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Έγγραφο προβληµατισµού του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί ορισµένων 

πτυχών της προσχωρήσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για 

την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών 

1 Το πρόγραµµα της Στοκχόλµης, το οποίο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 11 

∆εκεµβρίου 2009, κάνει λόγο για την «ταχεία» προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των 

Θεµελιωδών Ελευθεριών (στο εξής: Σύµβαση). Κατ’ εφαρµογήν του προγράµµατος αυτού, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόσφατα σχέδιο αποφάσεως του Συµβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο παρέχει την εξουσία στην Επιτροπή να διαπραγµατευθεί τη 

συµφωνία προσχωρήσεως της Ένωσης στη Σύµβαση. Το ως άνω σχέδιο τελεί υπό επισταµένη 

εξέταση εκ µέρους των αρµοδίων υπηρεσιών του Συµβουλίου1. Το ∆ικαστήριο, στο πλαίσιο 

της συµµετοχής του στις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη δέουσα ολοκλήρωση του 

σχεδίου προσχωρήσεως, που θέτει αρκετά περίπλοκα νοµικά ζητήµατα, εκθέτει τις 

ακόλουθες παρατηρήσεις όσον αφορά µιαν ειδική πτυχή που συνδέεται µε τον τρόπο 

λειτουργίας του δικαιοδοτικού συστήµατος της Ένωσης. 

I. 

2 Η Συνθήκη της Λισσαβώνας, που άρχισε να ισχύει την 1η ∆εκεµβρίου 2009, αποτελεί 

ένα κρίσιµο στάδιο στην εξέλιξη της προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην 

Ευρώπη. Αφενός, ο Χάρτης των θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

καθίσταται δεσµευτική νοµική πράξη, οπότε το ∆ικαστήριο και τα εθνικά δικαστήρια 

διαθέτουν πλέον ένα νοµικό κείµενο προοριζόµενο να αποτελέσει το κύριο έρεισµα για την 

εξασφάλιση του σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων στο πλαίσιο της ερµηνείας και της 

εφαρµογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφετέρου, η Συνθήκη της Λισσαβώνας 

προβλέπει ότι η Ένωση προσχωρεί στη Σύµβαση. Με την παροχή ενός τέτοιου ερείσµατος 

                                                 
1 Τα προηγούµενα στάδια εκτίθενται στο σηµείωµα της Προεδρίας προς το Coreper και το Συµβούλιο, 
έγγραφο 6582/10, της 17ης Φεβρουαρίου 2010, «Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή 
Σύµβαση για την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών». 
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στο νοµικό πλαίσιο της προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ένωσης στο επίπεδο 

της Ένωσης τονίζεται και ενισχύεται η προστασία αυτή, οι πρώτες νοµολογιακές βάσεις της 

οποίας τέθηκαν πριν από σαράντα και πλέον έτη2. 

3 Συναφώς, όσον αφορά ειδικότερα τη Σύµβαση, τα θεσµικά και άλλα όργανα της 

Ένωσης επιδιώκουν πράγµατι από πολλά έτη τη διασφάλιση, υπό τον έλεγχο του 

∆ικαστηρίου, της τηρήσεως των δικαιωµάτων του ανθρώπου, όπως τα εγγυάται η Σύµβαση, 

τούτο µάλιστα χωρίς να υφίσταται ρητή υποχρέωση επ’ αυτού. Το ∆ικαστήριο, όπως 

προκύπτει από τη νοµολογία του, προβαίνει συχνά σε εφαρµογή της Συµβάσεως και 

επικαλείται συναφώς, όλο και πιο συγκεκριµένα τα τελευταία έτη, τη νοµολογία του 

Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε∆∆Α). Αποτέλεσµα τούτου είναι 

ότι το τελευταίο δέχεται σε ορισµένες περιπτώσεις (νοµολογία Bosphorus)3 ένα τεκµήριο 

δεσµεύσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ως άνω Σύµβαση λόγω της υπάρξεως 

ισοδύναµης προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου στο δίκαιο της Ένωσης. 

