πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη θαη ηνπ Άκζηεξληακ  

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.3.html 
30 The Treaty of Amsterdam, by Philippe Manin // Columbia Journal of European Law. – 1998. – Vol. 4. – 
P. 1-26. http://www.cjel.net/print/4_1-manin/ 
31The Treaty of Nice and Convention on the Future of Europe, Petr Novak, 10/2015 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.4.html 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.3.html
http://www.cjel.net/print/4_1-manin/
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.4.html
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αξκφδην γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ. ηελ πλζήθε 

ηεο Νίθαηαο, ηα θξάηε κέιε έρνπλ επηζπλάςεη ην Πξσηφθνιιν Νν. 13, γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ην νπνίν ζα είλαη αξκφδην γηα ηελ επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο Κνηλφηεηαο θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο. Γηα ην ζέκα απηφ ε Δπηηξνπή είρε 

εηνηκάζεη κηα πξφηαζε ην Ννέκβξην ηνπ 2003 γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο απφ ην πκβνχιην. 

Σελ 2
ε
 Ννεκβξίνπ 2004, ην πκβνχιην εμέδσζε ηελ απφθαζε 2004/752 κε ηελ νπνία ηδξπφηαλ 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηεο ΔΔ.
32

  

 

Οξηζκέλεο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηε Μεηαξξπζκηζηηθή πλζήθε ηεο ηάμεσο ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο 

δηθαζηηθήο εμνπζίαο, ζην ζχλνιφ ηνπο, επξνβιέπνπλ πςειέο απαηηήζεηο γηα ηνπο ππνςεθίνπο 

γηα ηηο δηθαζηηθέο ζέζεηο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην πςειφ επαγγεικαηηθφ επίπεδν ηνπ 

ππνςεθίνπ πνπ απαηηείηαη θαη πνπ δελ ήηαλ δηαζέζηκν θαηά ην παξειζφλ είλαη νη πςεινχ 

επηπέδνπ λνκηθέο γλψζεηο. Δπίζεο, απαηηείηαη πςεινχ επηπέδνπ εζηθφο ραξαθηήξαο θαη 

αλαγλσξηζκέλε θήκε γηα αλεμάξηεηε δηθαζηηθή θξίζε. Απφ απηή ηελ άπνςε ην Γηθαζηήξην 

είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ησλ αξρψλ ζηηο δεκνθξαηηθέο ρψξεο θαη απνζθνπεί θπξίσο ζηελ 

πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ηα εηδηθά θξηηήξηα 

επηινγήο ησλ Γηθαζηψλ σο πξνυπφζεζε γηα ηελ αλεμαξηεζία ησλ Γηθαζηψλ πξέπεη λα ηεξνχληαη 

αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γηα ην Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

θαζψο θαη γηα ηνλ δηνξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ ζην Γεληθφ Γηθαζηήξην θαη ζηνλ δηνξηζκφ ησλ 

Γηθαζηψλ ησλ εηδηθεπκέλσλ δηθαζηεξίσλ.
33 

 

2.2. Οη Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο ηνπ Γηθαζηηθνύ πζηήκαηνο ΔΔ 

 
Σν δηθαζηηθφ ζχζηεκα ηεο ΔΔ ιεηηνπξγεί σο έλα αλεμάξηεην κε πνιηηηθφ ππεξεζληθφ φξγαλν. 

Απηφ είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά λνκηθά κέζα ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο.  Γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ θαη ησλ ηδεψλ ηεο ΔΔ είλαη απαξαίηεηε ε 

                                                           
32Απόφαςθ του υμβουλίου τθσ 2 Νοεμβρίου 2004 για τθν ίδρυςθ Δικαςτθρίου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (2004/75ΕΚ, Ευρατόμ) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0752&from=EN  
33

 Λ. Μ. Δληηλ, Σν Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Νέν ηάδην Δμειίμεσλ:2009-2017, Δθδ. 5
ε
, Μφζρα 2009, 

ει.10. (Л. М. Энтит, Право Европейского Союза. Новый этап эволюции: 2009–2017 годы, Серия «Общие 

пространства России — ЕС: право, политика, экономика», Москва 2009.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0752&from=EN
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παξνπζία ελφο αλεμάξηεηνπ δηθαζηηθνχ κεραληζκνχ, κφλν ην Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ κπνξεί λα 

δηαζθαιίζεη ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο. Γηα λα ππάξμεη  έλαο 

επηηπρεκέλνο δηθαζηηθφο κεραληζκφο εληφο ηεο ΔΔ ζα πξέπεη λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθή 

ελζσκάησζε ηεο λνκνζεζίαο. Η απνπζία ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο λα εμαζθαιίζεη ηελ 

εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ έληαμε, νπζηαζηηθά θαηαξγεί ηελ ίδηα ηελ 

χπαξμε ελφο αλεμάξηεηνπ δηθαζηηθνχ ζψκαηνο, θαη σο εθ ηνχηνπ, ηελ χπαξμε ηεο λνκηθήο 

θνηλφηεηαο. ε πεξίπησζε απνπζίαο ππνρξεσηηθψλ λνκηθψλ θαλνληζκψλ, ε ζεηηθή εμέιημε ηεο 

δηαδηθαζίαο νινθιήξσζεο είλαη ζρεδφλ αδχλαηε. Η απηνλνκία, ην λνκηθφ ζχζηεκα θαη 

αλεμάξηεηνο δηθαζηηθφο κεραληζκφο πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

λφκνπ είλαη ε πην ζεκαληηθή εγγχεζε ηεο νινθιήξσζεο. 

 

Ο πςειφο βαζκφο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε έγθπξε λνκνινγίαο ζπλέβαιαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

αχμεζε ηεο αμίαο θαη ηνπ αληηθηχπνπ ηνπ ππεξεζληθνχ νξγάλνπ. Σν κεηνλέθηεκα ήηαλ ε εηζξνή 

αγσγψλ θαη αχμεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο πνιππινθφηεηαο ησλ ππνζέζεσλ πνπ έρνπλ εηζερζεί  

ζην Γηθαζηήξην. Πξνζπαζψληαο λα μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο θαη λα βειηηψζεη ηε δηθαζηηθή 

δηαδηθαζία, νη ζπληάθηεο ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο Πξάμεο πξνέβιεςαλ ηε δεκηνπξγία ελφο 

ζπγαηξηθνχ δηθαζηηθνχ νξγάλνπ. Ωο απνηέιεζκα, ην 1988, ηδξχζεθε σο ζπγαηξηθφ ζψκα ζην 

Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην Πξσηνδηθείν. χκθσλα κε ηνλ Έληηλ ―ε 

πεξεζηξόηθα πξέπεη λα ζπλερηζηεί‖.
34

 

 

Η λέα κεηαξξχζκηζε ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ΔΔ βαζίδεηαη ζηε πλζήθε ηεο Νίθαηαο ην 

2001. Σν Πξσηνδηθείν απέθηεζε ηελ ηδηφηεηα ηεο αλεμάξηεηεο δηθαζηηθήο αξρήο θαζψο έγηλε 

πιένλ δηθαζηήξην ηεο γεληθήο αξκνδηφηεηαο. ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ Πξσηνδηθείνπ εκπίπηνπλ 

φιεο νη λνκηθέο ππνζέζεηο  εθηφο απφ εθείλεο πνπ ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ Γηθαζηεξίνπ ΔΔ. 

Σν Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα δηθάδεη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, 

ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ θαη ησλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ κεηαμχ ηνπο. 

 

                                                           
34 Λ. Μ. Δληηλ, Σν Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Νέν ηάδην Δμειίμεσλ:2009-2017, Δθδ. 5

ε
, Μφζρα 2009, 

ει.10. (Л. М. Энтит, Право Европейского Союза. Новый этап эволюции: 2009–2017 годы, Серия «Общие 

пространства России — ЕС: право, политика, экономика», Москва 2009. Стр.176. 
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χκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο ΔΔ, ηα ηξία δηθαηνδνηηθά φξγαλα ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

ΔΔ πνπ απνηεινχλ ην ζχλνιν ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ΔΔ είλαη ην Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ, 

ην Γεληθφ Γηθαζηήξην θαη ηα Δηδηθεπκέλα Γηθαζηήξηα.
35

 

 

Λφγσ ηεο εμέιημεο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ, ην ΓΔΔ επηθνξηίζηεθε κε ηελ εθδίθαζε ελφο 

απμαλφκελνπ αξηζκνχ ππνζέζεσλ πξάγκα πνπ έζεζε ζε θίλδπλν ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζε 

δηθνλνκηθφ επίπεδν αθνχ ε νξζή απνλνκή δηθαηνζχλεο απαηηνχζε εθδίθαζε εληφο εχινγνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, εμνχ θαη ε Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε  πξνέβιεςε ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ κε ζθνπφ ηελ απνζπκθφξεζε ηεο δηθαηνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΔΔ. Δηδηθφηεξα 

κε ηε πλζήθε ηεο Νηθαίαο ν ξφινο ηνπ ΠΔΚ αλαβαζκίζηεθε κέζσ ηεο δηεχξπλζεο θαη 

εκβάζπλζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. πγθεθξηκέλα, ην ΠΔΚ θαηέζηε ην θαηεμνρήλ Γηθαζηήξην 

νπζίαο, απνθηψληαο πιένλ ηε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα εθδίθαζεο ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ησλ 

ππνζέζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θνηλνηηθή δηθαηνδνηηθή αξκνδηφηεηα, ελψ παξάιιεια απέθηεζε 

θαη ηελ δπλαηφηεηα έθδνζεο  απνθάζεσλ επί πξνδηθαζηηθψλ εξσηεκάησλ. Ο ξφινο ηνπ 

επηβεβαηψλεηαη απφ ην (λέν) Γεληθφ Γηθαζηήξην ζην αξ. 19, παξ. 1 πλζΛΔΔ. 
36

     

 

Με βάζε ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο, ε δηθαηνδνζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ επεθηείλεηαη 

πιένλ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Έλσζεο κε εμαίξεζε ηελ ΚΔΠΠΑ. Ο αξηζκφο ησλ 

Γεληθψλ Δηζαγγειέσλ απμάλεηαη απφ νθηψ ζε έληεθα. Σα εηδηθά Γηθαζηήξηα κπνξνχλ λα 

ζπγθξνηεζνχλ κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε ησλ 

πνιηηψλ ζην Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ. Πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο 

πξνθεηκέλνπ λα εξεπλψληαη, λα δηψθνληαη θαη λα παξαπέκπνληαη ζηε δηθαηνζχλε αδηθήκαηα εηο 

βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο.
37

 

 

Να ζεκεησζεί φηη ην Γεληθφ Γηθαζηήξην θαη ην Γηθαζηήξην ζε ππνζέζεηο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

κεηά ηηο αιιαγέο ηεο Ληζζαβφλαο δελ έρνπλ ιάβεη μερσξηζηφ θαζεζηψο σο ζεζκνί. Ωο εθ 

                                                           
35

 Λ. Μ. Δληηλ, Σν Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Νέν ηάδην Δμειίμεσλ:2009-2017, Δθδ. 5
ε
, Μφζρα 2009, 

ει.10. (Л. М. Энтит, Право Европейского Союза. Новый этап эволюции: 2009–2017 годы, Серия «Общие 

пространства России — ЕС: право, политика, экономика», Москва 2009. Стр.178-180. 
36 Γ.-Ε. Φ. Καλαβρόσ – Θ. Γ. Γεωργόπουλοσ, Σο Δίκαιο τθσ Ευρωπαικισ Ζνωςθσ. Θεςμικό Δίκαιο. Σόμοσ 1, 2010, 
Νομικι Βιβλιοκικθ. ελ. 147 
37 Η υνκικθ τθσ Λιςςαβόνασ, 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.5.html 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.5.html
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ηνχηνπ, θαηά ηε ρξήζε ηνπ φξνπ σο ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα ηεο ΔΔ, δελ πξφθεηηαη γηα μερσξηζηά 

δηθαζηηθά ζπζηήκαηα, φπσο θαη ηα εζληθά δηθαζηήξηα. Έηζη, ην Γεληθφ Γηθαζηήξην 

δεκηνπξγήζεθε σο ππνδεέζηεξν ζψκα, γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ. ε 

πεξίπησζε απηή, ε έδξα ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ είλαη ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Έηζη, ην Γεληθφ Γηθαζηήξην είλαη έλα νξγαληθφ ηκήκα ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

ΔΔ, αιιά ππφθεηηαη ζην Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ. Σν ίδην κπνξεί λα ιερζεί θαη γηα ην Γηθαζηήξην 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, αιιά κε ηε δηαθνξά φηη δεκηνπξγήζεθε σο Πξσηνδηθείν (ηψξα ζην Γεληθφ 

Γηθαζηήξην), θαη ππφθεηηαη ζε απηφ. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θπξίσο απφ ην γεγνλφο φηη ην 

Γηθαζηήξην ελεξγεί σο δεπηεξνβάζκην π.ρ. ζε ζρέζε κε ην Γεληθφ Γηθαζηήξην. ε αληίζεζε κε 

ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ θαη ηνπ Γηθαζηεξίνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, νη 

απνθάζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ είλαη νξηζηηθέο θαη δελ ππφθεηληαη ζε έθεζε.  

 

Με ηελ εμέιημή ηνπ ην ΓΔΔ δείρλεη φηη ήηαλ ν θπξίαξρνο παξάγνληαο ζηε δηακφξθσζε 

λνκνζεηηθήο ελζσκάησζεο. Σν ΓΔΔ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην δίθαην ηεο ΔΔ απνηειεί 

κηα λέα κνλαδηθή έλλνκε ηάμε θαη δελ είλαη δηεζλνχο ραξαθηήξα. Σν Γηεζλέο Γίθαην αθνινπζεί 

κηα άιιε θηινζνθία απφ  ην Γίθαην ηεο ΔΔ θαζψο ην κελ πξψην ζηνρεχεη ζηελ ζπλεξγαζία ησλ 

κειψλ ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο θαη ην δεχηεξν έρεη ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εκβάζπλζε ηεο 

επξσπατθήο νινθιήξσζεο.  Σν δηεζλέο δίθαην είλαη ελ γέλεη ζπκβαηηθφ ζε αληίζεζε κε ην δίθαην 

ηεο Έλσζεο πνπ αλαπηχζζεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηνπο νξγαληζκνχο ηεο ΔΔ. 

 

Σν δηθαηνδνηηθφ ζχζηεκα ηεο Έλσζεο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα Γηθαζηήξηα ησλ θξαηψλ κειψλ, 

ηα νπνία κεηέρνπλ επίζεο ζην ελσζηαθφ δηθαηνδνηηθφ έξγν. Σα εζληθά Γηθαζηήξηα ζε επίπεδν 

θξαηψλ κειψλ είλαη αξκφδηα παξάιιεια πξνο ην Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ λα εξκελεχνπλ θαη λα 

εθαξκφδνπλ  ελσζηαθφ δίθαην γηα ζεηξά δεηεκάησλ.
38

  

 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε επνπηεία γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ αζθείηαη κέζσ 

ηεο Δπηηξνπήο, πξψηα φκσο κέζσ ηνπ δηθαηνδνηηθνχ έξγνπ ησλ ηξηψλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Έλσζεο. 

Η δηθαζηηθή ιεηηνπξγία ζην εζσηεξηθφ ησλ επξσπατθψλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ είλαη ε κφλε απφ 

ηηο ηξεηο ιεηηνπξγίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο εζληθέο αληηζηνηρίεο. Σν ζχζηεκα ηεο 

                                                           
38Δονάτοσ Παπαγιάννθσ, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Σζταρτθ ζκδοςθ. Εκδ. Αντ. Ν. ακουλλα. 2011. ελ. 201. 
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απνλνκήο δηθαηνζχλεο ζε ελσζηαθφ επίπεδν δελ κπνξεί λα πεξηγξαθεί απιά κε ηελ παξάζεζε 

ηνπ ηξφπνπ ζπγθξφηεζεο θαη ησλ εμνπζηψλ ησλ ηξηψλ δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ ηεο Έλσζεο,
39  

      

δεδνκέλνπ φηη ην Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ έρεη επξείεο εμνπζίεο πνπ ηνπ δίλνπλ ηα ζεκέιηα ησλ 

πλζεθψλ ηεο ΔΔ θαη ηα νπνία ηνπ επηηξέπνπλ λα αζθεί δηθαζηηθφ έιεγρν ζεκαληηθψλ κεξψλ 

ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ. Ππξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη, σο δηθαζηηθφ φξγαλν ηνπ δηεζλνχο 

νξγαληζκνχ, ην Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ έρεη κφλν εθείλεο ηηο αξκνδηφηεηεο, νη νπνίεο ηνπ έρνπλ 

αλαηεζεί απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ.  

Γηα λα κπνξεί λα ππάξμεη  ε αξκνληθή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ ζηα θξάηε 

κέιε έρεη θαζαηξεζεί έλαο νξγαλσηηθφο δεζκφο κεηαμχ ηνπ ΓΔΔ θαη ησλ εζληθψλ Γηθαζηεξίσλ.  

Σν πεδίν εθαξκνγήο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ  ζχκθσλα κε ηα άξζξα  258-

273 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ, πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
40

 

- Έιεγρν γηα ηηο παξαβηάζεηο ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ απφ ηα θξάηε κέιε. Απηφο ν έιεγρνο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εμέηαζε ηεο κε ζπκκφξθσζεο κε ηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ ζρεηηθά 

κε ηνπο ηζρπξηζκνχο,  

- Έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή παξαιείςεηο ησλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ. 

Πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κέζσ ηεο εμέηαζεο ησλ πξνζθπγψλ (αγσγψλ) γηα αθχξσζε  

λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ, ελδερφκελεο αδξάλεηαο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ, εμαηξέζεσλ 

απφ ηελ έιιεηςε λνκηκφηεηαο ελεξγεηψλ θνξέσλ πνπ κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη απφ ηα 

θξάηε κέιε, ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ, θαζψο θαη, ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο απφ ηα 

θπζηθά πξφζσπα,   

- Δξκελεία ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ ζηε δηαδηθαζία έθδνζεο πξνδηθαζηηθήο απφθαζεο, ε 

νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα εμέηαζε πξνδηθαζηηθψλ 

εξσηεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ ηεο ΔΔ,  

- Δθηίκεζε ηνπ θχξνπο ησλ πξάμεσλ ησλ νξγάλσλ κε ηελ αλαζεψξεζε ησλ 

πξνδηθαζηηθψλ δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ πξάμεσλ,  

                                                           
39Ευγενία Ρ. αχπεκίδου, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Β’ Ζκδοςθσ, Εκδόςεισ ακκουλα, Ακινα – Θεςςαλονίκθ 2013, Μζροσ 
πζμπτο, Η Ζννομθ προςταςία ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ  
40 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EL  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EL
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- Γήισζε ηεο εμσζπκβαηηθήο επζχλεο ηεο ΔΔ. Οη ίδηεο νη ζπκβάζεηο κπνξνχλ λα 

πεξηιακβάλνπλ ζπκβηβαζηηθή ξήηξα πνπ επηηξέπνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

ηεο ΔΔ, ε ζπκβαηηθή επζχλε κεηαθέξεηαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ εγρψξησλ δηθαζηεξίσλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ.  

- Γηαθνξέο κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο θαη άιισλ παξαγφλησλ ζηελ 

ππεξεζία ηεο.  

-  πκβνπιεπηηθέο γλψκεο ζε ζρέζε κε ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο.  

- Πξνζθπγέο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

Σν Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ έρεη ηελ εμνπζία λα εμεηάδεη ηηο θαηαγγειίεο ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα 

πξάμεσλ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ (άξζξν  263 ηεο ζπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ),  

απαηηήζεηο θαηά ηεο αδξάλεηαο νξγάλσλ θαη νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

(άξζξν 265 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ), δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηηο απνδεκηψζεηο 

(άξζξν 268 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ), δηαθνξέο κεηαμχ ηεο Έλσζεο θαη ησλ 

ππαιιήισλ ηεο (άξζξν 270 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ), θαη δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηηο 

επηδφζεηο ησλ ρσξψλ κειψλ (άξζξν 271 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ)  κειψλ ηνπ 

Υάξηε ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ θαη ησλ πξάμεσλ ησλ νξγάλσλ ηεο κε εμαίξεζε 

εθείλεο πνπ ππνβάιινληαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ εηδηθψλ Γηθαζηεξίσλ.  

