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Η απαγόρευση να γίνονται µη κάτοικοι Κάτω Χωρών δεκτοί στα ολλανδικά «coffee-
shops» συνάδει µε το δίκαιο της Ένωσης 

Ο περιορισµός αυτός δικαιολογείται από τον σκοπό καταπολεµήσεως του ναρκοτουρισµού και των 
οχλήσεων που αυτός συνεπάγεται, σκοπό που συνδέεται τόσο µε την τήρηση της δηµοσίας τάξεως 
όσο και µε την προστασία της υγείας των πολιτών, και τούτο τόσο στο επίπεδο των κρατών µελών 

όσο και σε αυτό της Ένωσης 

Κατά τον νόµο του 1976 περί ναρκωτικών ουσιών (Opiumwet 1976), απαγορεύονται στις Κάτω 
Χώρες η κατοχή, η εµπορία, η καλλιέργεια, η µεταφορά, η παρασκευή, η εισαγωγή και η εξαγωγή 
ναρκωτικών, περιλαµβανοµένων της ινδικής καννάβεως και των παραγώγων της. Παρά ταύτα, το 
κράτος αυτό εφαρµόζει πολιτική ανοχής όσον αφορά την ινδική κάνναβι. Η εν λόγω πολιτική 
οδήγησε ειδικά στην ίδρυση των coffee-shops, τα οποία προορίζονται κυρίως για την πώληση και 
κατανάλωση αυτού του λεγόµενου «µαλακού» ναρκωτικού. Οι τοπικές αρχές δύνανται να 
αδειοδοτήσουν τέτοια καταστήµατα εφόσον τηρούνται ορισµένα κριτήρια. Σε διάφορα coffee-
shops, γίνονται αντικείµενο εµπορίας επίσης µη οινοπνευµατώδη ποτά και εδέσµατα. 

Με σκοπό να µειώσει τον ναρκοτουρισµό, και µάλιστα να τον εµποδίσει, το δηµοτικό συµβούλιο 
του Μάαστριχτ, µε απόφαση της 20ής ∆εκεµβρίου 2005, εισήγαγε ένα κριτήριο κατοικίας στον 
γενικό κανονισµό του δήµου αυτού και έτσι απαγόρευσε  σε κάθε καταστηµατάρχη ενός coffee-
shop να δέχεται στο κατάστηµά του πρόσωπα που δεν έχουν την πραγµατική κατοικία τους στις 
Κάτω Χώρες. 

Ο Μ. M. Josemans εκµεταλλεύεται στο Μάαστριχτ το coffee-shop «Easy Going». Αφότου 
διαπιστώθηκε δύο φορές ότι πρόσωπα που δεν κατοικούν στις Κάτω Χώρες έγιναν δεκτά σε αυτό 
το coffee-shop, ο Burgemeester van Maastricht (∆ήµαρχος του Μάαστριχτ), µε απόφαση της 7ης 
Σεπτεµβρίου 2006, διέταξε το προσωρινό κλείσιµο του καταστήµατος αυτού. 

Ο M. Μ. Josemans υπέβαλε διοικητική ένσταση κατά της αποφάσεως αυτής. Υποστηρίζει ότι η 
επίµαχη ρύθµιση συνεπάγεται χωρίς δικαιολογητικό λόγο άνιση µεταχείριση µεταξύ των πολιτών 
της Ένωσης και, ειδικότερα, ότι τα πρόσωπα που δεν κατοικούν στις Κάτω Χώρες στερούνται της 
δυνατότητας να αγοράσουν µη οινοπνευµατώδη ποτά και εδέσµατα σe coffee-shops, αντιθέτως 
προς το δίκαιο της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, το Raad van State (Συµβούλιο της Επικρατείας), το 
οποίο επελήφθη της διαφοράς, έθεσε προδικαστικά ερωτήµατα στο ∆ικαστήριο. 

Κατ’ αρχάς, το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι αναγνωρίζεται γενικά το επιβλαβές των ναρκωτικών, 
περιλαµβανοµένων εκείνων µε βάση την κάνναβι, όπως η ινδική κάνναβις, και ότι η εµπορία τους 
απαγορεύεται εντός όλων των κρατών µελών, µε εξαίρεση την αυστηρώς ελεγχόµενη εµπορία τους 
προς χρήση για ιατρικούς και επιστηµονικούς σκοπούς. Η νοµική αυτή κατάσταση συνάδει µε 
διάφορες διεθνείς πράξεις, ιδίως δε µε πλείστες Συµβάσεις των Ηνωµένων Εθνών, στις οποίες τα 
κράτη µέλη συνεργάστηκαν ή προσχώρησαν, καθώς και µε το δίκαιο της Ένωσης. 