II. 

4 Η προσχώρηση της Ένωσης, ως οντότητας περιφερειακής ολοκληρώσεως, υπόκειται 

σε ειδικούς όρους που διακρίνονται από τους προβλεπόµενους σε περίπτωση προσχωρήσεως 

κράτους. Πράγµατι, κατά το άρθρο 6 ΣΕΕ, η προσχώρηση «δεν µεταβάλλει τις αρµοδιότητες 

της Ένωσης όπως ορίζονται στις Συνθήκες»4 και, κατά ένα από τα πρωτόκολλα που 

προσαρτώνται στις Συνθήκες, τα οποία έχουν, εποµένως, την ίδια ισχύ µε αυτές, η συµφωνία 

περί της προσχωρήσεως «πρέπει να εκφράζει την ανάγκη διαφύλαξης των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της Ένωσης και του δικαίου της Ένωσης»5. 

                                                 
2 Aπόφαση του ∆ικαστηρίου της 12ης Νοεµβρίου 1969, 29/69, Stauder, Συλλογή τόµος 1969-1971, σ. 147. 
3 Απόφαση του Ε∆∆Α, Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi (Bosphorus Airways) 
κατά Ιρλανδίας [GC], n° 45036/98, Ε∆∆Α2005-VI. 
4 Άρθρο 6, παράγραφος 2, ΣΕΕ. 
5 Άρθρο 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 8 σχετικά µε το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση για την προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προάσπιση των 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (στο εξής: πρωτόκολλο αριθ. 8). 



 

 
 

 - 3 -

5 Μεταξύ των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Ένωσης και της εννόµου τάξεώς της 

περιλαµβάνεται το ότι, κατά κανόνα, η δράση της Ένωσης αναπτύσσει τα αποτελέσµατά της 

έναντι των ιδιωτών µόνο µέσω εθνικών µέτρων εφαρµογής. Έτσι, προς επίτευξη της 

προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων τους έναντι της δράσεως της Ένωσης, οι ιδιώτες 

πρέπει κανονικά να απευθύνονται στις εθνικές αρχές και, ιδίως, στα δικαστήρια των κρατών 

µελών. Αν σε µια συγκεκριµένη περίπτωση ένας ιδιώτης δεν είναι ικανοποιηµένος από την 

προστασία που του παρασχέθηκε σε εθνικό επίπεδο, µπορεί να προσφύγει κατά του οικείου 

κράτους µέλους ενώπιον του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, µετά 

την εξάντληση των εσωτερικών µέσων παροχής ένδικης προστασίας. Ενεργώντας µε τον 

τρόπο αυτόν, οι ιδιώτες µπορούν να στρέφονται, εµµέσως, κατά των πράξεων της Ένωσης 

αµφισβητώντας εθνικά µέτρα εφαρµογής του δικαίου της. 

6 Στο πλαίσιο της προοπτικής προσχωρήσεως της Ένωσης στη Σύµβαση, το ιδιαίτερο 

αυτό χαρακτηριστικό του δικαιοδοτικού συστήµατος της Ένωσης πρέπει εκτιµηθεί σε σχέση 

µε τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία των µηχανισµών ελέγχου τους οπίους προβλέπει η 

Σύµβαση, ιδίως την αρχή της επικουρικότητας. Κατά την αρχή αυτή, στα κράτη που έχουν 

κυρώσει τη Σύµβαση εναπόκειται να διασφαλίζουν τον σεβασµό των δικαιωµάτων τα οποία 

αυτή προβλέπει σε εσωτερικό επίπεδο και στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου να ελέγχει αν τα κράτη αυτά όντως τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Εποµένως, οι 

εθνικές αρχές και τα εσωτερικά δικαστήρια είναι τα όργανα που βαρύνονται κατά κύριο λόγο 

µε το έργο της αποτροπής ή, άλλως, της εξακριβώσεως και της τιµωρίας των παραβάσεων της 

Συµβάσεως6. 