Πέξα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξσηνγελνχο δηθαίνπ ε νξγάλσζε ή ε ιεηηνπξγία ηνπ ΓΔΔ 

θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ πνπ παξαδνζηαθά πηνζεηείηαη ππφ κνξθή πξσηνθφιινπ 

θαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ. Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 281 παξ. 2 πλζΛΔΔ, ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην, απνθαζίδνληαο κε ηελ ζπλήζε λνκνζεηηθή 

δηαδηθαζία, κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Οξγαληζκνχ, εμαηξέζεη ηνπ ηίηινπ 1 

(ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ Γηθαζηψλ θαη ησλ Γεληθψλ Δηζαγγειέσλ) θαη ηνπ 

άξζξνπ 64, πεξί γισζζηθνχ θαζεζηψο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ.
41

  

 

 

                                                           
41 Γ.-Ε. Φ. Καλαβρόσ – Θ. Γ. Γεωργόπουλοσ, Σο Δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ/Θεςμικό Δίκαιο, Σόμοσ 1, 2010, 
Νομικι Βιβλιοκικθ. ελ. 147. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ:  Ζ ΤΝΘΔΖ ΚΑΗ Ζ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ 

ΔΔ 

 

Σν Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηδξχζεθε ην 1952 θαη έρεη σο απνζηνιή λα εμαζθαιίδεη 

"ηελ ηήξεζε ηνπ δηθαίνπ θαηά ηελ εξκελεία θαη ηελ εθαξκνγή" ησλ πλζεθψλ πνπ θαζνξίδεηαη  

ζην παξ. 1 άξζξν 19 ηεο πλζήθεο ηεο Ληζζαβψλαο
42

. ην πιαίζην ηεο απνζηνιήο απηήο ην 

Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα ησλ πξάμεσλ ησλ νξγάλσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, θξνληίδεη γηα ηελ εθ κέξνπο ησλ θξαηψλ κειψλ ηελ ηήξεζε ησλ 

απνξξενπζψλ απφ ηηο πλζήθεο ππνρξεψζεσλ ηνπο θαη εξκελεχεη ην δίθαην ηεο Έλσζεο θαηφπηλ 

ππνβνιήο αίηεζεο εθ κέξνπο ησλ εζληθψλ δηθαζηψλ. 

Σν Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνηειεί ηε δηθαζηηθή αξρή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη θξνληίδεη γηα ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή θαη εξκελεία ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Δλψζεσο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Γηθαζηήξηα ησλ θξαηψλ κειψλ.
43

 

Η έδξα ηνπ Γηθαζηήξην ηεο ΔΈ βξίζθεηαη ζην Λνπμεκβνχξγν θαη πεξηιακβάλεη ηξία 

δηθαηνδνηηθά φξγαλα:
44

  

 

Σν Γηθαζηήξην είλαη ην πξψην θαη ηεξαξρηθά αλψηεξν δηθαζηήξην πνπ απνηειεί ην πξψελ 

Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΓΔΚ) (Court of Justice).  

 

Tν Γεληθφ Γηθαζηήξην, ην πξψελ Πξσηνδηθείν ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΠΔΚ) 

(Court of First Instance).  

 

Σα εηδηθεπκέλα Γηθαζηήξηα, ηα νπνία κε ηελ πλζήθε ηεο Νηθαίαο  νλνκάδνληαλ 

Γηθαηνδνηηθά Σκήκαηα. Ήδε έρεη ηδξπζεί ην Γηθαζηήξην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηεο ΔΔ.  

 

                                                           
42Γ.-Ε. Φ. Καλαβρόσ – Θ. Γ. Γεωργόπουλοσ, Σο Δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Θεςμικό Δίκαιο. Σόμοσ 1, 2010, 
Νομικι Βιβλιοκικθ. ελ. 146 
43http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/  
44Δονάτοσ Παπαγιάννθσ, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Σζταρτθ ζκδοςθ, κδ. Αντ. Ν. ακουλλα. 2011. ελ. 201.  

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/
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Όιεο νη ηξεηο δηθαζηηθέο αξρέο ζην ζχλνιφ ηνπο εληάζζνληαη ζε εληαίν φξγαλν πνπ νλνκάδεηαη 

ην Γηθαζηήξην ηεο ΔΈ.
45 

 
Σα αλσηέξσ ζψκαηα εμαζθαιίδνπλ ηελ νξζή εξκελεία θαη εθαξκνγή ηνπ πξσηνγελνχο δηθαίνπ 

θαη ηνπ παξάγσγνπ δηθαίνπ ηεο ΔΈ ζηελ επηθξάηεηά ηεο. Σν Γηθαζηήξην ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα 

ησλ πξάμεσλ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο Έλσζεο θαη απνθαίλεηαη ζρεηηθά κε ηνλ ζεβαζκφ απφ 

ηα θξάηε κέιε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρνπλ βάζεη ηνπ πξσηνγελνχο θαη ηνπ παξάγσγνπ 

δηθαίνπ. Δξκελεχεη επίζεο ην δίθαην ηεο Έλσζεο, απαληψληαο ζηα πξνδηθαζηηθά εξσηήκαηα πνπ 

ππνβάιινπλ νη εζληθνί Γηθαζηέο.
46

 

 

Η νξγάλσζε, ζχλζεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ηξηψλ Γηθαζηεξίσλ, πνπ απαξηίδνπλ ην ΓΔΔ, δηέπεηαη 

απφ ηξεηο θαηεγνξίεο ζεκειησδψλ θεηκέλσλ. Πξψηα, απφ ηελ πλζήθε θαη θπξίσο απφ ηα άξζξα 

251 επ. ΛΔΔ (πξψελ 220 επ. ΔΚ), εηδηθφηεξα δε ηα άξζξα 251-253 ΛΔΔ αθνξνχλ ην 

Γηθαζηήξην (221-223 ΔΚ γηα ην ΓΔΚ), άξζξα 254-256 ην Γεληθφ Γηθαζηήξην (224 ΔΚ γηα ην 

ΠΔΚ) θαη 257 ΛΔΔ ηα εηδηθεπκέλα δηθαζηήξηα (225 Α ΔΚ γηα ηα δηθαηνδνηηθά ηκήκαηα). 

Γεχηεξν, ε νξγάλσζε ησλ ηξηψλ Γηθαζηεξίσλ θαη βαζηθνί δηθνλνκηθνί θαλφλεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο πεξηέρνληαη ζην Πξσηφθνιιν πεξί ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ ΓΔΔ ζχκθσλα κε ην άξζξν 51 

ΔΔ/Λ έρνπλ ηζρχ θαλφλα ηνπ πξσηνγελνχο δηθαίνπ (άξζξν 281 Ι ΛΔΔ). Καη ηξίηνλ, θάζε 

Γηθαζηήξην θαηαξηίδεη ηνλ Καλνληζκφ Γηαδηθαζίαο ηνπ θαη ην θαηαξρήλ θείκελν πνπ πεξηέρεη 

ηηο δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
47

 Ο θαλνληζκφο Γηαδηθαζίαο απνηειεί πξάμε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ, ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ ή ησλ εηδηθεπκέλσλ δηθαζηεξίσλ θαη αξρίδεη λα ηζρχ 

αθνχ πξψηα εγθξηζεί απφ ην πκβνχιην.
48

   

 

 

 

 

 

                                                           
45

Art. 19(1) TFEU. The Court of Justice of the European Union. Michal Bobek. Department of European Legal 

Studies. Research Paper in Law, 02/2014 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199672646.001.0001/oxfordhb-9780199672646-e-

11  
46

 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.9.html 
47

 Δπγελία Ρ. αρπεθίδνπ, Δπξσπατθφ Γίθαην, Β’ Έθδνζεο, Δθδφζεηο αθθνπια, Αζήλα – Θεζζαινλίθε 2013, 

ει.527-529 
48

 Βι. αξζξν 240 ΛΔΔ  

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199672646.001.0001/oxfordhb-9780199672646-e-11
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199672646.001.0001/oxfordhb-9780199672646-e-11
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3.1. Ζ ζύλζεζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

 

Σν Γηθαζηήξην απαξηίδεηαη απφ 28 Γηθαζηέο θαη 11 Γεληθνχο Δηζαγγειείο. Οη Γηθαζηέο θαη νη 

Γεληθνί Δηζαγγειείο δηνξίδνληαη κε θνηλή ζπκθσλία απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ 

κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηελ Δπηηξνπή επηθνξηηζκέλε λα γλσκνδνηεί επί ηεο θαηαιιειφηεηαο 

ησλ πξνηεηλνκέλσλ ππνςεθίσλ γηα ηελ άζθεζε ησλ ζρεηηθψλ θαζεθφλησλ. Η ζεηεία ηνπο είλαη 

εμαεηήο θαη αλαλεψζηκε θαη επηιέγνληαη κεηαμχ πξνζσπηθνηήησλ πνπ παξέρνπλ πιήξε εγγχεζε 

αλεμαξηεζίαο θαη ζπγθεληξψλνπλ ζηηο ρψξεο ηνπο ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα δηνξηζκφ ζηα 

αλψηαηα δηθαζηηθά αμηψκαηα ή είλαη λνκηθνί αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο.
49

 

 

Σν Γηθαζηήξην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη ζε νινκέιεηα, σο ηκήκα κείδνλνο ζπλζέζεσο ή θαηά 

πεληακειή ή ηξηκειή ηκήκαηα.
50

 

 

Η νινκέιεηα ζπλεδξηάδεη ζηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ (ηδίσο φηαλ θαιείηαη λα παχζεη ηνλ Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή ή λα απαιιάμεη απφ 

ηα θαζήθνληά ηνπ έλα κέινο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ιφγσ παξαβάζεσο ησλ ππνρξεψζεψλ 

ηνπ) θαη φηαλ ην Γηθαζηήξην εθηηκά φηη ε ππφζεζε είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο. 

 

Σν Γηθαζηήξην ζπλεδξηάδεη σο ηκήκα κείδνλνο ζπλζέζεσο φηαλ ην δεηήζεη θξάηνο κέινο ή 

φξγαλν πνπ είλαη δηάδηθνο, θαζψο θαη φηαλ ε ππφζεζε είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθε ή ζεκαληηθή. 

Οη ππφινηπεο ππνζέζεηο εθδηθάδνληαη απφ ηα πεληακειή ή ηα ηξηκειή ηκήκαηα. Οη πξφεδξνη ησλ 

πεληακειψλ ηκεκάησλ εθιέγνληαη γηα ηξία έηε, νη δε ησλ ηξηκειψλ ηκεκάησλ γηα έλα έηνο.
51

 

 

Σν Γηθαζηήξην ζπγθξνηεί πεληακειή θαη ηξηκειή ηκήκαηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 16 ηνπ Οξγαληζκνχ,
52

 θαη απνθαζίδεη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δηθαζηψλ ζ’ απηά. Σν 

Γηθαζηήξην θαζνξίδεη ηα πεληακειή ηκήκαηα ζηα νπνία αλαηίζεληαη νη ππνζέζεηο πεξί ησλ 

                                                           
49 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/el/     
50 Klaus-Dieter Borchardt, Σο Αλφάβθτο του δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Εκδ. Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 2011, 
Βρυξζλεσ, ελ.76 
51 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/ 
52Κωδικοποιθμζνο Κείμενο του οργανιςμοφ του ΔΕΕ, Σίτλοσ Ι,    

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-01/tra-doc-el-div-c-0000-2016-201600259-

05_01.pdf  Ανάκτθςθ 20.02.2016 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/el/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-01/tra-doc-el-div-c-0000-2016-201600259-05_01.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-01/tra-doc-el-div-c-0000-2016-201600259-05_01.pdf
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νπνίσλ γίλεηαη ιφγνο ζην άξζξν 104β
53

 γηα πεξίνδν ελφο έηνπο. Ακέζσο κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ 

εηζαγσγηθνχ δηθνγξάθνπ ηεο δίθεο, ν Πξφεδξνο ηνπ Γηθαζηεξίνπ νξίδεη ηνλ εηζεγεηή δηθαζηή. 

Γηα ηηο ππνζέζεηο πεξί ησλ νπνίσλ γίλεηαη ιφγνο ζην άξζξν 104β, ν εηζεγεηήο δηθαζηήο 

επηιέγεηαη κεηαμ΄ηπ ησλ δηθαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο  ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηελ  

παξάγξαθν 1, θαηφπηλ πξνηάζεσο ηνπ πξφεδξνπ ηνπ ηκήκαηνο απηνχ. Αλ ην ηκήκα απνθαζίζεη 

λα κελ αθνινπζήζεη γηα κηα ππφζεζε ηελ επείγνπζα δηαδηθαζία, ν Πξφεδξνο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

κπνξεί λα αλαζέζεη εθ λένπ ηελ ππφζεζε ζε εηζεγεηή Γηθαζηή ηνπνζεηεκέλν ζε άιιν ηκήκα. Ο 

Πξφεδξνο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο 

θάπνηνπ εηζεγεηή Γηθαζηή. Γηα ηηο ππνζέζεηο πνηπ παξαπέκπνληαη ζε δηθαζξηθφ ζρεκαηηζκφ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 44, παξάγξαθνο 3, κε ηνλ φξν ―Γηθαζηήξην‖ ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ 

λνείηαη ν ζρεκαηηζκφο απηφο.
54

 Σν Γηθαζηήξην αζθεί ηελ αλψηαηε θαη ζπγρξφλσο απνθιεηζηηθή 

δηθαζηηθή εμνπζία ζε φια ηα ηκήκαηα ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο. Σν θαζήθνλ ηνπ είλαη γεληθά λα 

εμαζθαιίδεη «ηελ ηήξεζε ηνπ δηθαίνπ θαηά ηελ εξκελεία θαη εθξκνγή ηεο ζπλζήθεο».
55

 

 

 

3.1.1. ρεκαηηζκόο ηεο Γηθαζηηθήο ύλζεζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ  

 

χκθσλα κε ην άξζξν 19 παξ. 2 ηεο πλζΛΔΔ, ην Γηθαζηήξην απαξηίδεηαη απφ έλα Γηθαζηή 

αλά θξάηνο κέινο. Δπηθνπξείηαη απφ Γεληθνχο Δηζαγγειείο, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ 

πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 252 Ι ΛΔΔ
56

  θαη ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα απμεζεί απφ 

ην πκβνχιην, εθφζνλ ην δεηήζεη ην Γηθαζηήξην.
57

 

 

Καηά ην έηνο 2011 δξνκνινγήζεθαλ ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ο ζθνπφο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη ε ηζρπξνπνίεζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ θαηά ηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαζψο θαη εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαηά 

ηελ δηάξθεηα αθξνάζεσλ. Οη πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ ηα ηξία δηθαηνδνηηθά 

                                                           
53

 Βι. άξζξν 104β, Κσδηθνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ Καλνληζκνχ Γηαδηθαζίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2010-04/rp.el.pdf  Αλάθηεζε 20.02.2016   
54

Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32008Q0129(01)   
55

 Klaus-Dieter Borchardt, Σο Αλφάβθτο του Δικαίου τθσ Ευρωπαικισ Ζνωςθσ, Εκδ. Ευρωπαικι Ζνωςθ, 2011, 
Βριξζλεσ, ελ.76 
56Ευγενία Ρ. αχπεκίδου, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Β’ Ζκδοςθσ, Εκδόςεισ ακκουλα, Ακινα – Θεςςαλονίκθ 2013, 
ελ.520-521 
57 Βλ. άρκρο 252 ΛΕΕ  

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2010-04/rp.el.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32008Q0129(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32008Q0129(01)
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ζψκαηα. Οη ηξνπνπνηήζεηο επηδηψθνπλ δεκηνπξγία ζέζεο Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, 

ηξνπνπνίεζε ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ ηκήκαηνο κείδνλνο ζπλζέζεσο, αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

απαξηίαο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ην ηκήκα κείδνλνο ζπλζέζεσο θαη απφ ηελ νινκέιεηα 

θαη θαηάξγεζε ηεο αλάγλσζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αθξνάζεσλ, ηεο έθζεζεο ηνπ Δζεγεηή 

Γηθαζηή.
 58

 

 

Οη Γηθαζηέο θαζψο θαη νη Γεληθνί Δηζαγγειείο δηνξίδνληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ 

κειψλ κε θνηλή ζπκθσλία γηα πεξίνδν έμη εηψλ. Η ζεηεία ηνπο κπνξεί λα αλαλεψλεηαη 

απεξηφξηζηα αιιά δελ ππάξρεη θακία ξεηή εγγχεζε φηη δελ ζα κπνξνχζαλ λα παπζνχλ  θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο.
59

 Γηα λα κελ αιιάδεη νιφθιεξε ε ζχλζεζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

θάζε εμαεηία, κε απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο  γηα ηελ ελφηεηα ηεο λνκνινγίαο ηνπ, έρεη εηζαρζεί 

ην ζχζηεκα ηεο κεξηθήο αλαλέσζεο ησλ ζέζεσλ. Κάζε ηξία ρξφληα ιακβάλεη ρψξα 

αλαλέσζε θάπνησλ ζέζεσλ Γηθαζηψλ θαη Γεληθψλ Δηζαγγειέσλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

επαλαδηνξηζζνχλ.
60

 Η απφθαζε γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, πνπ ππνρξεσηηθά 

εθθελψλνληαη, ιακβάλεηαη κε θιήξσζε.
61

   

 

Λφγσ ηνπ ζεκειηψδνπο ξφινπ πνπ επηηειεί ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην  θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

ξφινπ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία θαη εθαξκνγή ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ θαζψο θαη ηνπ 

ξφινπ ηνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, νη 

Γηθαζηέο πνπ ην απαξηίδνπλ ζα πξέπεη λα είλαη άηνκα κε πςειφ επίπεδν λνκηθψλ γλψζεσλ 

θαζψο θαη λα έρνπλ πςειφ εζηθφ ραξαθηήξα. Σα αλσηέξσ θξηηήξηα πξέπεη λα ηεξνχληαη, θαη 

ε επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γηα ην Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, θαη ν δηνξηζκφο 

ησλ ππνςεθίσλ ζην Γηθαζηήξην ηεο γεληθήο δηθαηνδνζίαο, θαζψο θαη ζηνλ δηνξηζκφ ησλ 

δηθαζηψλ ησλ εηδηθεπκέλσλ δηθαζηεξίσλ.
62

 

 

                                                           
58 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.9.html 
59 Josephine Steiner, Lorna Woods,  EU Law, 10

th
 Edition, 2009, OXFORD University Press. Pp.43-44 

60
 Βι. άξζξν 253 ΙΙ ΛΔΔ 

61 Άρκρο 19 του Πρωτοκόλλου περί του Οργανιςμοφ Διαδικαςίασ του Δικαςτθρίου, 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-10/staut_cons_el.pdf  
62

Λ. Μ. Δληηλ, Σν Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Νέν ηάδην Δμειίμεσλ:2009-2017, Δθδ. 5
ε
, Μφζρα 2009, 

ει.10. (Л. М. Энтит, Право Европейского Союза. Новый этап эволюции: 2009–2017 годы, Серия «Общие 

пространства России — ЕС: право, политика, экономика», Москва 2009. Стр.10. 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.9.html
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-10/staut_cons_el.pdf
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Οη Γηθαζηέο εθιέγνπλ κεηαμχ ηνπο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηθαζηεξίνπ γηα πεξίνδν ηξηψλ εηψλ. Η 

επαλεθινγή ηνπ επηηξέπεηαη.
63

 Οη εθινγέο δηεμάγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία. Δθιέγεηαη ν 

Γηθαζηήο πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία επί ηνπ αξηζκνχ ησλ Γηθαζηψλ πνπ 

απαξηίδνπλ ην Γηθαζηήξην. Αλ θαλείο απφ ηνπο Γηθαζηέο δελ ζπγθεληξψζεη ηελ πιεηνςεθία 

απηή, δηεμάγνληαη πεξαηηέξσ ςεθνθνξίεο κέρξηο φηνπ θάπνηνο ζπγθεληξψζεη ηελ απφιπηε 

πιεηνςεθία.
64

 Δπίζεο νη Γηθαζηέο εθιέγνπλ ελ ζπλερεία κεηαμχ ηνπο ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ 

δηθαζηεξίνπ γηα ηξηεηή αλαλεψζηκε ζεηεία. ε πεξίπησζε πνπ ν Αληηπξφεδξνο παχζεη λα 

αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ πξηλ απφ ηελ θαλνληθή ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ αληηθαζίζηαηαη γηα ην 

ππφινηπν ηεο ζεηείαο.
65

   

 

Ο πξφεδξνο δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη πξνεδξεχεη θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο 

θαη ηηο δηαζθέςεηο ησλ κεγαιχηεξσλ δηθαζηηθψλ ζρεκαηηζκψλ. Ο αληηπξφεδξνο επηθνπξεί 

ηνλ πξφεδξν θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ηνλ αληηθαζηζηά ζε πεξίπησζε 

θσιχκαηνο. Πεξαηηέξσ, ην Γηθαζηήξην δηνξίδεη ηνλ γξακκαηέα ηνπ θαη  θαζνξίδεη ηελ 

ππεξεζηαθή ηνπ θαηάζηαζε. Ο Γξακκαηέαο είλαη ν γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ νξγάλνπ θαη 

δηεπζχλεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Δπίζεο ην 

Γηθαζηήξην θαηαξηίδεη ηνλ θαλνληζκφ δηαδηθαζία ηνπ θαη ν νπνίνο ν θαλνληζκφο ππφθεηηαη 

ζηελ έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ.
66

   

 

 

3.1.2. Ο Θεζκόο ησλ Γεληθώλ Δηζαγγειέσλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ  

 

Ο ζεζκφο ησλ Γεληθψλ Δηζαγγειέσλ ζην ΓΔΔ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζην γαιιηθφ δίθαην θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ «Commissaire du gouvernement» ηνπ γαιιηθνχ Conseil d’ Etat.
67

 Οη 

Γεληθνί Δηζαγγειείο εθιέγνληαη κε ην ίδην ηξφπν φπσο νη Γηθαζηέο. Πεξηβάιινληαη απφ 
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 Βι. άξζξν 253πλζΛΔΔ 
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ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟΤ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ 

ηνπ Πξσηνθφιινπ (αξηζ. 3) πεξί ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-10/staut_cons_el.pdf  
65 Βλ. άρκρο 8 παρ. 4 του Κανονιςμοφ τθσ Διαδικαςίασ του Δικαςτθρίου  
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 Βι. άξζξν 253 ΛΔΔ  
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Klaus-Dieter Borchardt, Σν Αιθάβεην ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Δθδ. Δπξσπατθή Έλσζε, 2011, 

Βξπμέιεο, ει.74-75 
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αλεμαξηεζία, φκσο παξ’ φιν πνπ είλαη κέιε ηνπ Γηθαζηεξίνπ δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο ςεθνθνξίεο.   

