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Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 57/06/EL 

12 Ιουλίου 2006 

Αποφάσεις του Πρωτοδικείου στις υποθέσεις T-253/02 και T-49/04 

Chafiq Ayadi κατά Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Faraj Hassan κατά Συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΩΝ ΤΩΝ 
ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ∆ΕΣΜΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ 

∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Το δικαίωµα των ενδιαφεροµένων να υποβάλουν στο Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αίτηση 
επανεξετάσεως της περιπτώσεώς τους διασφαλίζεται από την κοινοτική έννοµη τάξη. Στο 
πλαίσιο εξετάσεως µιας τέτοιας αιτήσεως τα κράτη µέλη οφείλουν να σέβονται τα θεµελιώδη 

δικαιώµατα των ενδιαφεροµένων 

Μετά τις τροµοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου 2001, το Συµβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωµένων Εθνών εξέδωσε σειρά ψηφισµάτων µε τα οποία εζητείτο απ’ όλα τα κράτη µέλη 
του ΟΗΕ να δεσµεύσουν τις καταθέσεις και τους χρηµατοοικονοµικούς πόρους των 
προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται µε τους Ταλιµπάν, τον Οσάµα Μπιν Λάντεν και το 
δίκτυο Αλ Κάιντα. Το Συµβούλιο Ασφαλείας ανέθεσε σε επιτροπή κυρώσεων να επισηµαίνει 
τα εµπλεκόµενα άτοµα και να τηρεί ενηµερωµένο τον σχετικό πίνακα. 

Προς εφαρµογή των ψηφισµάτων αυτών, εκδόθηκαν στην Κοινότητα κανονισµοί του 
Συµβουλίου 1, οι οποίοι επιτάσσουν τη δέσµευση των κεφαλαίων των εµπλεκοµένων 
προσώπων και οντοτήτων. Τα εν λόγω άτοµα και οντότητες περιλαµβάνονται σε πίνακα 
προσαρτηµένο στους κανονισµούς, τακτικώς αναθεωρούµενο από την Επιτροπή, βάσει των 
ενηµερωµένων πινάκων που αποστέλλει η επιτροπή κυρώσεων 2. Τα κράτη µέλη µπορούν να 
εγκρίνουν παρεκκλίσεις από το µέτρο της δεσµεύσεως κεφαλαίων για ανθρωπιστικούς 
λόγους, µε τη σύµφωνη γνώµη της επιτροπής κυρώσεων. Σύµφωνα µε ειδική διαδικασία, 
µπορεί να υποβληθεί στην επιτροπή κυρώσεων αίτηση διαγραφής από τον πίνακα, µέσω του 
κράτους στο οποίο κατοικεί ή του οποίου έχει την ιθαγένεια το ενδιαφερόµενο πρόσωπο. 

 
1 – Ο ισχύων σήµερα κανονισµός είναι ο κανονισµός (ΕΚ) 881/2002 της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή 

συγκεκριµένων περιοριστικών µέτρων κατά ορισµένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται µε τον 
Οσάµα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιµπάν, και την κατάργηση του κανονισµού 
(ΕΚ) 467/2001 (ΕΕ L 139, σ. 9). 

2 – Βλ., προσφάτως, τον κανονισµό (ΕΚ) 674/2006 της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2006, για την 
τροποποίηση, για εξηκοστή πέµπτη φορά, του κανονισµού 881/2002 (ΕΕ L 116, σ. 58). 



Στις 19 Οκτωβρίου 2001, ο Chafiq Ayadi, τυνήσιος υπήκοος, κάτοικος ∆ουβλίνου, Ιρλανδία, 
και στις 20 Νοεµβρίου 2003, ο Faraj Hassan, λύβιος υπήκοος, κάτοικος Λιβάνου, 
κρατούµενος στη φυλακή του Brixton, Ηνωµένο Βασίλειο, εν αναµονή διαδικασίας εκδόσεως 
που κινήθηκε κατόπιν αιτήσεως των ιταλικών αρχών, περιελήφθησαν στον εν λόγω κοινοτικό 
πίνακα. Τα δύο αυτά πρόσωπα ζήτησαν από το Πρωτοδικείο να ακυρώσει το εις βάρος τους 
ληφθέν µέτρο. 

Το Πρωτοδικείο επισηµαίνει, αρχικώς, ότι όπως έχει ήδη αποφανθεί µε τις αποφάσεις του επί 
των υποθέσεων Yusuf και Kadi 3, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δύναται να διατάξει τη δέσµευση 
κεφαλαίων ιδιωτών, στο πλαίσιο της καταστολής της διεθνούς τροµοκρατίας. Ένα τέτοιο 
µέτρο δεν συνιστά προσβολή των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου, όπως αυτά 
αναγνωρίζονται σε οικουµενικό επίπεδο (jus cogens). 

Στην απόφαση Ayadi, το Πρωτοδικείο δέχεται, επίσης ότι η δέσµευση κεφαλαίων συνιστά 
ιδιαίτερα δραστικό µέτρο, επισηµαίνει, όµως, ότι το µέτρο αυτό δεν κωλύει τα εµπλεκόµενα 
πρόσωπα να διάγουν ικανοποιητικό προσωπικό, οικογενειακό και κοινωνικό βίο, 
λαµβανοµένων υπόψη των περιστάσεων. Ειδικότερα, δεν τους απαγορεύει την άσκηση 
επαγγελµατικής δραστηριότητας, υπό την επιφύλαξη, βεβαίως, της ρυθµίσεως του τρόπου 
εισπράξεως των εισοδηµάτων από την δραστηριότητα αυτή. Κατ’ αρχήν, η χορήγηση άδειας 
οδηγού ταξί και η µίσθωση αυτοκινήτου από τον Ayadi µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο 
παρεκκλίσεως από τη δέσµευση των κεφαλαίων του. Εντούτοις, στις εθνικές αρχές 
εναπόκειται να αποδείξουν ότι µπορεί να χορηγηθεί µια τέτοια παρέκκλιση και να 
µεριµνήσουν για τον έλεγχο και την εφαρµογή της, σε συνεννόηση µε την επιτροπή 
κυρώσεων. 