7 Βάσει της ως άνω αρχής της επικουρικότητας και προς εξασφάλιση της εφαρµογής 

της στο πλαίσιο της προετοιµασίας της προσχωρήσεως, η Ένωση καλείται να εξετάσει αν 

µπορεί να προηγείται του εξωτερικού ελέγχου από τα όργανα της Συµβάσεως ένας 

ουσιαστικός εσωτερικός έλεγχος από τα δικαστήρια των κρατών µελών ή/και εκείνων της 

                                                 
6 Βλ. το υπόµνηµα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου προς τα 
κράτη στο πλαίσιο της διασκέψεως του Interlaken [διάσκεψη αφορώσα το µέλλον του Ε∆∆Α, διοργανωθείσα 
στο Interlaken τον Φεβρουάριο του 2010], της 3ης Ιουλίου 2009, σ. 4, που είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα του 
Ε∆∆Α. 
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Ένωσης, όσον αφορά τη δράση της που είναι ικανή να αποτελέσει το αντικείµενο προσφυγής 

ενώπιον του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. 

III. 

8 Στο πλαίσιο του δικαιοδοτικού συστήµατος της Ένωσης, όπως αυτό προβλέπεται από 

τις Συνθήκες, το ∆ικαστήριο έχει ως αποστολή να εξασφαλίζει την τήρηση του δικαίου κατά 

την ερµηνεία και την εφαρµογή τους, ενώ, λόγω της λειτουργίας που έχει όσον αφορά τον 

έλεγχο της νοµιµότητας των πράξεων των οργάνων της Ένωσης7, αυτό είναι το µόνο αρµόδιο 

να κηρύξει, ενδεχοµένως, ανίσχυρη µια πράξη της Ένωσης. Πράγµατι, κατά πάγια 

νοµολογία, κάθε εθνικό δικαστήριο είναι αρµόδιο να εξετάζει το κύρος πράξεως των 

οργάνων της Ένωσης, τα εθνικά δικαστήρια όµως, ανεξάρτητα από το αν οι αποφάσεις τους 

είναι ή όχι δεκτικές ένδικου µέσου εσωτερικού δικαίου, δεν είναι αρµόδια να διαπιστώνουν 

τα ίδια το ανίσχυρο τέτοιων πράξεων. Έτσι, προς διαφύλαξη της οµοιόµορφης εφαρµογής του 

δικαίου της Ένωσης και προς διασφάλιση της αναγκαίας συνοχής του συστήµατος ένδικης 

προστασίας της Ένωσης, εναπόκειται µόνο στο ∆ικαστήριο να διαπιστώνει, ενδεχοµένως, το 

ανίσχυρο πράξεως της Ένωσης8. Το εν λόγω προνόµιο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των 

αρµοδιοτήτων του ∆ικαστηρίου και, εποµένως, των «αρµοδιοτήτων» των οργάνων της 

Ένωσης τις οποίες, όπως ορίζει το πρωτόκολλο αριθ. 8, δεν πρέπει να θίγει η προσχώρηση9. 

9 Προς προστασία του ιδιαίτερου αυτού χαρακτηριστικού του συστήµατος δικαστικής 

προστασίας της Ένωσης πρέπει να αποφευχθεί το ενδεχόµενο να καλείται το Ευρωπαϊκό 

∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου να εκδίδει αποφάσεις επί της συµφωνίας πράξεως 

της Ένωσης προς τη Σύµβαση χωρίς να έχει αποφανθεί προηγουµένως επ’ αυτού το 

∆ικαστήριο. 