  

Οη Γεληθνί Δηζαγγειείο κε πιήξε ακεξνιεςία θαη αλεμαξηεζία εηνηκάδνπλ αηηηνινγεκέλεο 

πξνηάζεηο επί ησλ ππνζέζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζην Γηθαζηήξην.
68

 ήκεξα ν ξφινο 

ησλ Γεληθψλ Δηζαγγειέσλ έρεη πεξηνξηζζεί θαζψο δελ ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο ππνζέζεηο, 

παξά κφλν ζηηο ππνζέζεηο πνπ πξνβιέπεη ν νξγαληζκφο ηνπ ΓΔΔ. Δπίζεο, νη Γεληθνί 

Δηζαγγειείο δελ ζπκκεηέρνπλ ζε ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο  δελ ηίζεηαη θαλέλα λέν λνκηθφ 

δήηεκα. 
69

      

 

Ο Γεληθφο Δηζαγγειέαο παξνπζηάδεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ δεκφζηα κε αλάιπζε  ησλ λνκηθψλ 

δεηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζε θάζε ππφζεζε. Οη Δηζαγγειείο έρνπλ θαζήθνλ λα 

παξνπζηάζνπλ ακεξφιεπηα θαη αηηηνινγεκέλα ηελ πξφηαζή ηνπο, ε νπνία δελ είλαη 

δεζκεπηηθή θαη ην Γηθαζηήξην έρεη ην δηθαίσκα λα κελ ιάβεη θαζφινπ ππφςε ηνπ ηελ 

πξφηαζε ηνπο ρσξίο πεξαηηέξσ αηηηνιφγεζε.  

 

Οη Γεληθνί Δηζαγγειείο ζπκβάιινπλ κε ην έξγν ηνπο ζε πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ ζηε δηθαηηθή 

ελνπνίεζε θαη ζηελ εμέιημε ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο.  

 

 

 

3.2. Ζ ζύλζεζε ηνπ Γεληθνύ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ  

 

Tν Γεληθφ Γηθαζηήξην απαξηίδεηαη απφ έλαλ Γηθαζηή αλά θξάηνο κέινο. Οη Γηθαζηέο 

δηνξίδνληαη κε θνηλή ζπκθσλία απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ κεηά απφ δηαβνχιεπζε 

κε επηηξνπή επηθνξηηζκέλε λα γλσκνδνηεί επί ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηε ζέζε 

Γηθαζηή. Η ζεηεία ηνπο είλαη εμαεηήο θαη αλαλεψζηκε. Δθιέγνπλ κεηαμχ ηνπο, γηα ηξηεηή ζεηεία, 

ηνλ Πξφεδξν θαη δηνξίδνπλ Γξακκαηέα γηα εμαεηή ζεηεία. 
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 Βι. άξζξν 252 ΛΔΔ Οξγαληζκφ ηνπ ΓΔΔ 
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Οη Γηθαζηέο αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε πιήξε ακεξνιεςία θαη αλεμαξηεζία. ε αληίζεζε κε 

ην Γηθαζηήξην, ην Γεληθφ Γηθαζηήξην δελ έρεη κφληκνπο Γεληθνχο Δηζαγγειείο. Ωζηφζν, θαη' 

εμαίξεζε, κπνξεί έλαο Γηθαζηήο λα θιεζεί λα αζθήζεη θαζήθνληα Γεληθνχ Δηζαγγειέα. 

Σν Γεληθφ Γηθαζηήξην εθδηθάδεη ηηο ππνζέζεηο πνπ ηνπ ππνβάιινληαη κε ηξηκειή ή πεληακειή 

ηκήκαηα, ελψ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, δηθάδεη σο κνλνκειέο Γηθαζηήξην. Μπνξεί επίζεο λα 

ζπλεδξηάζεη σο ηκήκα κείδνλνο ζπλζέζεσο (δεθαπέληε Γηθαζηέο), φηαλ απηφ δηθαηνινγείηαη απφ 

ηε λνκηθή δπζθνιία ή ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ππνζέζεσο. 

Οη πξφεδξνη ησλ πεληακειψλ ηκεκάησλ εθιέγνληαη κεηαμχ ησλ δηθαζηψλ γηα ηξηεηή ζεηεία. Σν 

Γεληθφ Γηθαζηήξην δηαζέηεη κελ δηθή ηνπ Γξακκαηεία, γηα ηηο άιιεο φκσο αλάγθεο ηνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηηο δηνηθεηηθέο θαη κεηαθξαζηηθέο ππεξεζίεο ηνπ ζεζκηθνχ νξγάλνπ. 

Σν Γεληθφ Γηθαζηήξην ζπλέξρεηαη  ζε νινκέιεηα, ηκήκα κείδνλνο ζπλζέζεσο, πεληακειή θαη 

ηξηκειή ηκήκαηα, έλα ηκήκα γηα ηελ εθδίθαζε ησλ εηδηθψλ κέζσλ θαη ηα κνλνκειή ηκήκαηα γηα 

ηελ εθδίθαζε απιψλ ππνζέζεσλ, φπνπ αλαθχπηνπλ δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίζζεθαλ ήδε κε 

πάγηα λνκνινγία.
70

Πεξηζζφηεξν απφ 80% ησλ ππνζέζεσλ πνπ άγνληαη ελψπηνλ ηνπ Γεληθνχ 

Γηθαζηεξίνπ εθδηθάδνληαη απφ ηξηκειή ηκήκαηα.     

Σύκθσλα κε ηελ ξύζκηζε πεξί κεηαξξπζκίζεσο ηεο δηθαηνδνηηθήο δνκήο ηνπ Δηθαζηεξίνπ ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο
71

 ζε ηξία δηαδνρηθά ζηάδηα πξνβιέπεηαη, ζε έλα πξώην ζηάδην, όηη ζα 

δηνξηζηνύλ δώδεθα λένη δηθαζηέο ζην Γεληθό Δηθαζηήξην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη, ζε έλα 

δεύηεξν ζηάδην, όηη επηά άιινη δηθαζηέο ζα αλαιάβνπλ θαζήθνληα ιόγσ ηεο εληάμεσο ζε απηό ησλ 

Δηθαζηώλ ηνπ λπλ Δηθαζηεξίνπ Δεκόζηαο Δηνίθεζεο, κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ 

κειώλ ηνπ Γεληθνύ Δηθαζηεξίνπ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ζε 47 από 1εο Σεπηεκβξίνπ 2016. Σην 

πιαίζην ηνπ ηξίηνπ ζηαδίνπ ζα δηνξηζηνύλ ελλέα επηπιένλ Δηθαζηέο ην 2019. Γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

ηεο ππνδνρήο 19 λέσλ Δηθαζηώλ, ην Γεληθό Δηθαζηήξην έιαβε κηα ζεηξά κέηξσλ πξννξηδόκελσλ 

λα εμαζθαιίζνπλ ζηνπο πνιίηεο πξσηνβάζκην δηθαζηηθό έιεγρν πνπ λα ραξαθηεξίδεηαη από 

                                                           
70 Ευγενία Ρ. αχπεκίδου, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Β’ Ζκδοςθσ, Εκδόςεισ ακκουλα, Ακινα – Θεςςαλονίκθ 2013, 
ελ.529 
71 Καλνληζκφο (ΔΔ, Δπξαηφκ) 2015/2422 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 

2015, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξσηνθφιινπ αξηζ. 3 πεξί ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (ΔΔ L 341, ζ. 14). www.curia.europa.eu  

http://www.curia.europa.eu/
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ηαρύηεηα, εκπεξηζηαησκέλε εμέηαζε ησλ ππνζέζεσλ θαη εζσηεξηθή ζπλνρή. Από δηαξζξσηηθήο 

απόςεσο, ην επηιεγέλ πιαίζην είλαη απηό ελόο Γεληθνύ Δηθαζηεξίνπ νξγαλσκέλνπ ζε ελλέα 

πεληακειή ηκήκαηα, θαζέλα από ηα νπνία ζα κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη ζε δύν δηθαζηηθνύο 

ζρεκαηηζκνύο κε ηξεηο Δηθαζηέο, πξνεδξεύνληνο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ πεληακεινύο ηκήκαηνο. Τν 

Γεληθό Δηθαζηήξην ζα αξρίζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ κε ηελ λέα δνκή ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2016.  Η λέα 

δνκή ηνπ Γεληθνύ Δηθαζηεξίνπ: - σο ζπλεθηηθώο δηαξζξσκέλε, ζα δηαηεξήζεη ηε ζπλνρή ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηα ηξηκειή ηκήκαηα σο ζπλήζε δηθαζηηθό ζρεκαηηζκό· - ζα θαηαζηήζεη επθνιόηεξε 

ηελ παξαπνκπή ησλ ππνζέζεσλ ζε δηθαζηηθό ζρεκαηηζκό κε πέληε Δηθαζηέο· - ζα θαηαζηήζεη 

επθνιόηεξε ηελ αληηθαηάζηαζε θσιπόκελσλ Δηθαζηώλ ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ ηκήκαηνο· - ζα έρεη 

σο ζπλέπεηα ηνλ εληζρπκέλν ξόιν ησλ πξνέδξσλ ηκήκαηνο όζνλ αθνξά ηνλ ζπληνληζκό θαη ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ζπλνρήο ηεο λνκνινγίαο.
72

 

 

 

3.2.1. Ο ρεκαηηζκόο ηεο Γηθαζηηθήο ύλζεζεο ηνπ Γεληθνύ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ θαη 

Γεληθνί Δηζαγγειείο ζην Γεληθό Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ 

 

Σν Γεληθφ Γηθαζηήξην απαξηίδεηαη απφ έλαλ ηνπιάρηζηνλ δηθαζηή αλά θξάηνο κέινο άξα 

ζήκεξα είλαη 28.
73

 Οη δηθαζηέο δηνξίδνληαη κε θνηλή ζπκθσλία απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ 

κειψλ κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε επηηξνπή επηθνξηηζκέλε λα γλσκνδνηεί επί ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηε ζέζε δηθαζηή. 

Η ζεηεία ηνπο είλαη εμαεηήο θαη αλαλεψζηκε. Δθιέγνπλ κεηαμχ ηνπο, γηα ηξηεηή ζεηεία, ηνλ 

Πξφεδξν θαη δηνξίδνπλ Γξακκαηέα γηα εμαεηή ζεηεία. 

 

Οη δηθαζηέο αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε πιήξε ακεξνιεςία θαη αλεμαξηεζία. ε αληίζεζε κε 

ην Γηθαζηήξην, ην Γεληθφ Γηθαζηήξην δελ έρεη κφληκνπο γεληθνχο εηζαγγειείο. Ωζηφζν, θαη' 

εμαίξεζε, κπνξεί έλαο δηθαζηήο λα θιεζεί λα αζθήζεη θαζήθνληα γεληθνχ εηζαγγειέα. 

 

Σν Γεληθφ Γηθαζηήξην εθδηθάδεη ηηο ππνζέζεηο πνπ ηνπ ππνβάιινληαη κε ηξηκειή ή πεληακειή 

ηκήκαηα, ελψ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, δηθάδεη σο κνλνκειέο δηθαζηήξην. Μπνξεί επίζεο λα 

                                                           
72

Καλνληζκφο (ΔΔ, Δπξαηφκ) 2015/2422 ηνπ Δπξσπαηθνχ Κπλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ηεο 16/12/2015 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηνπ πξσηνθφιινπ αξηζ. 3 πεξί ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2422  
73

 Βι. άξζξν 19 ΙΙ ΔΔ/Λ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2422
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ζπλεδξηάζεη σο ηκήκα κείδνλνο ζπλζέζεσο (δεθαπέληε δηθαζηέο), φηαλ απηφ δηθαηνινγείηαη απφ 

ηε λνκηθή δπζθνιία ή ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ππνζέζεσο. 

 

Οη πξφεδξνη ησλ πεληακειψλ ηκεκάησλ εθιέγνληαη κεηαμχ ησλ δηθαζηψλ γηα ηξηεηή ζεηεία. Σν 

Γεληθφ Γηθαζηήξην δηαζέηεη κελ δηθή ηνπ Γξακκαηεία, γηα ηηο άιιεο φκσο αλάγθεο ηνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηηο δηνηθεηηθέο θαη κεηαθξαζηηθέο ππεξεζίεο ηνπ ζεζκηθνχ νξγάλνπ.
74

 

 

 

3.3. Ζ ζύλζεζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 
75

  

 

Σν Γηθαζηήξην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απνηειείηαη απφ επηά δηθαζηέο πνπ δηνξίδνληαη απφ ην 

πκβνχιην γηα εμαεηή αλαλεψζηκε ζεηεία, κεηά απφ πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή 

ππνςεθηνηήησλ θαη γλσκνδφηεζε κηαο επηηξνπήο ad hoc. ηνπο δηθαζηέο απηνχο κπνξνχλ λα 

πξνζηεζνχλ αλαπιεξσηέο δηθαζηέο, νη νπνίνη θαινχληαη λα θαιχςνπλ ηελ απνπζία ηαθηηθψλ 

δηθαζηψλ φηαλ νη ηειεπηαίνη θσιχνληαη επί καθξφλ λα κεηέρνπλ ζηελ εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ. 

 

Καηά ηνλ δηνξηζκφ ησλ δηθαζηψλ πξνηάζεη ηεο σο άλσ επηηξνπήο ad hoc, ην πκβνχιην κεξηκλά 

γηα ηελ ηζφξξνπε ζχλζεζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε γλψκνλα ηελ επξχηεξε 

δπλαηή θαηαλνκή απφ πιεπξάο ρψξαο πξνειεχζεσο ησλ δηθαζηψλ θαη αληηπξνζσπεπφκελσλ 

εζληθψλ λνκηθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

Οη δηθαζηέο ηνπ Γηθαζηεξίνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο εθιέγνπλ κεηαμχ ηνπο ηνλ πξφεδξν γηα 

ηξηεηή αλαλεψζηκε ζεηεία. Σν Γηθαζηήξην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζπλεδξηάδεη ζε ηξηκειή 

ηκήκαηα. Ωζηφζν, αλ ηνχην δηθαηνινγείηαη απφ ηε δπζθνιία ή ηε ζεκαζία ησλ λνκηθψλ 

δεηεκάησλ, κηα ππφζεζε κπνξεί λα παξαπεκθζεί ζηελ νινκέιεηα. Δμάιινπ, ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ζα θαζνξηζηνχλ εηδηθά κε ηνλ θαλνληζκφ δηαδηθαζίαο ηνπ, ην Γηθαζηήξην Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο ζα κπνξεί λα δηθάδεη θαη ζε πεληακειή ηκήκαηα ή σο κνλνκειέο. Οη δηθαζηέο 

δηνξίδνπλ γξακκαηέα γηα εμαεηή ζεηεία. Σν Γηθαζηήξην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο δηαζέηεη ηε δηθή 

                                                           
74

 Βι. Καλνληζκφο Διαδικαςίασ του Δικαςτθρίου. Εςωτερικοί Κανονιςμοί και Κανονιςμόσ Διαδικαςίασ. http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012Q0929(01)&from=EL  
75 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230/  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012Q0929(01)&from=EL
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ηνπ Γξακκαηεία, ζηεξίδεηαη φκσο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ γηα ηηο άιιεο δηνηθεηηθήο ή 

γισζζηθήο θχζεσο αλάγθεο ηνπ. 

 

Σν Γηθαζηήξην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο επίζεο ζπγθξνηείηαη θαηά θαλφλα ζε ηκήκαηα, εηδηθφηεξα 

ζε δπν ηξηκειή ηκήκαηα θαη ζε έλα πεληακειέο. Σν πεληακειέο απηφ ηκήκα ζπλεδξηάδεη ζε δπν 

ηξηκειείο ζπλζέζεηο θαη ζπάληα κφλνλ ζπλέξρεηαη ε νινκέιεηα ησλ επηά δηθαζηψλ, νη νπνίνη 

απνθαζίδνπλ φηαλ είλαη παξφληεο νη πέληε απ’ απηψλ.    

