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Το Γενικό ∆ικαστήριο ακυρώνει πράξεις του Συµβουλίου οι οποίες διέτασσαν τη 
δέσµευση κεφαλαίων της Stichting Al-Aqsa στο πλαίσιο της καταπολεµήσεως της 

τροµοκρατίας 

Κατόπιν καταργήσεως της εθνικής αποφάσεως επί της οποίας στηρίζονταν τα εν λόγω µέτρα, το 
Συµβούλιο δεν είχε πλέον τη δυνατότητα να διατηρήσει τις οικονοµικές κυρώσεις κατά της Al-Aqsa 

Προκειµένου να τεθεί σε εφαρµογή ψήφισµα του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το Συµβούλιο 
εξέδωσε κοινή θέση1 και κανονισµό2, που διέτασσαν τη δέσµευση των κεφαλαίων των προσώπων 
και οντοτήτων που καταχωρούνται σε κατάλογο ο οποίος ενηµερώνεται τακτικά. Η καταχώριση 
στον κατάλογο αυτό πρέπει να γίνεται βάσει αποφάσεως λαµβανοµένης από την αρµόδια, κατ’ 
αρχήν δικαστική, εθνική αρχή κατά προσώπων και οντοτήτων που εµπλέκονται σε τροµοκρατικές 
ενέργειες.  

Στις 3 Απριλίου 2003, το ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε την Sanctieregeling 
terrorisme 2003 (απόφαση περί κυρώσεων στον τοµέα της τροµοκρατίας), κατά την οποία 
δεσµεύονταν όλα τα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία της Stichting Al-Aqsa, ιδρύµατος 
ολλανδικού δικαίου το οποίο υποστηρίζει ότι συνιστά ισλαµικό φορέα κοινωνικής πρόνοιας που 
υποστηρίζει οικονοµικά διάφορες οργανώσεις στο Ισραήλ, στη ∆υτική Όχθη και στη Λωρίδα της 
Γάζας για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης, µε το αιτιολογικό ότι 
οι µεταφορές κεφαλαίων που πραγµατοποιούσε προορίζονταν για οργανώσεις που υποστηρίζουν 
την τροµοκρατία στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα τη Hamas. Αίτηση λήψεως ασφαλιστικών 
µέτρων, για την αναστολή ισχύος της Sanctieregeling, απορρίφθηκε από το αρµόδιο εθνικό 
δικαστήριο.  

Με απόφαση της 27ης Ιουνίου 2003, το Συµβούλιο ενηµέρωσε τον κατάλογο συµπεριλαµβάνοντας 
µεταξύ άλλων σε αυτόν την Stichting Al-Aqsa.  

Η Sanctieregeling καταργήθηκε στις 3 Αυγούστου 2003, µετά την έκδοση της εν λόγω κοινοτικής 
αποφάσεως. 

Με απόφαση της 11ης Ιουλίου 2007, το Γενικό ∆ικαστήριο, κατόπιν αιτήσεως της Al-Aqsa, 
ακύρωσε την απόφαση του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2003, όπως επίσης και πλείστες 
µεταγενέστερες αποφάσεις για την ενηµέρωση του καταλόγου, µε κύριο σκεπτικό ότι δεν ήταν 
επαρκώς αιτιολογηµένες3. 

Στο µεταξύ, στις 28 Ιουνίου 2007, το Συµβούλιο εξέδωσε νέα απόφαση4 για την ενηµέρωση του 
καταλόγου συµπεριλαµβάνοντας σε αυτόν την Al-Aqsa. Κατά την έκδοση της αποφάσεως αυτής, 
το Συµβούλιο διαβίβασε στα ενδιαφερόµενα πρόσωπα και οµάδες τους λόγους για τους οποίους 
                                                 
1 Κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, της 27ης ∆εκεµβρίου 2001, για την εφαρµογή ειδικών µέτρων για την 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 344, σ. 93). 
2 Κανονισµός (ΕΚ) 2580/2001 του Συµβουλίου, της 27ης ∆εκεµβρίου 2001, για τη λήψη ειδικών περιοριστικών µέτρων 
κατά ορισµένων προσώπων και οντοτήτων µε σκοπό την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 344, σ. 70). 
3 Απόφαση του Πρωτοδικείου, της 11ης Ιουλίου 2007, Al-Aqsa κατά Συµβουλίου, (T-327/03), βλ. επίσης CP 47/07. 
4 Απόφαση 2007/445/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για την εφαρµογή του άρθρου 2, παράγραφος 3, του 
κανονισµού (EK) 2580/2001 για τη λήψη ειδικών περιοριστικών µέτρων κατά ορισµένων προσώπων και οντοτήτων µε 
σκοπό την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, και την κατάργηση των αποφάσεων 2006/379/ΕΚ και 2006/1008/ΕΚ (ΕΕ 
L 169, σ. 58). 
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συµπεριλήφθηκαν στον κατάλογο. Ως προς τη συµπερίληψη της Al-Aqsa, το Συµβούλυιο 
επικαλέστηκε την Sanctieregeling και την απόφαση περί ασφαλιστικών µέτρων ως απόφαση 
ληφθείσα από την αρµόδια εθνική αρχή η οποία αιτιολογεί τη συµπερίληψη της Al-Aqsa στον 
κατάλογο. 

Η Al-Aqsa άσκησε προσφυγή ενώπιον του Γενικού ∆ικαστηρίου για την ακύρωση της αποφάσεως 
αυτής.  