                                                 
7 Άρθρο 19, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, ΣΕΕ. 
8 Βλ. απόφαση του ∆ικαστηρίου της 22ας Οκτωβρίου 1987, 314/85, Foto-Frost, Συλλογή 1987, σ. 4199. 
9 Άρθρο 2, πρώτη περίοδος, του πρωτοκόλλου αριθ. 8. 
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IV. 

10 Όσον αφορά ειδικότερα τη διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως που 

προβλέπει το άρθρο 267 ΣΛΕΕ, χρήσιµο είναι να υποµνησθεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι, λόγω 

της αποκεντρωµένης φύσεώς της, που σηµαίνει ότι τα εθνικά δικαστήρια είναι οι δικαστές 

του κοινού δικαίου της Ένωσης, ο τρόπος λειτουργίας της διαδικασίας αυτής έχει απολύτως 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα εδώ και µισό αιώνα, ενώ µάλιστα η Ένωση περιλαµβάνει 

σήµερα 27 κράτη µέλη. Εντούτοις, δεν είναι βέβαιο ότι θα υποβάλλεται αίτηση εκδόσεως 

προδικαστικής αποφάσεως στο ∆ικαστήριο σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ανακύπτει 

ζήτηµα συµφωνίας πράξεως της Ένωσης προς τα θεµελιώδη δικαιώµατα. Πράγµατι, καίτοι τα 

εθνικά δικαστήρια µπορούν, ορισµένα δε οφείλουν, να υποβάλλουν στο ∆ικαστήριο αίτηση 

εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως προκειµένου αυτό να αποφαίνεται επί της ερµηνείας 

και, ενδεχοµένως, επί του κύρους πράξεως της Ένωσης, η κίνηση της διαδικασίας αυτής 

βρίσκεται εκτός των δυνατοτήτων των διαδίκων. Επιπλέον, δύσκολα µπορεί να 

χαρακτηριστεί η διαδικασία αυτή ως µέσο παροχής ένδικης προστασίας το οποίο αποτελεί 

αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, κατ’ εφαρµογήν του κανόνα της εξαντλήσεως των εσωτερικών 

µέσων παροχής ένδικης προστασίας. 

11 Ασφαλώς, το σύστηµα που προβλέπει η Σύµβαση δεν ορίζει ως προϋπόθεση 

παραδεκτού µιας προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου ότι, σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να έχει επιληφθεί της υποθέσεως ένα ανώτατο 

δικαστήριο προκειµένου να αποφανθεί επί της προβαλλόµενης παραβιάσεως θεµελιωδών 

δικαιωµάτων εξαιτίας της οικείας πράξεως. Ωστόσο, το ανακύπτον ζήτηµα στην ανωτέρω 

περίπτωση δεν είναι η παρέµβαση του ∆ικαστηρίου ως ανωτάτου δικαιοδοτικού οργάνου της 

Ένωσης, αλλά η διαµόρφωση του δικαιοδοτικού συστήµατος της Ένωσης κατά τέτοιον τρόπο 

ώστε, όταν τίθεται υπό αµφισβήτηση µια πράξη της Ένωσης, να µπορεί να επιλαµβάνεται του 

ζητήµατος ένα δικαστήριο της Ένωσης προκειµένου να προβεί σε εσωτερικό έλεγχο πριν 

υπάρξει εξωτερικός έλεγχός της. 
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V.  

12 Κατά συνέπεια, προς τήρηση της εγγενούς στη Σύµβαση αρχής της επικουρικότητας 

και προς παράλληλη εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του δικαιοδοτικού συστήµατος 

της Ένωσης, πρέπει να υφίσταται ένας µηχανισµός ικανός να εξασφαλίζει ότι το ∆ικαστήριο 

θα µπορεί να επιλαµβάνεται, κατά τρόπο αποτελεσµατικό, ζητηµάτων κύρους πράξεως της 

Ένωσης πριν το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου αποφανθεί επί της 

συµφωνίας της πράξεως αυτής προς τη Σύµβαση. 

Λουξεµβούργο, 5 Μαΐου 2010 
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