 

 

 

3.4. Ζ Αλεμαξηεζία Γηθαζηώλ θαη Γεληθώλ Δηζαγγειέσλ  

 

Ωο ππεξεζληθά Γηθαζηήξηα, ην Γηθαζηήξην, ην Γεληθφ Γηθαζηήξην θαη ην Γηθαζηήξην Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο πεξηβάιινληαλ αλέθαζελ απφ ηε πλζήθε κε απζηεξφηεηεο εγγπήζεηο δηαθχιαμεο 

ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ κειψλ ηνπ.
76

 Τπάξρνπλ δηάθνξνη κεραληζκνί πνπ θαηνρπξψλνπλ 

εγγπήζεηο αλεμαξηεζίαο θαη ακεξνιεςίαο ησλ  δηθαζηψλ θαη γεληθψλ εηζαγγειέσλ. Μηα εθ ησλ 

θπξηνηέξσλ εγγπήζεσλ είλαη φηη ε ζεηεία ηνπο δελ παχεη εθηφο θαηφπηλ ζαλάηνπ, απαιιαγήο ή 

παξαίηεζεο απφ ηα θαζήθνληα ηνπο. Οη Γηθαζηέο θαη νη γεληθνί εηζαγγειείο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ζεηείαο ηνπο δελ δηθαηνχληαη λα αζθνχλ άιια θαζήθνληα θαη απαγνξεχεηαη λα 

αλαιακβάλνπλ δηθαηνδνηηθφ έξγν ζε άιια δηθαζηήξηα είηε εζληθά είηε ππεξεζληθά. Μηα άιιε 

παξάκεηξνο ησλ εγγπήζεσλ πνπ θαηνρπξψλνπλ νη κεραληζκνί ηεο αλεμαξηεζίαο θαη 

ακεξνιεςίαο ησλ δηθαζηψλ θαη γεληθψλ εηζαγγειέσλ είλαη ην γεγνλφο φηη νη δηθαζηέο θαη νη 

γεληθνί εηζαγγειείο έρνπλ κηθξά κφλν πεξηζψξηα γηα επαγγεικαηηθή εμέιημε.
77

  Δπηπιένλ ην ΓΔΔ 

θαηαξηίδεη κφλν ηνπ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Καλνληζκνχ Γηαδηθαζία ηνπ, ην νπνίν εγθξίλεη ην 

πκβνχιην. Άιιε εθδήισζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ δπν δηθαζηεξίσλ απνηειεί επίζεο ην 

πξνλφκην ησλ δηθαζηψλ λα εθιέγνπλ κεηαμχ ηνπο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηθαζηεξίνπ γηα πεξίνδν 

ηξηψλ εηψλ, κε δπλαηφηεηα επαλεθινγήο. Δπίζεο επηηξέπεηαη επαλαδηνξηζκφο απεξρφκελσλ 

δηθαζηψλ θαη γεληθψλ εηζαγγειέσλ θαη λα δηνξίδνπλ ηνλ γξακκαηέα ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη 

θαζνξίδεη ηελ ππεξεζηαθή ηνπ θαηάζηαζε.
78

 χκθσλα κε ηνλ λέν Καλνληζκφ Γηαδηθαζίαο ηνπ 

                                                           
76 Βλ. το άρκρο 253 ΛΕΕ   
77 Ευγενία Ρ. αχπεκίδου, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Β’ Ζκδοςθσ, Εκδόςεισ ακκουλα, Ακινα – Θεςςαλονίκθ 2013, 
ελ.526-257 
78 Άρκρο 253 για το Δικαςτιριο και άρκρο 254  ΛΕΕ για το Γενικό Δικαςτιριο   



 

43 

 

Γηθαζηεξίνπ πξνβιέπεηαη ζην Γηθαζηήξην ζέζε αληηπξφεδξνπ, ν νπνίνο επηθνπξεί θαη 

αλαπιεξψλεη ηνλ πξφεδξν.
79

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79 Βλ. άρκρα 10 – 11, 18 ΚανΔιαδΔ http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt5_2008-

09-25_17-08-53_721.pdf  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ IV:  Ζ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΔ 

 

 

Η αξκνδηφηεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΈ είλαη λα εμαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ηνπ δηθαίνπ θαηά ηελ 

εξκελεία θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πλζεθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 Ι ΔΔ/Λ θαη  εθ ηνχηνπ 

θαηαλέκεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) επί ησλ πξνζθπγψλ πνπ αζθνχληαη απφ θξάηνπο κέινπο, 

ζεζκηθφ φξγαλν ή θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, β) πξνδηθαζηηθψο, θαηφπηλ αηηήκαηνο εζληθψλ 

δηθαζηεξίσλ, επί ηεο εξκελείαο ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο ή επί ηνπ θχξνπο πξάμεσλ πνπ 

εθδφζεθαλ απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα θαη γ) επί ησλ ινηπψλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ηηο πλζήθεο. Οη πξψηεο δπν είλαη αξθεηά ζπγθεθξηκέλεο ελψ ε ηειεπηαία θαηεγνξία 

πεξηγξάθεηαη αφξηζηα. Όιεο νη αξκνδηφηεηεο ησλ δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην 

ΓΔΔ πξνβιέπνληαη απφ ηηο πλζήθεο.
80

 Σν ΓΔΔ δελ έρεη αξκνδηφηεηα φζνλ αθνξά ηηο δηαηάμεηο 

ζρεηηθά κε ηελ θνηλή πνιηηηθή θαη πνιηηηθή αζθάιεηα εθ σο εθ ηνχηνπ δελ επηηξέπεηαη λα 

επεθηαζεί φζν ζην πξσηνγελέο ηφζν θαη ζην παξάγσγν δίθαην ηνπ ρψξνπ.
81

  

   

 

4.1. Πξνζθπγή Λόγσ Παξαβάζεσο  

χκθσλα κε ηα άξζξα 258-260 ΛΔΔ, ην Γηθαζηήξην απνθαίλεηαη γηα ην θαηά πφζνλ ηα θξάηε 

κέιε έρνπλ απνηχρεη λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε πλζήθε. Οη 

πξνζθπγέο κπνξνχλ λα αζθεζνχλ είηε απφ ηελ Δπηηξνπή ή απφ ηα θξάηε κέιε. Οη πξνζθπγέο 

γηα λα κπνξνχλ λα πξνβάιινληαη ελψπηνλ ηνπ ΓΔΔ απφ ηελ Δπηηξνπή ή απφ ην θξάηνο κέινο, ε 

Δπηηξνπή πξέπεη πξψηα λα δηεμάγεη πξνθαηαξθηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία παξέρεη ζην θξάηνο 

κέινο ηελ επθαηξία λα απαληήζεη ζηηο αηηηάζεηο ελψπηνλ ηνπ.
82

   

χκθσλα κε ηηο πλζήθεο, ε Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα ηε πξσηαξρηθή επζχλε, γηα ηελ 

εμαζθάιηζε φηη ηα θξάηε κέιε ζπκκνξθψλνληαη ηφζν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο 

φζν θαη κε ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία. Πξαγκαηνπνηεί απηφ ην θαζήθνλ, θπξίσο κέζσ ηεο 

πξνζθπγήο ιφγσ παξαβάζεσο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 256 ΛΔΔ, ην νπνίν είλαη πην ζεκαληηθφ ηεο 

θαζήθνλ λα ελεξγεί σο ζεκαηνθχιαθαο ηεο πλζήθεο. Η Δπηηξνπή κπνξεί λα νδεγήζεη έλα 
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θξάηνο κέινο ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ γηα νπνηαδήπνηε παξαβίαζε ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ, 

φπσο ε κε εθαξκνγή ελφο θαλφλα ηεο πλζήθεο, θαλνληζκνχ ή απφθαζεο, ή παξαιείπνληαο λα 

κεηαθέξεη, λα εθαξκφζεη ή λα εθαξκφζεη κηα νδεγία.
83

 Δάλ ε Δπηηξνπή θεξδίδεη, ην Γηθαζηήξην 

ζα θεξχμεη απιψο φηη ην θξάηνο κέινο παξέιεηςε λα ζεβαζηεί ηελ ηδηαίηεξε λνκηθή ηνπ 

ππνρξέσζε. ηελ πξάμε, είλαη ζπλήζσο ε Δπηηξνπή, ε νπνία θέξεη ηελ πξνζθπγή ζην 

Γηθαζηήξην ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη, ηα θξάηε κέιε είλαη εμαηξεηηθά απξφζπκνη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε άκεζε δεκφζηα αληηπαξάζεζε κε ην έλα ην άιιν.
84

 

Η πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη έδσζε ζην Γηθαζηήξην, γηα πξψηε θνξά, ηελ εμνπζία λα επηβάιεη 

θπξψζεηο ζηα θξάηε κέιε. χκθσλα κε ην άξζξν 260 ΛΔΔ, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα αζθήζεη 

πξνζθπγή θαηά ελφο θξάηνπο κέινπο πνπ πηζηεχεη φηη δελ έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηελ απφθαζε 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ ππφζεζε πνπ αθνξνχζε απνηπρία λα εθπιεξψζεη κηα ππνρξέσζε πνπ 

απνξξέεη απφ ηε ζπλζήθε. 

ην πξψην ζηάδην, ην ελ ιφγσ θξάηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο θαη 

λα εθδψζεη αηηηνινγεκέλε γλψκε πνπ θαζνξίδνπλ ηα ζεκεία ζηα νπνία ην θξάηνο δελ έρεη 

ζπκκνξθσζεί κε ηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη ηα νπνία, επίζεο, θαζνξίδεη κηα πξνζεζκία 

γηα ηε ζπκκφξθσζε. Αλ ην θξάηνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηελ αηηηνινγεκέλε γλψκε εληφο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα επαλαθέξεη ηελ ππφζεζε ελψπηνλ ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ. ην πιαίζην απηφ, ε Δπηηξνπή πξέπεη λα θαζνξίζεη ην χςνο ηνπ θαη’ απνθνπήλ 

πνζνχ ή ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί, ην νπνίν ζεσξεί θαηάιιειν γηα ηελ 

πεξίζηαζε. Δάλ ην Γηθαζηήξην δηαπηζηψζεη φηη ην θξάηνο κέινο δελ έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηηο 

απνθάζεηο ηνπ, κπνξεί λα ηνπ επηβάιεη ηελ θαηαβνιή θαη’ απνθνπήλ ή ρξεκαηηθήο πνηλήο. Οη 

πξνζθπγέο πνπ αθνξνχλ ηε κε εθπιήξσζε κηαο ππνρξέσζεο απνηεινχλ, κεηά ηελ έθδνζε 

πξνδηθαζηηθήο απνθάζεσο ην δεχηεξν πςειφηεξν αξηζκφ ππνζέζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην 

Γηθαζηήξην.
85

   

  

Σν ίδην ην ΓΔΔ δελ έρεη ηε δχλακε λα πξνζθξνχεη ηελ εζληθή λνκνζεζία, αλ ην θξάηνο κέινο 

έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ απφθαζε. Σα 
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θξάηε ζπλήζσο ην θάλνπλ απηφ. Αιιά, αλ ην θξάηνο δελ ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα, θαη κεηά 

απφ κηα πεξαηηέξσ πξνζθπγή πνπ αζθήζεη ε Δπηηξνπή, ην Γηθαζηήξην δηαπηζηψζεη φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν θξάηνο κέινο δελ ζπκκνξθψζεθε κε ηελ απφθαζή ηνπ, κπνξεί λα επηβάιεη κηα 

ζηαζεξή ή πεξηνδηθή ρξεκαηηθή πνηλή ζην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο ζχκθσλα κε ην άξζξν 260 

παξάγξαθνο 2 ΔΚ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ  ζηελ ππφζεζε Δπηηξνπή θαηά  Γαιιίαο,
86

 ζηελ νπζία 

ην Γηθαζηήξην θαηέζηεζε ζαθέο φηη εθηφο πνπ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε πλζήθε ζην «θαη’ 

απνθνπή πνζό ή ηε ρξεκαηηθή πνηλή», κπνξεί λα επηβάιεη ηφζν έλα θαη’ απνθνπή πνζφ, φζν θαη 

κηα ρξεκαηηθή πνηλή ζην παξαβηάδνλ θξάηνο κέινο, θξίλνληαο φηη «ε πξνζθπγή θαη ζηα δύν είδε 

πνηλήο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 228 παξάγξαθνο 2 ΣΕΚ δελ απνθιείεηαη,  ηδηαίηεξα  όπνπ ε 

παξάβαζε ησλ ππνρξεώζεσλ θαη έρεη ζπλερηζηεί γηα κηα καθξά πεξίνδν θαη ηείλεη λα επηκέλεη».
87

  

Καηά ηνλ ηξφπν απηφ, ην Γηθαζηήξην έρεη επηδηψμεη λα εληζρχζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

πξνζθπγήο γηα παξάβαζε ζην ζχζηεκα ηεο Έλσζεο. 

 

4.2. Πξνζθπγή Αθπξώζεσο  

Απηφ ην είδνο ηεο δηαδηθαζίαο ξπζκίδεηαη απφ ηα άξζξα 263-264 ΛΔΔ. Η πξνζθπγή 

αθπξψζεσο ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ πξνζθπγψλ πνπ κπνξνχλ λα αζθεζνχλ ζην Γηθαζηήξην 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μέζσ απηήο ηεο πξνζθπγήο, ν πξνζθεχγσλ δεηά ηελ αθχξσζε κίαο 

πξάμεο πνπ έρεη εγθξηζεί απφ θάπνην ζεζκηθφ ή άιιν φξγαλν ή νξγαληζκφ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

Η πξνζθπγή αθπξψζεσο κπνξεί λα αζθεζεί απφ ηα θξάηε κέιε, επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα ή 

απφ ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο κφλν θαηά ησλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο απεπζχλνληαη ζηνπο ηδίνπο, 

θαζψο θαη θαηά απνθάζεσλ νη νπνίεο, αλ θαη απεπζχλνληαη ζε άιια πξφζσπα, ηνπο αθνξνχλ 

άκεζα θαη αηνκηθά.
88

 Δπίζεο κπνξεί λα αζθεζεί θαηά φισλ ησλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ,  

πξάμεσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην πκβνχιην, ηελ Δπηηξνπή, ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, πξάμεσλ πνπ έρνπλ 
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εγθξίλεη επξσπατθά φξγαλα ή νξγαληζκνί, φηαλ νη ελ ιφγσ πξάμεηο πξφθεηηαη λα παξάγνπλ 

λνκηθά απνηειέζκαηα έλαληη ηξίησλ θαη πξάμεσλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ δηνηθεηψλ ή ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ,
 89

 ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 271 ηεο ζπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ.
90

 

 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 263 ηεο ζπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ, νη ζπζηάζεηο θαη νη γλψκεο 

εμαηξνχληαη απφ πεδίν ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ.    

Άιισζηε, απφ ηε ζηηγκή άζθεζεο κίαο πξνζθπγήο αθπξψζεσο, ην Γηθαζηήξην εμεηάδεη ηε 

ζπκκφξθσζε ηεο πξάμεο πξνο ην δίθαην ηεο ΔΔ. Σφηε, κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ αθχξσζε ηεο 

πξάμεο γηα ηέζζεξεηο ιφγνπο: αλαξκνδηφηεηαο, παξαβάζεσο νπζηψδνπο ηχπνπ, παξαβάζεσο ησλ 

πλζεθψλ ή νπνηνπδήπνηε θαλφλα δηθαίνπ ζρεηηθνχ κε ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη θαηάρξεζεο 

εμνπζίαο. 

Η εθδίθαζε ηεο πξνζθπγήο αθπξψζεσο αλαηίζεηαη απνθιεηζηηθά ζηα δπν Γηθαζηήξηα, ην 

Γηθαζηήξην θαη ην Γεληθφ Γηθαζηήξην. Σν Γηθαζηήξην είλαη αξκφδην γηα ηηο πξνζθπγέο πνπ 

αζθνχλ ηα θξάηε κέιε θαηά ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ή ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηηο 

πξνζθπγέο πνπ αζθνχληαη απφ έλα ζεζκηθφ φξγαλν θαηά ελφο άιινπ ζεζκηθνχ νξγάλνπ ελψ ην 

Γεληθφ Γηθαζηήξην είλαη αξκφδην λα εμεηάδεη, ζε πξψην βαζκφ, φια ηα άιια είδε πξνζθπγψλ 

θαη θπξίσο ηηο πξνζθπγέο πνπ αζθνχλ νη ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο.
91

   

 

Τπάξρνπλ δπν θαηεγνξίεο πξνζθεπγφλησλ: Η πξψηε θαηεγνξία, νη πξνλνκηνύρνη πξνζθεύγνληεο 

πνπ είλαη ηα θξάηε κέιε, ε Δπηηξνπή, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην, νη νπνίνη 

δελ ρξεηάδεηαη λα απνδείμνπλ ηελ χπαξμε έλλνκνπ ζπκθέξνληνο γηα λα αζθήζνπλ ηελ ελ ιφγσ 

πξνζθπγή θαη ε δεχηεξε θαηεγνξίαο, νη κε-πξνλνκηνύρνη πξνζθεύγνληεο πνπ είλαη νη ηδηψηεο θαη 

επηρεηξήζεηο, νη νπνίνη αληίζεηα κε ηνπο πξνλνκηνχρνπο πξνζθεχγνληεο, πξέπεη λα απνδείμνπλ 

ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπο γηα λα δεηήζνπλ ηελ αθχξσζε κηαο επξσπατθήο πξάμεο. Άξα, ε 
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ακθηζβεηνχκελε πξάμε πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα ή λα ηνλ αθνξά άκεζα θαη 

αηνκηθά. 

Σν Διεγθηηθφ πλέδξην, ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ε Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αζθνχλ πξνζθπγέο αθπξψζεσο θαηά ησλ επξσπατθψλ πξάμεσλ πνπ 

ελδέρεηαη λα ζίγνπλ πξνλόκηα ηνπο, ηηο ιεγφκελεο εηδηθέο πξνζθπγέο. Οκνίσο, ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ κπνξεί λα πξνζβάιιεη πξάμεηο ηνπ 

πκβνπιίνπ ησλ Γηνηθεηψλ ηεο Σξάπεδαο. Σέινο, ε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο δεκηνχξγεζε έλα 

λέν είδνο πξνζθπγήο: ζην εμήο, ηα εζληθά θνηλνβνχιηα θαη ε Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ 

κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθπγέο αθπξψζεσο θαηά ησλ πξάμεσλ πνπ ζεσξνχλ φηη 

αληηβαίλνπλ ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθόηεηαο.
92

 

Οη πξνζθεχγνληεο δηαζέηνπλ πξνζεζκία δχν κελψλ γηα λα αζθήζνπλ ηελ πξνζθπγή αθπξψζεσο. 

Η πξνζεζκία απηή αξρίδεη είηε απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο ακθηζβεηνχκελεο πξάμεο, 

είηε απφ ηελ εκέξα θνηλνπνίεζήο ηεο ζηνλ πξνζθεχγνληα, είηε ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ν 

πξνζθεχγσλ έιαβε γλψζε ζρεηηθά. 

Δάλ ε πξνζθπγή είλαη βάζηκε, ην Γηθαζηήξην κπνξεί λα αθπξψζεη ηελ πξάμε ζην ζχλνιφ ηεο ή 

κφλν νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηεο. Η αθπξσζείζα πξάμε ή νη δηαηάμεηο δελ έρνπλ πηα λνκηθή ηζρχ. 

Σν ζεζκηθφ φξγαλν, ην φξγαλν ή ν νξγαληζκφο πνπ είρε εγθξίλεη ηελ αθπξσζείζα πξάμε νθείιεη 

λα θαιχςεη ην λνκηθφ θελφ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε πνπ εμέδσζε ην Γηθαζηήξην.
93

 

Σν Γηθαζηήξην ζηελ ππφζεζε ΔRTA
94

, ζην πιαίζην ηεο πλζήθεο, δηεχξπλε ηνλ θχθιν ησλ 

θνηλνηηθψλ πξάμεσλ πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηθαζηηθνχ ειέγρνπ, θξίλνληαο 

φηη κπνξνχλ λα πξνζβιεζνχλ κε πξνζθπγή αθχξσζεο νη Καλνληζκνί, Οδεγίεο θαη Απνθάζεηο.
95

 

ε παξφκνηα θξίζε ην Γηθαζηήξην πξνέβε ζηελ ππφζεζε Les Verts κε αθνξκή ην παξαδεθηφ 

πξνζθπγήο θαηά δχν πξάμεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθψλ κε ηελ απφδνζε κέξνπο 

δαπαλψλ ζηηο νπνίεο πξνέβεζαλ νη παξαηάμεηο θαηά ηηο επξσεθινγέο ηνπ έηνπο 1984.  ε επξεία 

θαη φρη ζηελή εξκελεία ηεο πλζήθεο ΔΚ πξνέβε ην Γηθαζηήξην, δηεπξχλνληαο ηνλ θχθιν ησλ 
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95 φμφωνα με τθ διάταξθ αυτι το Δικαςτιριο ιταν αρχικά αρμόδιο να ελζγχει «πράξεισ του υμβουλίου και τθσ 
Επιτροπισ, εκτόσ των ςυςτάςεων και γνωμϊν». 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=OJ:C:2010:083:TOC
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πξνζψπσλ πνπ λνκηκνπνηνχληαη λα αζθήζνπλ πξνζθπγή αθχξσζεο θαηά θνηλνηηθψλ πξάμεσλ. 