Τέλος, όσον αφορά τη διαδικασία διαγραφής από τον πίνακα, το Πρωτοδικείο διαπιστώνει 
ότι οι οδηγίες της επιτροπής κυρώσεων και ο προσβαλλόµενος κανονισµός του 
Συµβουλίου προβλέπουν το δικαίωµα των ιδιωτών να καταθέτουν αίτηση 
επανεξετάσεως της περίπτωσής τους στην επιτροπή κυρώσεων µέσω της Κυβερνήσεως της 
χώρας την οποία κατοικούν ή της οποίας έχουν την ιθαγένεια. Συνεπώς, το δικαίωµα αυτό 
διασφαλίζεται, επίσης, από την κοινοτική έννοµη τάξη. Στο πλαίσιο της εξετάσεως µιας 
τέτοιας αιτήσεως, τα κράτη µέλη υποχρεούνται να µην θίγουν τα θεµελιώδη δικαιώµατα των 
ενδιαφεροµένων. Ειδικότερα, τα κράτη µέλη: 

• οφείλουν να µεριµνούν, στο µέτρο του δυνατού, ώστε να παρέχεται στους 
ενδιαφεροµένους η δυνατότητα αποτελεσµατικής προβολής της απόψεώς τους 
ενώπιον των αρµοδίων εθνικών αρχών· 

• δεν µπορούν να προβάλλουν άρνηση κινήσεως της διαδικασίας επανεξετάσεως, 
προβάλλοντας ως µόνο λόγο ότι οι ενδιαφερόµενοι δεν µπορούν να προσκοµίσουν 
επακριβή και λυσιτελή στοιχεία προς στήριξη της αιτήσεώς τους, επειδή δεν 
µπόρεσαν να πληροφορηθούν, λόγω του απολύτου χαρακτήρα τους, τους ακριβείς 
λόγους για τους οποίους περιελήφθησαν στον επίµαχο πίνακα· και 

• υποχρεούνται να µεριµνούν ώστε η περίπτωση των ενδιαφεροµένων να τίθεται υπόψη 
της επιτροπής άνευ καθυστερήσεων και κατά τρόπο έντιµο και αµερόληπτο, προς 

                                                 
3 – Υποθέσεις T-306/01, Ahmed Ali Yusuf και Al Barakaat International Foundation κατά Συµβουλίου, και T-

315/01, Yassin Abdullah Kadi κατά Συµβουλίου. Βλ. CP 79/05 
(http://www.curia.eu.int/fr/actu/communiques/cp05/aff/cp050079fr.pdf)  

http://www.curia.eu.int/fr/actu/communiques/cp05/aff/cp050079fr.pdf


επανεξέταση, αν τούτο δικαιολογείται αντικειµενικώς ενόψει των προσκοµισθέντων 
πληροφοριακών στοιχείων. 

Επιπροσθέτως, οι ενδιαφερόµενοι έχουν την δυνατότητα ασκήσεως προσφυγής ενώπιον 
των εθνικών δικαστηρίων κατά ενδεχόµενης καταχρηστικώς προβληθείσας αρνήσεως 
της αρµόδιας εθνικής αρχής να φέρει την περίπτωσή τους προς επανεξέταση ενώπιον της 
επιτροπής κυρώσεων. Η ανάγκη διασφαλίσεως της πλήρους αποτελεσµατικότητας του 
κοινοτικού δικαίου µπορεί να οδηγήσει τον εθνικό δικαστή στην απόφαση να µην εφαρµόσει, 
εφόσον παρίσταται ανάγκη, κανόνα της εθνικής νοµοθεσίας κωλύοντα την άσκηση αυτού του 
δικαιώµατος, όπως κανόνα αποκλείοντα από τον δικαστικό έλεγχο απόφαση των εθνικών 
αρχών µε την οποία αρνούνται να προβούν σε ενέργειες προς διασφάλιση της διπλωµατικής 
προστασίας των υπηκόων τους. 

Εν προκειµένω, το Πρωτοδικείο κρίνει ότι ο Ayadi και ο Hassan οφείλουν να 
εκµεταλλευτούν τις δυνατότητες δικαστικής προσφυγής που τους παρέχει η εθνική τους 
νοµοθεσία αν έχουν την πρόθεση να αµφισβητήσουν την προβαλλόµενη έλλειψη έντιµης 
συνεργασίας που επέδειξαν οι ιρλανδικές και οι βρετανικές αρχές έναντι αυτών. 

Το Πρωτοδικείο καταλήγει στο συµπέρασµα ότι δεν συντρέχει λόγος αναθεωρήσεως της 
κρίσεως στην οποία είχε καταλήξει στις αποφάσεις του επί των υποθέσεων Yusuf και Kadi 
και ότι, κατά συνέπεια, οι προσφυγές πρέπει να απορριφθούν. 

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου µπορεί να ασκηθεί αναίρεση, 
περιοριζόµενη σε νοµικά ζητήµατα, ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, εντός δύο µηνών από της κοινοποιήσεώς της. 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
Πρωτοδικείο.. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται:  CS, DE, EN, ES, EL, FR, HU, IT, PL, SK, SL 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=T-253/02  

Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα κεντρικής 
Ευρώπης, κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna Angelidis 

Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=rechercher&numaff=T-253/02