Έκτοτε το Συµβούλιο εξέδωσε διάφορες αποφάσεις και κανονισµούς για την ενηµέρωση του 
επίµαχου καταλόγου. Η Al-Aqsa συµπεριλαµβάνονταν πάντοτε σε αυτόν. Η Al-Aqsa προσάρµοσε 
την προσφυγή της κατά τρόπο ώστε να ζητεί την ακύρωση και των νέων µέτρων, έως την έκδοση 
ενός κανονισµού τον Ιούνιο του 20095.  

Στις 22 ∆εκεµβρίου 2009, το Συµβούλιο εξέδωσε νέο εκτελεστικό κανονισµό6 ο οποίος διατηρεί την 
Al-Aqsa στον κατάλογο. Ο κανονισµός αυτός είναι σε ισχύ και δεν αποτελεί αντικείµενο της 
παρούσας υποθέσεως.  

Με την απόφασή του, το Γενικό ∆ικαστήριο κρίνει, κατ’ αρχάς, ότι η απόφαση περί ασφαλιστικών 
µέτρων, λαµβανόµενη υπόψη από κοινού µε την Sanctieregeling, έχει χαρακτηριστικά αποφάσεως 
της αρµόδιας εθνικής αρχής η οποία µπορεί, κατ’ αρχήν, να αιτιολογήσει τη λήψη µέτρου περί 
δεσµεύσεως κεφαλαίων σε κοινοτικό επίπεδο.  

Παρά ταύτα, το Γενικό ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι ο έλεγχος της υπάρξεως αποφάσεως της 
αρµόδιας εθνικής αρχής αποτελεί ουσιαστικό προαπαιτούµενο για την έκδοση αρχικής κοινοτικής 
αποφάσεως περί δεσµεύσεως κεφαλαίων, ενώ ο έλεγχος σχετικά µε τη συνέχεια που µπορεί να 
έχει η απόφαση αυτή σε εθνικό επίπεδο είναι απαραίτητος στο πλαίσιο της εκδόσεως 
επακόλουθης κοινοτικής αποφάσεως σχετικά µε τη διατήρηση της δεσµεύσεως κεφαλαίων. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Γενικό ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι, κατόπιν της καταργήσεως της 
Sanctieregeling, ούτε αυτή ούτε η απόφαση περί ασφαλιστικών µέτρων, της οποίας τα έννοµα 
αποτελέσµατα εξαρτώνται από την ύπαρξη της Sanctieregeling, µπορούν βασίµως να 
χρησιµεύσουν ως δικαιολογητική βάση του κοινοτικού µέτρου περί δεσµεύσεως των κεφαλαίων της 
Al-Aqsa. Το Συµβούλιο όφειλε να διαπιστώσει ότι δεν υπήρχε πλέον «έρεισµα» στο εθνικό δίκαιο 
το οποίο αιτιολογούσε επαρκώς κατά νόµο τη διατήρηση του κοινοτικού µέτρου.  

Κατά συνέπεια, το Γενικό ∆ικαστήριο ακυρώνει τα προσβληθέντα µέτρα όσον αφορά την 
Al-Aqsa. 

Το Γενικό ∆ικαστήριο προσθέτει ότι το Συµβούλιο φέρει την υποχρέωση να εξαλείψει τις ίδιες 
πληµµέλειες ή παρανοµίες κάθε µεταγενέστερου µέτρου της δεσµεύσεως κεφαλαίων το οποίο 
κατήργησε και αντικατάστησε τα προσβληθέντα µέτρα, έως την έκδοση της εν λόγω αποφάσεως. 
Μη προβαίνοντας στην εν λόγω ενέργεια, το Συµβούλιο δε τηρεί την υποχρέωση που υπέχει 
δυνάµει της Συνθήκης ΕΚ για τη λήψη των µέτρων που συνεπάγεται η εκτέλεση αποφάσεως 
δικαστηρίου της Ένωσης. 

 
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Κατά της αποφάσεως του Γενικού ∆ικαστηρίου µπορεί να ασκηθεί αναίρεση, περιοριζόµενη σε 
νοµικά ζητήµατα, ενώπιον του ∆ικαστηρίου, εντός δύο µηνών από της κοινοποιήσεώς της. 
 
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η προσφυγή ακυρώσεως αποσκοπεί στην ακύρωση πράξεων των οργάνων της Ένωσης που 
αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης. Υπό ορισµένες προϋποθέσεις, τα κράτη µέλη, τα όργανα της Ένωσης 
και οι ιδιώτες µπορούν να ασκήσουν προσφυγή ακυρώσεως ενώπιον του ∆ικαστηρίου ή του Γενικού 

                                                 
5 Τα επίµαχα µέτρα είναι: απόφαση 2007/445/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007· απόφαση 2007/868/EΚ του 
Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 2007· απόφαση 2008/583/EΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008· απόφαση 
2009/62/EΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιανουαρίου 2009 και κανονισµός (ΕΚ) 501/2009 του Συµβουλίου, της 15ης Ιουνίου 
2009. 
6 Εκτελεστικός κανονισµός (ΕΕ) 1285/2009, για την εφαρµογή του άρθρου 2, παράγραφος 3, του κανονισµού 2580/2001 
και την κατάργηση του κανονισµού αριθ. 501/2009 (ΕΕ L 346, σ. 39). 
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∆ικαστηρίου. Αν η προσφυγή είναι βάσιµη, η πράξη ακυρώνεται. Το καθού όργανο της Ένωσης οφείλει να 
καλύψει το ενδεχόµενο κενό δικαίου που δηµιουργεί η ακύρωση της πράξεως. 
 

 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, το οποίο δεν δεσµεύει το Γενικό 
∆ικαστήριο 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα CURIA από την ηµεροµηνία 
δηµοσιεύσεώς της  

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη  (+352) 4303 2582 
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