Έηζη, αθνχ αξρηθά δέρηεθε, ζηελ ππφζεζε Les Verts, ηελ παζεηηθή λνκηκνπνίεζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ,
96

 ζηε ζπλέρεηα έθξηλε, ζηελ ππφζεζε Tchernobyl
97

 φηη ην 

Κνηλνβνχιην λνκηκνπνηείηαη ελεξγεηηθά λα πξνζβάιεη κε πξνζθπγή αθχξσζεο πξάμεηο ηνπ 

πκβνπιίνπ ή ηεο Δπηηξνπήο «ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πξνζθπγή απηή απνζθνπεί 

απνθιεηζηηθά ζηε δηαθχιαμε ησλ πξνλνκίσλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ».
98

  

 

 

4.3. Πξνζθπγή θαηά Παξαιείςεσο  
 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 265 ΛΔΔ, ε πξνζθπγή απηή παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο 

λνκηκφηεηαο ελαληίνλ ησλ ζεζκηθψλ θαη άιισλ νξγάλσλ ή νξγαληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Ωζηφζν, κηα ηέηνηα πξνζθπγή κπνξεί λα αζθεζεί κφλνλ αθνχ ην εκπιεθφκελν φξγαλν 

έρεη θιεζεί λα ελεξγήζεη. Αλ δηαπηζησζεί φηη ε παξάιεηςε είλαη παξάλνκε, ην ελδηαθεξφκελν 

φξγαλν νθείιεη λα ζέζεη ηέξκα ζηελ παξάιεηςε ιακβάλνληαο ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα. Η 

αξκνδηφηεηα εθδίθαζεο ησλ πξνζθπγψλ γηα παξάιεηςε έρεη θαηαλεκεζεί κεηαμχ ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ ζχκθσλα κε ηα ίδηα θξηηήξηα πνπ ηζρχνπλ θαη γηα 

ηελ πξνζθπγή αθχξσζεο.
 99

 

 

Δάλ ε παξάιεηςε θξηζεί παξάλνκε, ελαπφθεηηαη ζην ελδηαθεξφκελν λα ζέζεη ηέξκα ζηελ 

παξάβαζε κε θαηάιιεια κέηξα.
100

 Γηθαηνδνζία γηα ηελ εθδίθαζε πξνζθπγψλ παξαιείςεσο 

                                                           
96

ηελ Les Verts, ην Γηθαζηήξην δηθαηνιφγεζε ηελ απφθαζή ηνπ, φηη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ππφθεηηαη ζε 

ηέηνην έιεγρν φπσο θαη θάζε άιιν φξγαλν ηεο Κνηλφηεηαο (ζθ. 25) βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη, 

επηπιένλ, κέζσ ηνπ ραξαθηεξηζκνχ πνπ γίλεηαη ζηνλ θαηάινγν ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ σο ελφο 

απφ ηα φξγαλα ηεο Κνηλφηεηαο ελψ ζηελ ππφζεζε C – 192/89 Sevince, πιι. 1990, ζ. I-3461, ην επίκαρν φξγαλν 

νχηε ζπκπεξηιακβάλνληαλ κεηαμχ ησλ θνηλνηηθψλ νξγάλσλ, νχηε θαη νη πξάμεηο ηνπ δελ αλαθέξνληαλ ζην άξζξν 

173 ΔΟΚ σο πξάμεηο πνπ ππφθεηληαη ζε έιεγρν απφ ην Γηθαζηήξην. 
97

 Βι. ππφζεζε  C – 70/88, Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαηά πκβνπιίνπ, πιι. 1990, ζ. Ι – 2041. 
98

 Ό.π., ζθ. 27 ηεο απφθαζεο. Σε λνκνινγία απηή απνηχπσζε ε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ  

230, εδάθην ηξίην ΔΚ, ε νπνία θαηέηαμε, απφ ηελ άπνςε ηεο ελεξγεηηθήο λνκηκνπνίεζεο, ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην Διεγθηηθφ πλέδξην ησλ ΔΚ θαη ηελ ΔΚΣ. Η ρσξίο πξνυπνζέζεηο θαηάηαμε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ θαηεγνξία ησλ «πξνλνκηνχρσλ αηηνχλησλ» πξνβιέθζεθε ζηε λέα δηαηχπσζε ηνπ 

άξζξνπ 230 εδάθην δεχηεξν ΔΚ, πνπ πηνζέηεζε ε πλζήθε ηεο Νίθαηαο. Έηζη, ε ιχζε πνπ επεηεχρζε κέζσ ηνπ 

αθηηβηζκνχ ηνπ Γηθαζηεξίνπ γξήγνξα θσδηθνπνηήζεθε ζηε πλζήθε. Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ην ηξίην εδάθην ηνπ 

ίδηνπ άξζξνπ, ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα ζπλέρηζαλ θαη κεηά ηε πλζήθε ηεο 

Νίθαηαο λα δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλε ελεξγεηηθή λνκηκνπνίεζε γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ πξνλνκίσλ ηνπο.  
99

 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/  
100 Βλ. άρκρο 266 ΛΕΕ  

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/
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κνηξάδεηαη κεηαμχ ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηα ίδηα θξηηήξηα 

φπσο θαη γηα ηελ πξνζθπγή αθπξψζεσο. 

 

 

4.4. Αίηεζε Αλαηξέζεσο  

 

χκθσλα κε ην άξζξν 256 ΛΔΔ, ην Γηθαζηήξην είλαη αξκφδην λα εθδηθάδεη αηηήζεηο 

αλαηξέζεσο, πεξηνξηδφκελεο κφλν ζε λνκηθά δεηήκαηα, θαηά ησλ απνθάζεσλ θαη δηαηάμεσλ πνπ 

εθδίδεη ην Γεληθφ Γηθαζηήξην.  Αλ ε αίηεζε αλαηξέζεσο θξηζεί παξαδεθηή θαη βάζηκε, ην 

Γηθαζηήξην αλαηξεί ηελ απφθαζε ή δηάηαμε ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε 

ππφζεζε είλαη ψξηκε πξνο εθδίθαζε, ην Γηθαζηήξην κπνξεί λα απνθαλζεί ην ίδην επί ηεο 

δηαθνξάο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, νθείιεη λα αλαπέκςεη ηελ ππφζεζε ελψπηνλ ηνπ Γεληθνχ 

Γηθαζηεξίνπ, ην νπνίν δεζκεχεηαη απφ ηελ θαη’ αλαίξεζε εθδνζείζα απφθαζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ.
101

  

 

 

4.5. Δπαλεμέηαζε  
 

Οη απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ επί αλαηξέζεσλ πνπ αζθνχληαη θαηά ησλ απνθάζεσλ 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κπνξνχλ θαη’ εμαίξεζε λα 

επαλεμεηαζηνχλ απφ ην Γηθαζηήξην φηαλ πθίζηαηαη ζνβαξφο θίλδπλνο ζε βάξνο ηεο ελφηεηαο ή 

ηεο ζπλνρήο ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο.
102

 

 

 

 

4.6. Πξνζθπγέο από ηνπο Τπαιιήινπο ηεο ΔΔ  
 

Η δηαθνξά κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ππεξεζηαθή 

θαηάζηαζε ησλ ππαιιήισλ ηεο Έλσζεο θαη ην θαζεζηψο πνπ ηζρχεη γηα ην ινηπφ πξνζσπηθφ ηεο 

Έλσζεο κπνξεί επίζεο λα αζθεζεί πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ. Γηθαηνδνζία γηα 

                                                           
101 The Court of Justice. Composition, jurisdiction and procedures, 2010. 2015 http://bookshop.europa.eu/en/the-
court-of-justice-pbQD3010472/    
102 The Court of Justice Composition, jurisdiction and procedures. 2015 http://bookshop.europa.eu/en/the-court-of-

justice-pbQD7005423/  

http://bookshop.europa.eu/en/the-court-of-justice-pbQD3010472/
http://bookshop.europa.eu/en/the-court-of-justice-pbQD3010472/
http://bookshop.europa.eu/en/the-court-of-justice-pbQD7005423/
http://bookshop.europa.eu/en/the-court-of-justice-pbQD7005423/
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ηηο ελέξγεηεο απηέο θέξνπλ ην Γηθαζηήξην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ην Γεληθφ 

Γηθαζηήξην.
103

  

 

 

4.7. Πξνζθπγή Απνδεκίσζεο  
 

χκθσλα κε ηα άξζξα 268 θαη 340, νη πνιίηεο, νη επηρεηξήζεηο θαη ηα θξάηε κέιε πνπ 

ππέζηεζαλ δεκηά κε ππαηηηφηεηα ππαιιήισλ ηεο ΔΔ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ 

αγσγή απνδεκίσζεο γηα λα δηεθδηθήζνπλ απνδεκίσζε ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ.
 104

   

 

Οη πλζήθεο παξέρνπλ ζηo Γηθαζηήξην θαη ζην Γεληθφ Γηθαζηήξην ηελ απνθιεηζηηθή 

δηθαηνδνζία λα δηαηάμεη ηελ Έλσζε λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε ιφγσ ελεξγεηψλ ηνπ ή 

λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ ηεο ζρεηηθά κε ηελ αξρή ηεο εμσζπκβαηηθήο επζχλεο (νπζηαζηηθή 

αδηθνπξαμία)
105

. Σν ελσζηαθφ δηθαζηήξην θαηά θαλφλα ζα είλαη ην Γεληθφ Γηθαζηήξην, θπξίσο 

εάλ ηελ αγσγή αζθεί θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν.  Λφγσ ησλ νπζηαζηηθψλ θαη δηθνλνκηθψλ 

ζπλεπεηψλ πνπ έρεη ν ζπκβαηηθφο ή εμσζπκβαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο επζχλεο ηεο Έλσζεο, ηα 

ελσζηαθά δηθαζηήξηα νθείινπλ λα εμεηάδνπλ σο πξνθαηαξθηηθφ δήηεκα ην είδνο ηεο επζχλεο 

θαη ηεο θχζεο ηεο επίκαρεο δηαθνξάο, πξηλ επηιεθζνχλ κηαο αγσγήο απνδεκίσζεο.
106

  

 

Σν Γηθαζηήξην απνθαζίδεη ηε βάζε επί ηεο νπνίαο λα θαζνξηζηεί ε επζχλε, αλ ε δεκηά νθείιεηαη 

ζε ελσζηαθή δξάζε, ην χςνο ησλ δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ θαη ην πνζφ πνπ πξέπεη λα 

θαηαβιεζεί σο απνδεκίσζε. Αληίζεηα, ζπκβαηηθή επζχλε ηεο Έλσζεο δηέπεηαη απφ ην θνηλφ 

δίθαην ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηεξίσλ ηνπο (άξζξν 240 ΛΔΔ). Μηα 

αγσγή απνδεκηψζεσο θαηά ηεο Έλσζεο γηα λα είλαη βάζηκε, πξέπεη λα ππάξρεη κηα παξάλνκε 

πξάμε ή παξάιεηςε πνπ κπνξεί λα θαηαινγηζηεί ζηελ Κνηλφηεηα, δεκηά ζηνλ ελάγνληα θαη 

αηηηψδεο ζχλδεζκνο κεηαμχ απηψλ ησλ δχν (Dougles-Scott, 2002: 388)
107

. 

                                                           
103 Βλ. άρκρο 270 ΛΕΕ  
104

 Ton Heukels, Alison McDonnell, The Court of First Instance now has exclusive jurisdiction to hear all claims  
for compensation against the Community brought by individuals. The Action for Damages in Community Law, 
Boston, London, 1997. P.2 
105 Βλ. Άξζξν 340 ΛΔΔ  
106

Δπγελία Ρ. αρπεθίδνπ, Δπξσπατθφ Γίθαην, Β’ Έθδνζεο, Δθδφζεηο αθθνπια, Αζήλα – Θεζζαινλίθε 2013, 

ει.597 
107 Douglas-Scott, Sionaidh. Constitutional Law of the European Union. Enland: Longman, 2002.P.388 
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Ο ελάγσλ δηαζέηεη πξνζεζκία παξαγξαθήο πέληε εηψλ γηα λα αζθήζεη ηελ πξνζθπγή.
108

  

 

 

4.8. Μεραληζκόο ηεο Πξνδηθαζηηθήο Παξαπνκπήο θαη ν Ρόινο ησλ Δζληθώλ 

Γηθαζηεξίσλ ζηε Λεηηνπξγία ηνπ 
 

Σν Γηθαζηήξην ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην ζχλνιν ησλ δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ, ηα νπνία είλαη ηα θνηλά δηθαζηήξηα φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο. 

Γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο 

θαη λα απνθεχγεηαη θάζε απφθιηζε ζηελ εξκελεία, ηα εζληθά δηθαζηήξηα κπνξνχλ, θαη ελίνηε 

νθείινπλ, λα απεπζχλνληαη ζην Γηθαζηήξην, ππνβάιινληαο πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα, πξνο 

δηεπθξίληζε δεηήκαηνο εξκελείαο ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο, ψζηε λα κπνξέζνπλ, παξαδείγκαηνο 

ράξε, λα θξίλνπλ θαηά πφζνλ ε εζληθή ηνπο λνκνζεζία είλαη ζχκθσλε κε ην δίθαην απηφ. Η 

αίηεζε εθδφζεσο πξνδηθαζηηθήο απνθάζεσο κπνξεί επίζεο λα αθνξά ηνλ έιεγρν ηνπ θχξνπο 

κηαο πξάμεο ησλ νξγάλσλ ηεο Έλσζεο. 

 

Σα εζληθά δηθαζηήξηα είλαη επίζεο επξσπατθά δηθαζηήξηα θαη είλαη θπξίσο ππεχζπλα γηα ηελ 

νξζή εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ. Ωο Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην είρε επηζεκάλεη, φηη ην δίθαην 

ηεο ΔΔ ζα παξακείλεη λεθξφ γξάκκα εάλ δελ εθαξκφδεηαη ζσζηά ζηα θξάηε κέιε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απφ ηνπο εζληθνχο δηθαζηέο, νη νπνίνη είλαη, σο εθ ηνχηνπ ν 

αθξνγσληαίνο ιίζνο ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ΔΔ θαη νη νπνίνη παίδνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηε 

δεκηνπξγία ηεο κηα εληαία επξσπατθήο έλλνκεο ηάμεο.
109

 

 

Σν Γηθαζηήξην απαληά εθδίδνληαο φρη απιή γλσκνδφηεζε αιιά απφθαζε ή αηηηνινγεκέλε 

δηάηαμε. Σν εζληθφ δηθαζηήξην πνπ ππέβαιε πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα δεζκεχεηαη απφ ηε δνζείζα 

εξκελεία φηαλ θξίλεη ηελ ππφζεζε πνπ εθθξεκεί ελψπηφλ ηνπ. Η απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

                                                           
108

 Joined Cases C-46/93 and C-48/93 Brasserie du Pecheur v Germany and The Queen v Secretary of State for 

Transport, ex parte Factortame (1996) ECR I 1029. 
109Βλ. Σο ψιφιςμα του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου τθσ 9θσ Ιουλίου 2008 ςχετικά με το ρόλο του εκνικοφ δικαςτι 

ςτο ευρωπαϊκό δικαςτικό ςφςτθμα, 2007/2027 http://publications.europa.eu/resource/cellar/8cdf7429-5dc2-

4155-9a2f-3fadea6715ee.0005.02/DOC_1   

http://publications.europa.eu/resource/cellar/8cdf7429-5dc2-4155-9a2f-3fadea6715ee.0005.02/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/8cdf7429-5dc2-4155-9a2f-3fadea6715ee.0005.02/DOC_1
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δεζκεχεη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη ηα άιια εζληθά δηθαζηήξηα ζηα νπνία ππνβάιιεηαη παξφκνην 

δήηεκα.
110

 

 

Δμάιινπ, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αηηήζεσο εθδφζεσο πξνδηθαζηηθήο απνθάζεσο, θάζε 

επξσπαίνο πνιίηεο κπνξεί λα επηηχρεη ηε δηεπθξίληζε ησλ θαλφλσλ ηεο Έλσζεο πνπ ηνλ 

αθνξνχλ. πγθεθξηκέλα, κνινλφηη ε ζρεηηθή αίηεζε κπνξεί λα ππνβιεζεί κφλν απφ εζληθφ 

δηθαζηήξην, θάζε δηάδηθνο ζηελ ελψπηνλ ηνπ εζληθνχ δηθαζηεξίνπ δίθε, ηα θξάηε κέιε θαη ηα 

φξγαλα ηεο Έλσζεο κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Πνιιέο 

απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο γεληθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο θαζηεξψζεθαλ θαηφπηλ ηεο 

ππνβνιήο πξνδηθαζηηθψλ εξσηεκάησλ, ηα νπνία πνιιέο θνξέο ππνβιήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηα 

δηθαζηήξηα.
 111

 

πλεπψο, αληίζεηα κε ηηο άιιεο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο, ε πξνδηθαζηηθή παξαπνκπή δελ είλαη 

πξνζθπγή θαηά επξσπατθήο ή εζληθήο πξάμεο, αιιά κηα εξψηεζε πνπ ηίζεηαη γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ.
 112

 

 

Όηαλ έλα ηέηνην δήηεκα αλαθχπηεη ελψπηνλ νπνηνπδήπνηε δηθαζηεξίνπ θξάηνπο κέινπο, ην 

δηθαζηήξην δχλαηαη, αλ θξίλεη φηη  ε απφθαζε επί ηνπ δεηήκαηνο είλαη αλαγθαία γηα ηελ έθδνζε 

ηεο δηθήο ηνπ απφθαζεο, λα παξαπέκςεη ην δήηεκα ζην Γηθαζηήξην γηα λα απνθαλζεί επ’ 

απηνχ.
113

 ε πεξίπησζε πνπ νπνηνδήπνηε ηέηνην δήηεκα ζε εθθξεκή ππφζεζε ελψπηνλ ηνπ 

δηθαζηεξίνπ θξάηνπο κέινπο, ηνπ νπνίνπ νη απνθάζεηο δελ ππφθεηληαη ζε έλδηθα κέζα ηνπ 

εζσηεξηθνχ δηθαίνπ, ην δηθαζηήξην απηφ νθείιεη λα παξαπέκςεη ην δήηεκα ζην Γηθαζηήξην.
114

 

Δάλ έλα ηέηνην δήηεκα ζε εθθξεκή ππφζεζε ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ θξάηνπο κέινπο, ε νπνία 

αθνξά πξφζσπν ππφ θξάηεζε, ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνθαίλεηαη ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφλ.
 115

 

                                                           
110

 The Court of Justice. Composition, jurisdiction and procedures, 2010. http://bookshop.europa.eu/en/the-court-of-

justice-pbQD3010472/ 
111 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=URISERV:l14552&from=EL  
112

 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/#competences 
113 Βλ. Άρκρο 267/2 τθσ ΛΕΕ.  
114 Βλ. Άρκρο 267/3 τθσ ΛΕΕ  
115 Βλ. διάταξθ ςτο μζροσ 4 του άρκρου 267 τθσ ΛΕΕ ςχετικά με το πρόςωπο υπό κράτθςθ. Θα μποροφςε να 
αςκθκεί ςε ςυνδυαςμό με τθ νζα επείγουςα προδικαςτικι διαδικαςία (τα λεγόμενα PPU - από γαλλικι 
διαδικαςία préliminaire d'urgence). 

http://bookshop.europa.eu/en/the-court-of-justice-pbQD3010472/
http://bookshop.europa.eu/en/the-court-of-justice-pbQD3010472/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=URISERV:l14552&from=EL
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Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο απνθάζεηο νξφζεκν απφ ην ΓΔΔ (π.ρ. Van Gend en Loos,
 116

 θαη Costa 

θαηά ENEL)
117

 εθδφζεθαλ κεηά απφ πνχ ην εζληθφ δηθαζηήξην δήηεζε απφ ην Γηθαζηήξην ηεο 

ΔΔ λα απνθαλζεί επί ηεο εξκελείαο ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
116 Case 26/62, N.V Algemene Transporten Expeditie Onderneming Van Gend en Loos v. Nederlandse Administrie 

der Belastingen [1963] ECR 1; [1963] CMLR 105. 
117 Βλ. Case 6/64, Flamino Costa v. Enel (194) ECR 585, (1964) CMLR 425, 593 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ V: Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΝΧΠΗΧΝ ΣΧΝ ΓΗΚΑΣΖΡΗΧΝ ΣΖ ΔΔ 

 

Αλεμάξηεηα απφ ηε θχζε ηεο ππνζέζεσο, ε δηαδηθαζία ελψπησλ ησλ Δπξσπατθψλ Γηθαζηεξίσλ 

ρσξίδνληαη ζε έγγξαθε θαη πξνθνξηθή δηαδηθαζία πνπ δηεμάγεηαη δεκφζηα. Πξέπεη, σζηφζν, λα 

γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ, αθελφο, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνδηθαζηηθνχ εξσηήκαηνο θαη, 

αθεηέξνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ζηηο άιιεο πξνζθπγέο, νη νπνίεο θαινχληαη επζείεο πξνζθπγέο. Η 

έγγξαθε δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηε γλσζηνπνίεζε ζηνπο δηαδίθνπο θαζψο θαη ζηα ζεζκηθά 

φξγαλα ηεο Έλσζεο νη απνθάζεηο ησλ νπνίσλ πξνζβάιινληαη, ησλ αηηήζεσλ, ππνκλεκάησλ, 

απαληήζεσλ θαη παξαηεξήζεσλ θαη ελδερνκέλσο, ησλ αληηθξνχζεσλ, θαζψο θαη φισλ ησλ πξνο 

ππνζηήξημε ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ ή ησλ επηζήκσλ αληηγξάθσλ ηνπο. Σα θξάηε κέιε θαζψο 

θαη ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Έλσζεο αληηπξνζσπεχνληαη ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ απφ 

εθπξφζσπν πνπ δηνξίδεηαη γηα θάζε ππφζεζε ν εθπξφζσπνο δχλαηαη λα επηθνπξείηαη απφ 

ζχκβνπιν ή δηθεγφξν. Οη ινηπνί δηάδηθνη εθπξνζσπνχληαη απφ δηθεγφξν. Μφλνλ ν δηθεγφξνο 

πνπ έρεη δηθαίσκα παξαζηάζεσο ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ θξάηνπο κέινπο ή άιινπ θξάηνπο 

ζπκβαιιφκελνπ ζηε ζπκθσλία γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν, δηθαηνχηαη λα 

εθπξνζσπεί ή λα επηθνπξεί δηάδηθν ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Οη εθπξφζσπνη, ζχκβνπινη θαη 

δηθεγφξνη παξηζηάκελνη ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ απνιαχνπλ ησλ αλαγθαίσλ δηθαησκάησλ θαη 

εγγπήζεσλ γηα ηελ αλεμάξηεηε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ζα 

θαζνξηζζνχλ απφ ηνλ θαλνληζκφ δηαδηθαζίαο. Σν Γηθαζηήξην απνιαχεη έλαληη ησλ ζπκβνχισλ 

θαη δηθεγφξσλ, νη νπνίνη παξίζηαληαη ελψπησλ ηνπ, ησλ εμνπζηψλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζπλήζσο 

επί ηνπ ζέκαηνο ζηα δηθαζηήξηα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ζα θαζνξηζζνχλ απφ ηνλ ίδην 

θαλνληζκφ. Οη θαζεγεηέο ππήθννη ησλ θξαηψλ κειψλ, ε λνκνζεζία ησλ νπνίσλ ηνπο 

αλαγλσξίδεη δηθαίσκα παξαζηάζεσο ζε δηθαζηήξην, απνιαχνπλ ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ην παξφλ άξζξν ζηνπο δηθεγφξνπο.  

 

Σεξάζηην πξφβιεκα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηθαζηηθή πξνζηαζία ππήξμε αλέθαζελ ε γιψζζα 

ζηελ νπνία δηεμάγεηαη ε δηαδηθαζία.
118

 Σελ γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο επηιέγεη θαηά θαλφλα ν 

Δλάγσλ-πξνζθεχγσλ θαη κπνξεί λα είλαη νπνηαδήπνηε απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Έλσζεο.
119

 

                                                           
118 Ευγενία Ρ. αχπεκίδου, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Β’ Ζκδοςθσ, Εκδόςεισ ακκουλα, Ακινα – Θεςςαλονίκθ 2013, 
ελ.530 
119 Βλ. άρκρα 36-38 ΚανΔιαδΔ.  
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Όια ηα έγγξαθα ηεο δίθεο, νη πξνηάζεηο ησλ γεληθψλ εηζαγγειέσλ θαη ην θείκελν ηεο απφθαζεο 

κεηαθξάδνληαη ζε φιεο ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο ΔΔ. Η απφθαζε δεκνζηεχεηαη ζηε πιινγή 

Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ.
120

    

 

 

5.1. ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΤΠΟΘΔΖ ΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΑΗ Ζ ΔΓΓΡΑΦΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
121

  

5.1.1. Τπνβνιή πξνδηθαζηηθνύ εξσηήκαηνο  

Σν εζληθφ δηθαζηήξην ππνβάιιεη εξσηήκαηα ζην Γηθαζηήξην ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ην 

θχξνο κηαο δηάηαμεο ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ, ε αίηεζή απηή έρεη θαηά θαλφλα ηε κνξθή δηθαζηηθήο 

απφθαζεο πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο δηθνλνκηθνχο θαλφλεο. Η αίηεζε αθνχ 

κεηαθξαζηεί απφ ηε Μεηαθξαζηηθή Τπεξεζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζε φιεο ηηο γιψζζεο ηεο 

Έλσζεο, ε Γξακκαηεία ηελ θνηλνπνηεί ζηνπο δηαδίθνπο ηεο θχξηαο δίθεο, θαζψο επίζεο ζε φια 

ηα θξάηε κέιε θαη ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ. Γεκνζηεχεηαη αλαθνίλσζε ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ, ε νπνία αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ ηνπο δηαδίθνπο θαη παξαζέηεη ηα 

πξνδηθαζηηθά εξσηήκαηα. ηνπο δηαδίθνπο, ζηα θξάηε κέιε θαη ηα φξγαλα ηεο ΔΔ παξέρεηαη 

πξνζεζκία δχν κελψλ πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ζην Γηθαζηήξην ελδερφκελεο γξαπηέο 

παξαηεξήζεηο.  

 

5.1.2. Δπζείεο Πξνζθπγέο  

Η ππφζεζε ππνβάιιεηαη ζην Γηθαζηήξην κε ηελ θαηάζεζε εηζαγσγηθνχ δηθνγξάθνπ ζηε 

Γξακκαηεία. Η Γξακκαηεία δεκνζηεχεη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

αλαθνίλσζε ζρεηηθή κε ηελ πξνζθπγή, ε νπνία αλαθέξεη ηνπο ηζρπξηζκνχο θαη ηα αηηήκαηα ηνπ 

πξνζθεχγνληνο. πγρξφλσο, ην δηθφγξαθν επηδίδεηαη ζηνλ αληίδηθν, ν νπνίνο δηαζέηεη 

πξνζεζκία ελφο κελφο γηα λα θαηαζέζεη ππφκλεκα αληίθξνπζεο. Ο πξνζθεχγσλ κπνξεί λα 

θαηαζέζεη ππφκλεκα απάληεζεο, ν δε αληίδηθνο ππφκλεκα αληαπάληεζεο, εληφο ελφο κελφο θαη 

ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. Η ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ γηα ηελ θαηάζεζε ησλ δηθνγξάθσλ απηψλ είλαη 

                                                           
120 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ Ανάκτθςθ 22.05.2016  
121http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-05/cjue_el.pdf  Ανάκτθςθ 22.05.2016 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-05/cjue_el.pdf
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ππνρξεσηηθή, εθηφο εάλ δνζεί παξάηαζε απφ ηνλ Πξφεδξν. Καη ζηα δχν είδε δηαδηθαζίαο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ πξψην γεληθφ εηζαγγειέα, έλαο εηζεγεηήο 

δηθαζηήο θαη έλαο γεληθφο εηζαγγειέαο γηα λα παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε ηεο ππφζεζεο.  

 

5.2. ΓΗΑΓΗΚΑΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΚΑΗ Ζ ΔΚΘΔΖ ΑΚΡΟΑΣΖΡΗΟΤ
122

  

Μεηά ηελ έγγξαθε δηαδηθαζία, ζε φιεο ηηο ππνζέζεηο, νη δηάδηθνη θαινχληαη λα δειψζνπλ εληφο 

ηξηψλ εβδνκάδσλ γηαηί επηζπκνχλ ηε δηεμαγσγή πξνθνξηθήο δηαδηθαζίαο. Σν Γηθαζηήξην 

απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ εηζεγεηή δηθαζηή θαη αθνχ αθνχζεη ηνλ γεληθφ 

εηζαγγειέα, αλ ε ππφζεζε απαηηεί ηε δηεμαγσγή απνδείμεσλ, ζε πνην δηθαζηηθφ ζρεκαηηζκφ 

πξέπεη λα αλαηεζεί ε ππφζεζε θαζψο θαη αλ ζα δηεμαρζεί ζπδήηεζε ζηελ αθξφαζε, ηεο νπνίαο 

ηελ εκεξνκελία νξίδεη ν πξφεδξνο. Ο εηζεγεηήο δηθαζηήο ζπλνςίδεη ζηελ έθζεζε αθξναηεξίνπ 

ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ πξνβάιινπλ νη δηάδηθνη θαη νη ηπρφλ 

παξεκβαίλνληεο. Η ζπδήηεζε θαηά ηελ αθξφαζε θαη ε έθζεζε απηή δεκνζηνπνηείηαη ζηε 

γιψζζα δηαδηθαζίαο ηεο ππφζεζεο. 

 

5.3. ΤΕΖΣΖΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΑΚΡΟΑΖ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΣΟΤ 

ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΗΑΓΓΔΛΔΑ
123

  

Η ππφζεζε ζπδεηείηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ελψπηνλ ηνπ δηθαζηηθνχ ζρεκαηηζκνχ θαη ηνπ 

γεληθνχ εηζαγγειέα. Οη δηθαζηέο θαη ν γεληθφο εηζαγγειέαο κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζηνπο δηαδίθνπο 

ηηο ζθφπηκεο εξσηήζεηο. Μεηά απφ κεξηθέο εβδνκάδεο αξγφηεξα, θαη πάιη ζε δεκφζηα 

ζπλεδξίαζε, ν γεληθφο εηζαγγειέαο αλαπηχζζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, 

αλαιχεη ιεπηνκεξψο ηηο λνκηθέο πηπρέο ηεο δηαθνξάο θαη πξνηείλεη κε πιήξε αλεμαξηεζία ζην 

                                                           
122

Οδεγφο γηα ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ δηαδίθσλ θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

έγγξαθε θαη πξνθνξηθή δηαδηθαζία, Φεβξνπάξηνο 2009, 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt9_2008-09-25_17-14-29_189.pdf Αλάθηεζε 

22.05.2016 

123 Οδεγφο γηα ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ δηαδίθσλ θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

έγγξαθε θαη πξνθνξηθή δηαδηθαζία, Φεβξνπάξηνο 2009, 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt9_2008-09-25_17-14-29_189.pdf Αλάθηεζε 

22.05.2016 
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Γηθαζηήξην ηε ιχζε πνπ ζεσξεί ελδεδεηγκέλε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηεξκαηίδεηαη ε πξνθνξηθή 

δηαδηθαζία. Σν Γηθαζηήξην, φηαλ θξίλεη φηη ε ππφζεζε δελ εγείξεη θαλέλα λέν λνκηθφ δήηεκα, 

κπνξεί λα απνθαζίζεη, αθνχ αθνχζεη ηνλ γεληθφ εηζαγγειέα, φηη ε ππφζεζε ζα εθδηθαζζεί ρσξίο 

πξνηάζεηο ηνπ γεληθνχ εηζαγγειέα.  

 

5.4. ΑΠΟΦΑΔΗ
124

  

Κάζε δηθαζηήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθαζηηθνχ ζρεκαηηζκνχ κπνξεί λα πξνηείλεη ηξνπνπνηήζεηο. 

Οη απνθάζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία θαη δελ δηαηππψλνληαη 

κεηνςεθνχζεο γλψκεο. Οη απνθάζεηο ππνγξάθνληαη απφ φινπο ηνπο δηθαζηέο πνπ κεηείραλ ζηε 

δηάζθεςε θαη ην δηαηαθηηθφ ηνπο δεκνζηεχεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε. Οη απνθάζεηο θαη νη 

πξνηάζεηο ησλ γεληθψλ εηζαγγειέσλ δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηελ ίδηα 

εκέξα ηεο δεκνζίεπζεο ή ηεο αλάπηπμήο ηνπο αληίζηνηρα θαη αξγφηεξα δεκνζηεχνληαη ζηε 

πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ.  

 

5.5. ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ  

5.5.1. Απινπνηεκέλε Γηαδηθαζία  

Όηαλ έλα πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα είλαη ηαπηφζεκν κε εξψηεκα επί ηνπ νπνίνπ ην Γηθαζηήξην 

έρεη ήδε απνθαλζεί ή φηαλ ε απάληεζε ζ’ απηφ ην εξψηεκα δελ αθήλεη πεξηζψξηα εχινγεο 

ακθηβνιίαο ή κπνξεί λα ζπλαρζεί απφ ηε λνκνινγία, ην Γηθαζηήξην, αθνχ αθνχζεη ηνλ γεληθφ 

εηζαγγειέα, κπνξεί λα απνθαλζεί επί ηνπ εξσηήκαηνο απηνχ κε αηηηνινγεκέλε δηάηαμε, 

παξαπέκπνπζα ζηελ πξνγελέζηεξε ζρεηηθή απφθαζε ή λνκνινγία.  

 

 

                                                           
124

Σν Γηθαζηήξην χλζεζε, αξκνδηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο, Γεθέκβξηνο 2010, 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-05/cjue_el.pdf   
 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-05/cjue_el.pdf
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5.5.2. Σαρεία Γηαδηθαζία  

Με ηελ ηαρεία δηαδηθαζία ην Γηθαζηήξην έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθαίλεηαη γξήγνξα ζηηο 

ηδηαηηέξσο επείγνπζεο ππνζέζεηο κε κεγάιε ζχληκεζε ησλ πξνζεζκηψλ. Καηφπηλ αηηήκαηνο ελφο 

απφ ηνπο δηαδίθνπο, ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηθαζηεξίνπ ελαπφθεηηαη λα απνθαζίζεη, αθνχ αθνχζεη 

ηνπο ινηπνχο δηαδίθνπο, θαηά πφζνλ ππάξρεη επείγνπζα αλάγθε πνπ δηθαηνινγεί ηελ ηαρεία 

δηαδηθαζία. Σέηνηα δηαδηθαζία πξνβιέπεηαη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνδηθαζηηθψλ 

εξσηεκάησλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ελαπφθεηηαη ζην εζληθφ δηθαζηήξην πνπ ππνβάιιεη ηελ 

αίηεζε γηα ηελ έθδνζε πξνδηθαζηηθήο απφθαζεο ζην Γηθαζηήξην λα δεηήζεη ηελ εθαξκνγή ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο.  

 

5.5.3. Δπείγνπζα Πξνδηθαζηηθή Γηαδηθαζία  

Η δηαδηθαζία απηή παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην Γηθαζηήξην λα απνθαίλεηαη ζε πνιχ ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα (δχν κε ηξεηο κήλεο) επί ησλ πιένλ επαίζζεησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ 

ρψξν ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο (αζηπλνκηθή θαη δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε αζηηθέο 

θαη πνηληθέο ππνζέζεηο, θαζψο θαη πνιηηηθέο ζρεηηθέο κε ηνπο ειέγρνπο ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα, 

ηηο ζεσξήζεηο, ην άζπιν θαη ηε κεηαλάζηεπζε). Οη επείγνπζεο πξνδηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο 

αλαηίζεληαη ζε εηδηθψο πξνο ηνχην πξνζδηνξηδφκελν πεληακειέο ηκήκα, ζηελ πξάμε δε ε 

έγγξαθε δηαδηθαζία δηεμάγεηαη νπζηαζηηθά κε ειεθηξνληθά κέζα.  

Με ηελ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ δεηείηαη ε αλαζηνιή κηαο πξάμεο ζεζκηθνχ νξγάλνπ ή 

νξγαληζκνχ, θαηά ηεο νπνίαο έρεη αζθεζεί πξνζθπγή, ή ε ιήςε θάζε άιινπ πξνζσξηλνχ κέηξνπ 

αλαγθαίνπ γηα ηελ πξφιεςε ζνβαξήο θαη αλεπαλφξζσηεο δεκίαο ελφο απφ ηνπο δηαδίθνπο.  

 

5.6.ΔΞΟΓΑ ΣΖ ΓΗΚΖ  

Η δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ δηεμάγεηαη αηειψο. Αληηζέησο, ηα έμνδα δηθεγφξνπ 

έρνληνο δηθαίσκα παξάζηαζεο ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ θξάηνπο κέινπο, απφ ηνλ νπνίν 

εθπξνζσπείηαη ππνρξεσηηθά θάζε δηάδηθνο, δελ αλαιακβάλνληαη απφ ην Γηθαζηήξην. Ωζηφζν, 

αλ έλαο δηάδηθνο αδπλαηεί λα αληηκεησπίζεη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ εμφδσλ ηεο δίθεο, κπνξεί λα 
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δεηήζεη ηελ παξνρή ηνπ επεξγεηήκαηνο πελίαο ρσξίο λα εθπξνζσπεζεί απφ δηθεγφξν. Η αίηεζε 

πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θάζε ζηνηρείν πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ απνξία ηνπ αηηνχληνο. 

 

5.7. ΓΛΧΗΚΟ ΚΑΘΔΣΧ  

ηηο επζείεο πξνζθπγέο, ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην δηθφγξαθν ηεο πξνζθπγήο (θαη ε 

νπνία κπνξεί λα είλαη κία απφ ηηο 24 επίζεκεο γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) είλαη ε 

γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο, δειαδή ε γιψζζα ζηελ νπνία ζα δηεμαρζεί ε δίθε. Όζνλ αθνξά ηηο 

αηηήζεηο εθδφζεσο πξνδηθαζηηθήο απνθάζεσο, γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε γιψζζα ηνπ 

εζληθνχ δηθαζηεξίνπ πνπ απεπζχλεηαη ζην Γηθαζηήξην. Γηα ηηο ζπδεηήζεηο πνπ δηεμάγνληαη θαηά 

ηηο ζπλεδξηάζεηο ππάξρεη ηαπηφρξνλε δηεξκελεία, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ζε δηάθνξεο επίζεκεο 

γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη δηθαζηέο δηαζθέπηνληαη, ρσξίο δηεξκελείο, ζε κία θνηλή 

γιψζζα, ε νπνία θαηά παξάδνζε είλαη ε γαιιηθή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ VI: ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ Δ ΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ 

ΤΠΟΘΔΔΗ ΚΑΗ ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ Δ ΠΟΗΝΗΚΔ ΤΠΟΘΔΔΗ ΣΖΝ  

ΔΔ  

6.1. ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ Δ ΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΤΠΟΘΔΔΗ ΣΖΝ 

ΔΔ 

Ο θχξηνο ζηφρνο ζηε δηθαζηηθή δηαδηθαζία ζε αζηηθέο ππνζέζεηο είλαη ε δηθαζηηθή αζθάιεηα θαη 

ε ίζε πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, πνπ ζα ζπλεπάγεηαη εχθνιε 

αλαγλψξηζε ηεο αξκφδηαο δηθαηνδνζίαο, ζαθή πξνζδηνξηζκφ ηνπ εθαξκνζηένπ δηθαίνπ, ηαρείεο 

θαη δίθαηεο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο. Οη 

δηαδηθαζηηθνί θαλφλεο ζα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ γεληθά ηηο ίδηεο εγγπήζεηο, θαη λα εμαζθαιίδνπλ 

φηη νη πνιίηεο δελ ηπγράλνπλ άληζεο κεηαρείξηζεο αλάινγα κε ηελ εζληθή δηθαηνδνζία πνπ 

εμεηάδεη ηελ ππφζεζή ηνπο.
125

Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Σάκπεξε
126

 πηνζέηεζε ηελ αξρή 

ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ
127

, ε νπνία απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν 

ιίζν ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ηφζν ζε αζηηθά φζν θαη ζε πνηληθά ζέκαηα κέζα ζηελ Έλσζε. 

Γηα λα αλαπηπρζεί ε δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζηηο αζηηθέο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ δηαζπλνξηαθέο 

επηπηψζεηο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην απνθαζίδνληαο ζχκθσλα κε ηε 

ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία ιακβάλνπλ κέηξα, ηδίσο φηαλ απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

θαιή ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, κε ηα νπνία δηαζθαιίδεηαη, ηδίσο: (α) ε ακνηβαία 

αλαγλψξηζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ησλ δηθαζηηθψλ θαη εμψδηθσλ απνθάζεσλ θαη ε 

εθηέιεζή ηνπο· (β) ε δηαζπλνξηαθή επίδνζε θαη θνηλνπνίεζε δηθαζηηθψλ θαη εμψδηθσλ πξάμεσλ· 

(γ) ε ζπκβαηφηεηα ησλ θαλφλσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηα θξάηε κέιε φζνλ αθνξά ηελ άξζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ σο πξνο ην εθαξκνζηέν δίθαην θαη ηε δηθαηνδνζία· (δ) ε ζπλεξγαζία θαηά ηελ 

απνδεηθηηθή δηαδηθαζία· θαη (ε) ε νπζηαζηηθή πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε.
128

 

Οη πξνεγνπκέλσο ηζρχνπζεο ζπκβάζεηο αληηθαηαζηάζεθαλ κε δηάθνξα επξσπατθά λνκηθά κέζα. 

Ο θαλνληζκφο 593/2008, γλσζηφο σο ε ζχκβαζε «Ρψκε Ι» νξίδεη φηη κηα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ 

ην δίθαην πνπ επέιεμαλ ηα κέξε, είηε ξεηψο είηε εθ ησλ ζπλαγνκέλσλ ζαθψο απφ ηηο δηαηάμεηο 

                                                           
125 http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/3/8/1/1/?lang=gr&all=1&s=1&e=10  
126

Δπξσπατθφ πκβνχιην 15 θαη 16 Οθησβξίνπ 1999 Tampere, 10/10/1999  

 http://www.europarl.europa.eu/summits/pdf/tam_el.pdf  
127

 http://ec.europa.eu/justice/criminal/law/index_en.htm  
128 Βι. άξζξν 67 ηεο ΛΔΔ θαη άξζξν 81 ηεο ΛΔΔ 

http://europa.eu/pol/justice/index_el.htm
http://www.europarl.europa.eu/summits/pdf/tam_el.pdf
http://ec.europa.eu/justice/doc_centre/criminal/recognition/doc_criminal_recognition_en.htm
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/3/8/1/1/?lang=gr&all=1&s=1&e=10
http://www.europarl.europa.eu/summits/pdf/tam_el.pdf
http://ec.europa.eu/justice/criminal/law/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
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ηεο ζχκβαζεο ή ηα δεδνκέλα ηεο ππφζεζεο.
129

 O θαλνληζκφο γηα ηε δηθαηνδνζία, ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ηελ εθηέιεζε απνθάζεσλ ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο, γλσζηφο σο 

ε ζχκβαζε ησλ Βξπμειιψλ ηνπ 1968
130

, πεξηέρεη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο δηθαηνδνζίεο, 

κε ηηο εηδηθέο δηθαηνδνζίεο ζε ππνζέζεηο αζθαιίζεσλ, ζε ζπκβάζεηο θαηαλαισηψλ, ζε αηνκηθέο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο, θαη κε νξηζκέλεο απνθιεηζηηθέο δηθαηνδνζίεο θαζψο επίζεο θαλφλεο 

ζρεηηθά κε ηελ παξέθηαζε δηθαηνδνζίαο, κε ηελ έξεπλα ηεο δηεζλνχο δηθαηνδνζίαο θαη ηνπ 

παξαδεθηνχ, κε ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ εθηέιεζε απνθάζεσλ, κε ηα δεκφζηα έγγξαθα θαη ηνπο 

δηθαζηηθνχο ζπκβηβαζκνχο.  

Ο θαλνληζκφο 606/2013 γηα ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε κέηξσλ πξνζηαζίαο πνπ δηαηάζζνληαη ζε 

θάπνην θξάηνο κέινο ζε αζηηθέο ππνζέζεηο θαη έλα γεληθφ πιαίζην δξάζεσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε 

ηεο εθαξκνγήο ηεο δηθαηνδνηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε αζηηθέο ππνζέζεηο (Καλνληζκφο 743/2002). 

Απηφο ν θαλνληζκφο έρεη ηνπο εμήο ζηφρνπο: λα ελζαξξχλεη απηή ηε ζπλεξγαζία· λα βειηηψζεη 

ηελ ακνηβαία γλψζε ησλ λνκηθψλ θαη δηθαηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζε αζηηθέο 

ππνζέζεηο· λα δηεπθνιχλεη ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ επξσπατθψλ λνκηθψλ κέζσλ ζε απηφ ην 

πεδίν· θαη λα βειηηψζεη ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε, 

ηε δηθαηνδνηηθή ζπλεξγαζία θαη ηα λνκηθά ζπζηήκαηα ησλ θξαηψλ κειψλ. 

Ο θαλνληζκφο 1259/10 αθνξά ην δίθαην πνπ είλαη εθαξκνζηέν ζην δηαδχγην θαη ηνλ δηθαζηηθφ 

ρσξηζκφ θαη ν θαλνληζκφο 2201/2003 γηα ηε δηθαηνδνζία ηεο αλαγλψξηζεο θαη 

εθηέιεζεο απνθάζεσλ ζε γακηθέο δηαθνξέο θαη ν θαλνληζκφο 2201/2003 γηα ηηο δηαθνξέο 

γνληθήο κέξηκλαο έλαληη ησλ θνηλψλ ηέθλσλ ησλ ζπδχγσλ.
131

 Ο Καλνληζκφο 4/2009 γηα ηελ 

αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε απνθάζεσλ θαη ηε ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα ππνρξεψζεσλ δηαηξνθήο, 

ηξνπ. ηειεπηαία απφ θαλνληζκφ 2015/228.
132

 Ο Καλνληζκφο 664/2009 γηα ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε 

δηαπξαγκάηεπζε θαη ζχλαςε ζπκθσληψλ κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαη ηξίησλ ρσξψλ γηα ηε δηεζλή 

δηθαηνδνζία, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ εθηέιεζε δηθαζηηθψλ θαη άιισλ απνθάζεσλ ζε ππνζέζεηο 

                                                           
129

Βι. Καλνληζκφο 593/2008 EE L 177/4.7.2008 
130

Βι.  Καλνληζκφο (ΔΚ) 44/2001 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 2000, γηα ηε δηεζλή δηθαηνδνζία, ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ηελ εθηέιεζε απνθάζεσλ ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=URISERV:l33054&from=EL, Αλάθηεζε 9.5.2016. 
131

Βι. Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ.2201/2003 ηνπ πκβνπιίνπ, ΔΔΔΔ 133194/2003,http://eur-lex.europa.eu/legal-

ontent/EL/TXT/HTML/?uri=URISERV:l33194&from=EL, Αλάθηεζε 21.5.2016. 
132

 Βι. Καλνληζκφο 4/2009 (ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία απφ ηνλ θαλνληζκφ 2015/228) 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_el.htm
http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/fr/c-textes/_brux-textes.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0004:01:EL:HTML
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/index_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R0743:EL:HTML
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l33082_en.htm
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0004:20130701:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0228&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:200:0046:01:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=URISERV:l33054&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=URISERV:l33054&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/EL/TXT/HTML/?uri=URISERV:l33194&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/EL/TXT/HTML/?uri=URISERV:l33194&from=EL
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0004:20130701:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0228&from=EN
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γακηθψλ δηαθνξψλ, δεηήκαηα γνληθήο κέξηκλαο θαη δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη πξνο ππνρξεψζεηο 

δηαηξνθήο.
133

  

Άιινη Καλνληζκνί 1346/2000 πεξί δηαδηθαζηψλ αθεξεγγπφηεηαο, 1348/2000 γηα ηελ επίδνζε θαη 

θνηλνπνίεζε ζηα θξάηε κέιε δηθαζηηθψλ θαη εμσδίθσλ πξάμεσλ ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο 

ππνζέζεηο
134

, ν Καλνληζκφο 1896/2006
135

 γηα ηε ζέζπηζε δηαδηθαζίαο επξσπατθήο δηαηαγήο 

πιεξσκήο, ν Καλνληζκφο 861/2007
136

 γηα ηελ επξσπατθή δηαδηθαζία κηθξνδηαθνξψλ θαη ν 

Καλνληζκφο 805/2004
137

 γηα ηε ζέζπηζε επξσπατθνχ ηίηινπ γηα κε ακθηζβεηνχκελεο αμηψζεηο. 

Πεξαηηέξσ ζηνλ ηνκέα ηεο άξζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ σο πξνο ην εθαξκνζηέν δίθαην πξέπεη λα 

αλαθεξζεί ν Καλνληζκφο 593/2008
138

 ζρεηηθά κε ην εθαξκνζηέν δίθαην ζηηο ζπκβαηηθέο ελνρέο, 

γλσζηφο θαη σο «Καλνληζκφο Ρψκε Ι» θαζψο θαη ν Καλνληζκφο 864/2007
139

 γηα ην εθαξκνζηέν 

δίθαην ζηηο εμσζπκβαηηθέο ελνρέο, γλσζηφο θαη σο «Καλνληζκφο Ρψκε ΙΙ». 

Σν Δπξσπατθφ δηθαζηηθφ δίθηπν γηα αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο απνζθνπεί ζηε δηεπθφιπλζε 

ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, ηφζν ζηνπο ηνκείο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο 

ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο πξάμεηο φζν θαη ζ' εθείλνπο ζηνπο νπνίνπο δελ εθαξκφδεηαη αθφκε θακία 

πξάμε, θαζψο θαη ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ πξννδεπηηθή ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη ελεκέξσζε ελφο 

ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ. Σν δίθηπν απνηειείηαη απφ αξκφδηνπο πνπ δηνξίδνληαη απφ 

ηα θξάηε κέιε θαη πεξηιακβάλεη επίζεο ηηο θεληξηθέο αξρέο πνπ πξνβιέπνληαη ζε επξσπατθέο 

πξάμεηο, ζε πξάμεηο δηεζλνχο δηθαίνπ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηα θξάηε κέιε ή ζε θαλφλεο εζληθνχ 

                                                           
133 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 664/2009 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 7εο Ινπιίνπ 2009, γηα ηε ζέζπηζε δηαδηθαζίαο γηα ηε 

δηαπξαγκάηεπζε θαη ζχλαςε ζπκθσληψλ αλάκεζα ζε θξάηε κέιε θαη ηξίηεο ρψξεο ζρεηηθά κε ηε δηεζλή 

δηθαηνδνζία, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ εθηέιεζε δηθαζηηθψλ θαη άιισλ απνθάζεσλ ζε ππνζέζεηο γακηθψλ δηαθνξψλ, 

δεηήκαηα γνληθήο κέξηκλαο θαη δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη πξνο ππνρξεψζεηο δηαηξνθήο, θαζψο θαη ην εθαξκνζηέν 

δίθαην ζε ππνζέζεηο ππνρξεψζεσλ δηαηξνθήο.  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.200.01.0046.01.ELL&toc=OJ:L:2009:200:TOC 
Αλάθηεζε 20.02.2016 
134

 Ο νπνίνο ήδε έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ λεφηεξν, ηνλ Καλνληζκφ 1393/2007 γηα ηηο επηδφζεηο ζηα θξάηε κέιε 

δηθαζηηθψλ θαη εμσδίθσλ πξάμεσλ. Βι. Καλνληζκφο (ΔΚ) 1393/2007, EE L324/10.12.2007 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32007R1393.   
135

 Βι. Καλνληζκφο  αξηζ. 1896/2006 EE L 399/30.12.2006. 
136

 Βι. Καλνληζκφο αξηζ.861/2007 EE L 199/31.7.2007. 
137

 Βι. Καλνληζκφο 805/2004 EE L 143/30.4.2004. 
138

 Βι. Καλνληζκφο 593/2008 EE L 177/4.7.2008. 
139

 Βι. Καλνληζκφο 864/2007 EE L 199/31.7.2007. 

http://ec.europa.eu/civiljustice/index_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.200.01.0046.01.ELL&toc=OJ:L:2009:200:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.200.01.0046.01.ELL&toc=OJ:L:2009:200:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.200.01.0046.01.ELL&toc=OJ:L:2009:200:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.200.01.0046.01.ELL&toc=OJ:L:2009:200:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.200.01.0046.01.ELL&toc=OJ:L:2009:200:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.200.01.0046.01.ELL&toc=OJ:L:2009:200:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32007R1393
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δηθαίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο.
140

 Μηα εληαία δηαδηθαζία ηζρχεη γηα ηελ παξαγγειία 

δηεμαγσγήο απνδείμεσλ θαη ηελ άκεζε δηαβίβαζή ηνπο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ζε αζηηθέο ή 

εκπνξηθέο ππνζέζεηο
141

. 

Η Δπξσπατθή Έλσζε ζπκκεηέρεη ζηε πλδηάζθεςε ηεο Υάγεο γηα ην ηδησηηθφ δηεζλέο δίθαην 

(HCCH), ε νπνία εξγάδεηαη γηα ηελ πξννδεπηηθή ελνπνίεζε ησλ θαλφλσλ ηδησηηθνχ δηεζλνχο 

δηθαίνπ.
142

 ε απηφ ην πιαίζην ππέγξαςε ηε ζχκβαζε γηα ηηο ζπκθσλίεο παξέθηαζεο ηεο 

δηθαηνδνζίαο, ε νπνία επηδηψθεη ηελ απηνλνκία θαη ειεχζεξε βνχιεζε ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ 

ζε δηεζλείο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο
143

. 

 

6.2. ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ Δ ΠΟΗΝΗΚΔ ΤΠΟΘΔΔΗ ΣΖΝ ΔΔ 

Ο ζηφρνο ηεο αζηπλνκηθήο θαη δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε πνηληθέο ππνζέζεηο, ζην πιαίζην ηνπ 

ρψξνπ ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο (ΥΔΑΓ), είλαη λα δηαζθαιηζηεί πςειφ επίπεδν 

αζθάιεηαο γηα ηνπο πνιίηεο ηεο ΔΔ κέζα απφ ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο, ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο. ε απηφ αλαθέξεηαη ν ηίηινο V ηεο 

πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (θεθάιαηα I, IV θαη V). 

Η αζηπλνκηθή θαη δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζηελ ΔΔ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο ιακβάλεη ηξεηο κνξθέο: 

α) ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εζληθψλ αζηπλνκηθψλ ππεξεζηψλ, β) ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

εζληθψλ δηνηθήζεσλ (ηδίσο ησλ ηεισλεηαθψλ ππεξεζηψλ) θαη γ) ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

εζληθψλ δηθαζηηθψλ αξρψλ. 

Η ζπλεξγαζία εθαξκφδεηαη κε ηε ζπλδξνκή νξγαληζκψλ ηεο ΔΔ φπσο ε Eurojust, ε Δπξσπφι 

θαη ην Δπξσπατθφ Γηθαζηηθφ Γίθηπν. 

                                                           
140

 Βι. Απφθαζε 2001/470/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 28εο Μαΐνπ 2001, ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ελφο επξσπατθνχ 

δηθαζηηθνχ δηθηχνπ γηα αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al33129#amendingact Αλάθηεζε 21.5.2016  
141

 Βι. Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1206/2001 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28εο Μαΐνπ 2001 γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

δηθαζηεξίσλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαηά ηε δηεμαγσγή απνδείμεσλ ζε αζηηθέο ή εκπνξηθέο ππνζέζεηο  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32001R1206 Αλάθηεζε 21.5.2016 
142

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:62013CP0001 Αλάθηεζε 21.5.2016 
143

 Βι. Απφθαζε 2009/397 ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή εμ νλφκαηνο ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο ηεο ζχκβαζεο γηα ηηο ζπκθσλίεο παξέθηαζεο ηεο δηθαηνδνζίαο 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32009D0397 Αλάθηεζε 21.5.2016 

http://www.hcch.net/index_en.php
http://www.hcch.net/index_en.php
http://www.hcch.net/index_en.php
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32001D0470
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al33129#amendingact
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32001R1206
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:62013CP0001
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:133:0001:01:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32009D0397
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Η ζπλεξγαζία ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ ζπληειείηαη θπξίσο κέζσ ελφο κεραληζκνχ πνπ 

νλνκάδεηαη ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη δηαηαγψλ (π.ρ. ζηνλ ηνκέα 

ηεο θξάηεζεο θαη ηεο κεηαθνξάο θξαηνπκέλσλ, ην επξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο, ε επξσπατθή 

εληνιή έξεπλαο, ε δήκεπζε θαη δέζκεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαη νη νηθνλνκηθέο 

θπξψζεηο).
 144

 

Η δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο ζηελ ΔΔ ζεκειηψλεηαη ζηελ αξρή ηεο ακνηβαίαο 

αλαγλψξηζεο ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη δηαηαγψλ θαη πεξηιακβάλεη ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζε νξηζκέλνπο ηνκείο. Σν 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην, απνθαζίδνληαο ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή 

δηαδηθαζία κέζσ νδεγηψλ, κπνξνχλ λα ζεζπίδνπλ ειάρηζηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ: (α) ην 

ακνηβαίσο παξαδεθηφ ησλ απνδείμεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, (β) ηα δηθαηψκαηα ησλ 

πξνζψπσλ ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία, (γ) ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπκάησλ ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, θαη 

(δ) άιια εηδηθφηεξα ζηνηρεία ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, ηα νπνία ζα έρνπλ πξνεγνπκέλσο 

πξνζδηνξηζζεί απφ ην πκβνχιην κε απφθαζε ιεθζείζα νκφθσλα, κεηά απφ ηελ έγθξηζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ.
145

  

Η ΔΔ αλαπηχζζεη ηελ αζηπλνκηθή ζπλεξγαζία ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ φιεο νη αξκφδηεο αξρέο 

ησλ θξαηψλ κειψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζηπλνκηθψλ θαη ηεισλεηαθψλ αξρψλ θαη 

άιισλ αξρψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ εηδηθεπκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο ή ηεο εμαθξίβσζεο 

αμηφπνηλσλ πξάμεσλ ή ηεο δηεξεχλεζήο ηνπο. Γη' απηνχο ηνπο ζθνπνχο, ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην, απνθαζίδνληαο ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία 

κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ κέηξα πνπ αθνξνχλ: α) ηε ζπιινγή, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία, αλάιπζε 

θαη αληαιιαγή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, β) ηελ παξνρή ππνζηήξημεο γηα ηελ θαηάξηηζε 

πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ηε ζπλεξγαζία φζνλ αθνξά ηηο αληαιιαγέο πξνζσπηθνχ, ηνλ εμνπιηζκφ 

θαη ηελ εγθιεκαηνινγηθή έξεπλα θαη γ) ηηο θνηλέο ηερληθέο έξεπλαο φζνλ αθνξά ηελ εμαθξίβσζε 

ζνβαξψλ κνξθψλ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο.
146
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 http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/police_judicial_cooperation.html?locale=el Αλάθηεζε 21.5.2016 
145

 Βι. άξζξν 82 ΛΔΔ 
146

 Βι. άξζξν 87 ΛΔΔ 

http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/police_judicial_cooperation_el.htm
http://ec.europa.eu/justice/doc_centre/criminal/recognition/doc_criminal_recognition_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/doc_centre/criminal/recognition/doc_criminal_recognition_en.htm
http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/police/police_intro_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/police_judicial_cooperation.html?locale=el
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Έλα κέινο ηνπ πκβνπιίνπ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ ππνβνιή ελφο ζρεδίνπ νδεγίαο γηα 

δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην, αλαζηέιινληαο κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία. Αθνχ ζπδεηήζεη ην δήηεκα θαη εθφζνλ 

επηηεπρζεί ζπλαίλεζε, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην αλαπέκπεη εληφο ηεηξακήλνπ απφ ηελ αλαζηνιή 

απηή ην ζρέδην ζην πκβνχιην, ζέηνληαο ηέξκα ζηελ αλαζηνιή ηεο ζπλήζνπο λνκνζεηηθήο 

δηαδηθαζίαο.
147

 Δληφο ηεο απηήο πξνζεζκίαο, ζε πεξίπησζε κε ζπκθσλίαο, ελλέα ηνπιάρηζηνλ 

θξάηε κέιε κπνξνχλ λα δειψζνπλ φηη επηζπκνχλ λα θαζηεξψζνπλ εληζρπκέλε ζπλεξγαζία βάζεη 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ νδεγίαο.
148

   

Η απνζηνιή ηεο Eurojust είλαη ε ζηήξημε θαη ε ελίζρπζε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ αξκφδησλ εζληθψλ αξρψλ γηα ηελ έξεπλα θαη ηε δίσμε ζνβαξψλ εγθιεκάησλ πνπ 

έρνπλ επηπηψζεηο ζε δχν ή πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ή απαηηνχλ δίσμε ζε θνηλέο βάζεηο. Σα 

θαζήθνληα ηεο Eurojust πεξηιακβάλνπλ: (α) ηελ έλαξμε πνηληθψλ εξεπλψλ θαζψο θαη ηελ 

εηζήγεζε γηα ηελ θίλεζε πνηληθψλ δηψμεσλ πνπ δηεμάγνληαη απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο (β) 

ηνλ ζπληνληζκφ ησλ εξεπλψλ θαη ησλ δηψμεσλ· θαη (γ) ηελ ελίζρπζε ηεο δηθαζηηθήο 

ζπλεξγαζίαο.
149

 

H Επξσπόι είλαη έλαο νξγαληζκφο πνπ ζηφρν έρεη λα δεκηνπξγήζεη κηα αζθαιέζηεξε Δπξψπε, 

βειηηψλνληαο ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ επηβνιήο ηνπ 

λφκνπ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ. Απνζηνιή ηεο είλαη λα βνεζήζεη ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ λα απνηξέςνπλ θαη 

λα θαηαπνιεκήζνπλ ηε δηεζλή εγθιεκαηηθφηεηα θαη ηξνκνθξαηία. Οη δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο 

πνπ αθνξνχλ ηελ Δπξσπφι εκπίπηνπλ ζηε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο.
150

 

Οη ζηφρνη ηεο Δπξσπφι είλαη λα ζηεξίδεη ηηο αξρέο επηβνιήο ηνπ λφκνπ, δηεπθνιχλνληαο ηηο 

αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, παξέρνληαο εγθιεκαηνινγηθέο αλαιχζεηο, φπσο θαη ζπλδξάκνληαο 

θαη ζπληνλίδνληαο δηαζπλνξηαθέο επηρεηξήζεηο, λα γίλεη θέληξν πιεξνθνξηψλ ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε 

ηελ εγθιεκαηηθφηεηα, εληνπίδνληαο θελά ζηελ θνηλή πιεξνθφξεζε θαη ζέηνληαο πξνηεξαηφηεηεο 

εξεπλψλ θαη λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ σο θέληξν ηεο ΔΔ γηα ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε ζηνλ ηνκέα 
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 http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/3/8/1/2/index.tkl?lang=gr Αλάθηεζε 21.5.2016 
148

 Βι. άξζξν 82 παξ. 3 ΛΔΔ  
149 Βλ. άρκρο 85 ΛΕΕ  
150 Βι. άξζξν 88, ηίηινο V - Υψξνο ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1035&format=HTML&aged=1&language=EL&guiLanguage=en
http://www.eurojust.europa.eu/
http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/3/8/1/2/index.tkl?lang=gr
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ηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ, πξσηνζηαηψληαο ζε λέεο ηερλνινγίεο θαζψο επίζεο δηεπθνιχλνληαο 

ηελ αληαιιαγή γλψζεσλ θαη ηελ πνηνηηθή θαηάξηηζε ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο φπσο ε 

ηξνκνθξαηία, ηα λαξθσηηθά θαη ε θηβδειεία ηνπ επξψ. 

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην είλαη αξκφδην, ππφ νξηζκέλνπο φξνπο, λα απνθαίλεηαη κε 

πξνδηθαζηηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ηεο ζχκβαζεο.  

Ο Οξγαληζκόο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Καηάξηηζε ζηνλ Τνκέα ηεο Επηβνιήο ηνπ Νόκνπ 

(ΕΑΑ) ππνζηεξίδεη, αλαπηχζζεη, εθαξκφδεη θαη ζπληνλίδεη ηελ θαηάξηηζε ησλ ιεηηνπξγψλ 

επηβνιήο ηνπ λφκνπ, ελψ παξάιιεια δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ ζην πιαίζην ηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ, ηδίσο ζηνπο 

ηνκείο ηεο πξφιεςεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ζνβαξψλ κνξθψλ εγθιεκαηηθφηεηαο πνπ 

επεξεάδνπλ δχν ή πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε, θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο.
151

 

Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αδηθεκάησλ πνπ ζίγνπλ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο, ην 

πκβνχιην, απνθαζίδνληαο ζχκθσλα κε εηδηθή λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (νκνθσλία θαη έγθξηζε 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ) κέζσ θαλνληζκψλ, κπνξεί λα ζπζηήζεη Δπξσπατθή 

Δηζαγγειία εθ ηεο Eurojust. Δθφζνλ δελ επηηεπρζεί νκνθσλία, νκάδα απνηεινχκελε απφ ελλέα 

ηνπιάρηζηνλ θξάηε κέιε κπνξεί λα δεηήζεη λα παξαπεκθζεί ην ζρέδην θαλνληζκνχ ζην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην. ηελ πεξίπησζε απηή, ε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία ζην πκβνχιην 

αλαζηέιιεηαη. Δληφο ηεηξακήλνπ απφ ηελ αλαζηνιή απηή, ζε πεξίπησζε κε ζπκθσλίαο, ελλέα 

ηνπιάρηζηνλ θξάηε κέιε κπνξνχλ λα δειψζνπλ φηη επηζπκνχλ λα θαζηεξψζνπλ εληζρπκέλε 

ζπλεξγαζία βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ θαλνληζκνχ. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην δχλαηαη, 

απνθαζίδνληαο νκφθσλα κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, λα επεθηείλεη ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζνβαξήο εγθιεκαηηθφηεηαο 

κε δηαζπλνξηαθή δηάζηαζε.
152 
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 Βι. Καλνληζκφο (ΔΔ) 2015/2219 ηνπ ΔΚ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25.11.2015 ζρεηηθά κε ηνλ Οξγαληζκφ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Καηάξηηζε ζηνλ Σνκέα ηεο Δπηβνιήο ηνπ Νφκνπ (ΔΑΑ) θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε 

θαη θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο 2005/681/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ. Αλάθηεζε 22.05.2016 
152  Βλ. άρκρο 86 ΛΕΕ  
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Τν επξσπατθό έληαικα ζύιιεςεο είλαη δηθαζηηθή απφθαζε πνπ εθδίδεη κηα ρψξα ηεο ΔΔ θαη 

αθνξά ηε ζχιιεςε θαη παξάδνζε, εθ κέξνπο άιιεο ρψξαο ηεο ΔΔ, ελφο πξνζψπνπ 

θαηαδεηνχκελνπ γηα πνηληθή δίσμε ή γηα έθηηζε πνηλήο θπιάθηζεο. 

Με ην επξσπατθφ έληαικα πξννξίδεηαη λα εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηθαζηηθψλ 

αξρψλ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ. Σν επξσπατθφ έληαικα βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο ακνηβαίαο 

αλαγλψξηζεο ησλ απνθάζεσλ ζηνλ πνηληθφ ηνκέα. 

Σν επξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο βαζίδεηαη ζε απφθαζε πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο 

Ινπλίνπ 2002, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε ην 2009.
153

 νδεγίεο ηεο ΔΔ γηα ηα δηθνλνκηθά δηθαηψκαηα 

πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην 2010, δηαζθαιίδνπλ φηη πξφζσπα θαηά ησλ νπνίσλ εθδφζεθε 

επξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο, δηθαηνχληαη ππεξεζίεο δηθεγφξνπ θαη δηεξκελέα θαη πξέπεη λα 

ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηά ηνπο. 

Σν επξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο θαη ελαξκνληζκέλεο δηαδηθαζίεο παξάδνζεο κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ αληηθαηέζηεζαλ ην ζχζηεκα έθδνζεο ππφπησλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ.
154

 

Όηαλ ε δηθαζηηθή αξρή θξάηνπο κέινπο εθδίδεη απφθαζε κε ηελ νπνία δεηείηαη ε παξάδνζε 

πξνζψπνπ, ε απφθαζε απηή αλαγλσξίδεηαη ipso facto απφ ηηο δηθαζηηθέο αξρέο ησλ άιισλ 

θξαηψλ κειψλ, κεηά απφ θάπνηνπο ειάρηζηνπο ειέγρνπο.  

H αζηπλνκηθή θαη δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο έρεη θάλεη ζεκαληηθέο πξνφδνπο 

απφ ηε ζέζε ζε εθαξκνγή ηεο ην 1991, ηδίσο σο πξνο ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο κε: ηελ πξνζέγγηζε ηνπ νπζηαζηηθνχ πνηληθνχ δηθαίνπ· ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε 

ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ· ηε πξνζέγγηζε ηνπ νξηζκνχ ησλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ 

ηε ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε· θαη ηελ ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ κειψλ λα επηβάιινπλ 

θπξψζεηο αληίζηνηρεο πξνο ηε ζνβαξφηεηα απηψλ ησλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ.
155
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 Βι. Απφθαζε  2009/902/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 30ήο Ννεκβξίνπ 2009 γηα ηε δεκηνπξγία Δπξσπατθνχ 

Γηθηχνπ Πξφιεςεο ηνπ Δγθιήκαηνο (EUCPN) θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο 2001/427/ΓΔΤ. Αλάθηεζε 

22.05.2016  
154

 Βι. Απφθαζε-πιαίζην 2002/584/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ην επξσπατθφ έληαικα 

ζχιιεςεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο παξάδνζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. Αλάθηεζε 22.05.2016  
155

 Βι. Απφθαζε-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24.10.2008 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο. Αλάθηεζε 22.05.2016  
 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/l33167_el.htm
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/displayFtu.do?language=EN&ftuId=FTU_4.12.6.html&id=73
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/crime_intro_en.htm
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/crime_intro_en.htm
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/crime_intro_en.htm
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ VII: ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ. ΠΡΟΣΑΔΗ.   

 

Η δεκηνπξγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ απνηειεί αξρηθά κηα θιαζηθή δηθαζηηθή αξρή, φκσο κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, ε αξκνδηφηεηα ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ δηεπξχλζεθε ζεκαληηθά: ην Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ έγηλε ε πςειφηεξε αξρή γηα 

ηε βειηίσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, άξρηζε λα αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ 

πληαγκαηηθνχ, πνηληθνχ, πεηζαξρηθνχ θαη αζηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, επίζεο ελεξγεί σο δηνηθεηηθφ 

θαη δηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην (φπσο ν Άξεηνο Πάγνο), θαη εθηειεί ζπκβνπιεπηηθά θαζήθνληα.  

 

Γειαδή, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην ΓΔΔ, ηνπ νπνίνπ νη απνθάζεηο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηα 

θξάηε κέιε φζν θαη γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ζην έδαθνο φισλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαη επηηειεί έλα είδνο ιεηηνπξγίαο δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ηνπ παξαδνζηαθνχ δηεζλνχο 

Γηθαζηεξίνπ. Δπηπιένλ, ην ΓΔΔ, ειέγρεη ην πκβνχιην, ηελ Δπηηξνπή, ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην, ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, ην Δπξσπατθφ Ννκηζκαηηθφ Σακείν.  

 

ε ελδερφκελε εξψηεζε εάλ ην Γηθαζηήξην εθπιεξψλεη ηελ απνζηνιή γηα ηελ νπνία έρεη 

ζπζηαζεί, ζεκεηψλεηαη φηη γηα πεξηζζφηεξν απφ ηέζζεξηο δεθαεηίεο ηεο χπαξμήο ηνπ, ην ΓΔΔ 

έρεη γίλεη κηα πξαγκαηηθή «κεραλή νινθιήξσζεο». Σα επηηεχγκαηά ηνπ ζηνλ ηνκέα απηφ δελ 

κπνξνχλ λα ππνηηκεζνχλ.  πγθεθξηκέλα, ην ΓΔΔ έρεη δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ απηφλνκνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ. Αθξηβψο, ην ΓΔΔ, φπσο θαλέλα 

άιιν, εμαζθάιηζε θαη αλέπηπμε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ: ηνλ θαλφλα ηνπ 

δηθαίνπ ηεο ΔΔ έλαληη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηελ αξρή ηεο άκεζεο 

εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο ζην έδαθνο ησλ θξαηψλ κεξψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, 

αλακθίβνια έρεη ζεκειηψδε ζεκαζία γηα ηε βηψζηκε ιεηηνπξγία ηνπ νιφθιεξνπ επξσπατθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη κηα εγγχεζε φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ην 

δίθαην ηεο ΔΔ ζα επεξεάδεηαη ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ απφ ηελ λνκνινγία ηνπ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζηελ ηζηνξία δηεζλψλ νξγαληζκψλ δελ έρεη αθφκε πξνυπάξμεη δηθαζηηθή 

αξρή κε παξφκνηα αξκνδηφηεηα, νξγάλσζε θαη δηαδηθαζία. 

 

Πέξαλ απηψλ παξαηεξείηαη φηη, κε ηελ εμέιημε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ, ην αλψηαην 

δηθαηνδνηηθφ φξγαλν ηεο ΔΔ αλαβαζκίζηεθε θαηά πεξηφδνπο κέζα απφ ηηο δηάθνξεο πλζήθεο, 
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ελψ πάληνηε ν ξφινο ηνπ σο δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ εζηηάδεηαη ζηελ εξκελεία θαη ζηελ 

δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ απφ ηα θξάηε  κέιε ή άιινπο 

εκπιεθφκελνπο.  

 

Με ηελ δεκηνπξγία κεηαγελέζηεξα θαη ηνπ Γηθαζηεξίνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαζψο θαη κε ηελ  

αλαδηάηαμε ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ, ην ΓΔΔ είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη πεξηζζφηεξν 

δηθαηνδνηηθφ έξγν θαη ηαρχηεξα απφ πξηλ. Η δεκηνπξγία ηνπ ΓΓΓ έηεηλε λα απνζπκθφξεζε ην 

δηθαηνδνηηθφ έξγν ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ ην νπνίν κε ηελ αλαθαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπ αλαβάζκηζε ηελ δηθαηνδνηηθή ηνπ ιεηηνπξγία.  

Με ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο ε δηθαηνδνζία  ηεο ΔΔ επεθηάζεθε θαη ζε λένπο ηνκείο κε 

απνηέιεζκα ην ΓΔΔ λα δηαζθαιίδεη θαιχηεξα θαη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο.  

Γελ πξέπεη λα ζεσξεζεί ππεξβνιή, φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ην ΓΔΔ κεηεμειίρηεθε ζε 

ζηπινβάηε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ θαζψο απνηειεί ην κφλν αξκφδην φξγαλν λα εξκελεχεη ην 

Δπξσπατθφ Γίθαην θαη λα απνθαζίδεη εάλ ππήξμε παξαβίαζε ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ. Έηζη, 

ζπλεηζέθεξε ηα κέγηζηα ζηελ ηάζε ελνπνίεζεο ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ θαη ηελ πηζηή εθαξκνγή 

ηνπ απφ ηα θξάηε κέιε.  

πγθεθξηκέλα κε ηελ έθδνζε απνθάζεσλ επί πξνδηθαζηηθψλ εξσηεκάησλ ζπλέβαιε ζηελ εληαία 

εξκελεία ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ απφ ηα εζληθά Γηθαζηήξηα ησλ θξαηψλ κειψλ ψζηε λα 

ζρεκαηνπνηεζεί ηζρπξή έλλνκε ηάμε ζηελ ΔΔ. Ο ξφινο ηνπ ΓΔΔ ζηελ πηζηή ηήξεζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ απφ ηα θξάηε κέιε είλαη ζπνπδαίνο, επίζεο,  ν ξφινο ηνπ ΓΔΔ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ κέζα απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πλζεθψλ 

ήηαλ δηηηφο γηαηί δελ ζπλέβαιε κφλν ζηελ εληαία εξκελεία θαη εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ, 

αιιά ζπλέβαιε θαη ζηελ πξνζηαζία νησλδήπνηε πξνζψπσλ, ησλ θξαηψλ  κειψλ, ησλ νπνίσλ ηα 

δηθαηψκαηα παξαβηάδνληαη . ε πνιιέο απνθάζεηο ηνπ, ην ΓΔΔ δηεχξπλε φρη κφλν ηνλ θχθιν ησλ 

θνηλνηηθψλ πξάμεσλ πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηθαζηηθνχ ειέγρνπ, αιιά 

δηεχξπλε θαη ηνλ θχθιν ησλ πξνζψπσλ πνπ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ πξνζθπγή αθχξσζεο θαηά 

ησλ θνηλνηηθψλ πξάμεσλ. Ο ξφινο ηνπ ΓΔΔ ζηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πξνζψπσλ 
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πνπ ηα δηθαηψκαηα ηνπο παξαβηάδνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ, 

επηβεβαηψζεθε θαη ζε απνθάζεηο ηνπ κεηά απφ πξνζθπγή απνδεκίσζεο.     

Η δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε αζηηθέο ππνζέζεηο είλαη ζεκαληηθή, γηαηί ζε έλαλ πξαγκαηηθά εληαίν 

ρψξν Γηθαηνζχλεο, ηα άηνκα θαη άιια λνκηθά κνξθψκαηα δελ ζα πξέπεη λα εκπνδίδνληαη ή λα 

απνζαξξχλνληαη απφ ην λα αζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ιφγσ ηεο κε ζπκβαηηθφηεηαο ή ηεο 

πνιππινθφηεηαο ησλ λνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θξαηψλ κειψλ.  

Δμ άιιεο πιεπξάο, επεηδή ε αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο είλαη ε ινγηθή ζπλέπεηα 

ηεο εκπινθήο ηεο ζηελ νηθνλνκηθή ζθαίξα, ηα αλνηθηά εζσηεξηθά ζχλνξα ησλ θξαηψλ κειψλ 

θαη ε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ πνιηηψλ ηεο Έλσζεο έπξεπε λα αληηζηαζκηζηνχλ απφ κηα 

δηεπθφιπλζε γηα ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε δίσμε ελδερνκέλσλ 

θαηαρξήζεσλ.  

 

Η ζπκκεηνρή ησλ Γεληθψλ Δηζαγγειέσλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζε δίθεο ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 

ΔΔ είρε επίζεο έλα ηεξάζηην αληίθηππν ζηελ αλάπηπμε ηεο λνκνινγίαο θαη λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ 

γεληθφηεξα. Ο ζεζκφο Γεληθψλ Δηζαγγειέσλ ζην Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί αλεμάξηεηα απφ ην πιαίζην ζην νπνίν 

ιεηηνπξγεί. Η εκπινθή ηνπ ζπκβάιιεη ζηηο αλάγθεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ θαη απηφ απνδείρηεθε 

ήδε ζηελ πξαθηηθή. Η ζπκκεηνρή ησλ Γεληθψλ Δηζαγγειέσλ ζε δίθεο ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

ηεο ΔΔ ζπκβάιιεη ζηελ αξκνληθή εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, θαη αληηζηαζκίδεη ηελ 

ζεκαζία  ησλ κεηνςεθήζσλ γλσκψλ ησλ δηθαζηψλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ.  

Η λέα πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο δηθαζηηθήο κεηαξξχζκηζεο δεκηνπξγεί ζεηξά πξνβιεκάησλ. 

Δηδηθφηεξα, απηφ ηζρχεη γηα ηε λέα αξρή ηεο αλαθαηαλνκήο ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ θαη ηνπ Γηθαζηεξίνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Αλαθαηαλνκή ησλ 

αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΓΓΓ έρεη σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ΔΔ. Ωζηφζν, απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζην αληίζεην 

απνηέιεζκα, ζην νπνίν ην ΓΓΔ δελ ζα κπνξεί λα ρεηξηζηεί ηνλ θφξην εξγαζίαο, ν νπνίνο ζα 

πξνθιεζεί κεηά απφ ηπρφλ λέεο δηεπξχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Η απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ΔΔ, σο εθ ηνχηνπ, εμαξηάηαη απφ ηε ζσζηή επηινγή θξηηεξίσλ 

ηεο αλαθαηαλνκήο δηθαηνδνζίαο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη απιά, ζαθή θαη αληηθεηκεληθά. 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/index_el.htm
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Έηζη, ε πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ απαηηεί κεγάιε πξνζνρή, θαζψο ε βηαζχλε 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ 

έλλνκε ηάμε ηεο ΔΔ. 

Απφ ηε  ίδξπζή ηνπο, ηα ηξία Γηθαζηήξηα ηνπ ΓΔΔ έρνπλ εθδψζεη πεξίπνπ 15 000 δηθαζηηθέο 

απνθάζεηο. Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θάζε ρξφλν είλαη πεξίπνπ απφ 500 κέρξη 600. 

Καηαβιήζεθε κεγάιε πξνζπάζεηα, παξά ηελ πνιππινθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο, γηα ηελ κείσζε 

ηεο δηάξθεηαο ηεο εθδίθαζεο ησλ ππνζέζεσλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη ζαθήο βειηίσζε 

ράξηο ζην γεγνλφο φηη έρνπλ πξνζιεθζεί θαη λένη δηθαζηέο, κεηά ηελ δηεχξπλζε ηεο ΔΔ, νη νπνίνη 

έρνπλ εληαρζεί πιήξσο ζην ζχζηεκα. Η πνιππινθφηεηα κπνξεί λα νθείιεηαη ζην φηη ιφγσ ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο ησλ ππνζέζεσλ πνπ π.ρ κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη απφ ηελ Κχπξν, Ιηαιία ή 

Ιζπαλία ε αθεηεξία λα είλαη εθεί, αιιά ε απφθαζε ε νπνία εθδίδεηαη απφ ην ΓΔΔ εξκελεχνληαο 

ην Κνηλνηηθφ Γίθαην, εθαξκφδεηαη ζε φια ηα θξάηε κέιε, γεγνλφο πνπ κεηαθξάδεηαη ζε αλάγθε 

κεηάθξαζήο ηεο ζε φιεο ηηο γιψζζεο απφ ηθαλνχο, εμεηδηθεπκέλνπο λνκηθνχο κεηαθξαζηέο, ψζηε 

φινη νη ελδηαθεξφκελνη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ.    

πκπεξαζκαηηθά κπνξεί λα ιερζεί, φηη ην Γηθαζηήξην επέηπρε, ελ κέζσ, φρη πάληνηε επρεξψλ 

ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ, λα επηηειέζεη ηνλ ξφιν ηνπ πνπ ηνπ είρε αλαηεζεί.  

ηηο άκεζεο φκσο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πξέπεη λα εληαρζνχλ πξνζπάζεηεο ελδερφκελεο 

απινχζηεπζεο δηαδηθαζηψλ, αιιά θαη δηεχξπλζε ηεο βάζεο ησλ απνδεθηψλ ηνπ έξγνπ ηνπ, κε 

ζηφρν ηελ ελδερνκέλε πξφιεςε θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο ηψξα νδεγνχληαη ελψπηνλ ηνπ.     

Σέινο, ζε ζρέζε κε ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ, εθηηκάηαη, φηη απηφ ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο 

ζα ζπλερίζεη λα θαηαβάιιεηαη κε ην ηζρχνλ θαζεζηψο.        
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