Εφόσον απαγορεύεται να εισαχθούν ναρκωτικά στο οικονοµικό και εµπορικό κύκλωµα της 
Ένωσης, ένας καταστηµατάρχης ενός coffee-shop δεν δύναται να επικαλεστεί ελευθερίες 
κυκλοφορίας ή την αρχή της απαγορεύσεως των δυσµενών διακρίσεων, όσον αφορά τη 
δραστηριότητα που συνίσταται στην εµπορία ινδικής καννάβεως. 
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Όσο για τη δραστηριότητα που συνίσταται στην εµπορία µη οινοπνευµατωδών ποτών και 
εδεσµάτων σε τέτοια καταστήµατα, ο ∆ήµαρχος του Μάαστριχτ καθώς και η Ολλανδική, η Βελγική 
και η Γαλλική Κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι η δραστηριότητα αυτή είναι εντελώς δευτερεύουσα σε 
σχέση µε την πώληση ινδικής καννάβεως και δεν δύναται να επηρεάσει την έκβαση της δίκης.  

Το ∆ικαστήριο δεν δέχεται το επιχείρηµα αυτό και εκτιµά ότι στο πλαίσιο αυτό ένας τέτοιος 
καταστηµατάρχης δύναται να επικαλεστεί λυσιτελώς τις ελευθερίες κυκλοφορίας. 

Κατά το ∆ικαστήριο, η εµπορία µη οινοπνευµατωδών ποτών και εδεσµάτων, σε coffee-shops, 
αποτελεί δραστηριότητα εστιάσεως. Έτσι, η επίµαχη ρύθµιση πρέπει να εξεταστεί µε γνώµονα την 
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. 

Το ∆ικαστήριο διαπιστώνει την ύπαρξη περιορισµού για την άσκηση της ελευθερίας αυτής 
στο µέτρο που οι καταστηµατάρχες των coffee-shops δεν δικαιούνται να πωλούν νόµιµα 
προϊόντα στα πρόσωπα που κατοικούν σε άλλα κράτη µέλη και στο µέτρο που τα 
πρόσωπα αυτά αποκλείονται από τέτοιες υπηρεσίες. 

Παρά ταύτα, ο περιορισµός αυτός δικαιολογείται από τον σκοπό καταπολεµήσεως του 
ναρκοτουρισµού και των οχλήσεων που αυτός συνεπάγεται. 

Συγκεκριµένα, η ρύθµιση αυτή σκοπό έχει να δώσει τέλος στις οχλήσεις που προκαλεί ο µεγάλος 
αριθµός τουριστών που θέλουν να αγοράσουν ή να καταναλώσουν ινδική κάνναβι σε coffee-shops 
στον ∆ήµο του Μάαστριχτ. Κατά τα πληροφοριακά στοιχεία που επικαλέστηκε ο ∆ήµαρχος του 
Μάαστριχτ, τα δεκατέσσερα coffee-shops του δήµου αυτού προσελκύουν περί τους 10 000 
επισκέπτες την ηµέρα, δηλαδή λίγο πάνω από 3,9 εκατοµµύρια επισκέπτες τον χρόνο. Το 70 % 
των επισκεπτών αυτών δεν κατοικεί στις Κάτω Χώρες. 

Ο ∆ήµαρχος του Μάαστριχτ και η Ολλανδική Κυβέρνηση σηµειώνουν ότι τα σχετιζόµενα µε την 
πώληση «µαλακών» ναρκωτικών προβλήµατα που υπάρχουν στον δήµο αυτόν –οι διάφορες 
µορφές οχλήσεων και εγκληµατικότητας και ο αυξανόµενος αριθµός παράνοµων σηµείων 
πωλήσεως ναρκωτικών, περιλαµβανοµένων των «σκληρών» ναρκωτικών– επιδεινώνονται από 
τον ναρκοτουρισµό. Η Βελγική, η Γαλλική και η Γερµανική Κυβέρνηση αναφέρουν τις διαταράξεις 
της δηµοσίας τάξεως τις οποίες το φαινόµενο αυτό, περιλαµβανοµένης της παράνοµης εξαγωγής 
ινδικής καννάβεως, συνεπάγεται στα άλλα κράτη µέλη εκτός από τις Κάτω Χώρες, και ειδικότερα 
στα όµορα µε το τελευταίο κράτος. 

Εν προκειµένω, το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι η καταπολέµηση του ναρκοτουρισµού και των 
οχλήσεων που αυτός συνεπάγεται εντάσσεται στο πλαίσιο της καταπολεµήσεως των ναρκωτικών. 
Συνδέεται τόσο µε την τήρηση της δηµοσίας τάξεως όσο και µε την προστασία της υγείας των 
πολιτών, και τούτο τόσο στο επίπεδο των κρατών µελών όσο και σε αυτό της Ένωσης. Οι σκοποί 
αυτοί συνιστούν θεµιτό συµφέρον ικανό να δικαιολογήσει, κατ’ αρχήν, έναν περιορισµό των 
υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το δίκαιο της Ένωσης, έστω και βάσει µιας θεµελιώδους 
ελευθερίας όπως η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. 

Το ∆ικαστήριο υπογραµµίζει ότι µια απαγόρευση να γίνονται µη κάτοικοι Κάτω Χωρών δεκτοί σε 
coffee-shops είναι µέτρο ικανό να περιορίσει σηµαντικά τον ναρκοτουρισµό και, κατά συνέπεια, να 
µειώσει τα προβλήµατα που προκαλούνται από αυτόν. 

Όσον αφορά τη δυνατότητα θεσπίσεως µέτρων λιγότερο περιοριστικών της ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών, το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι, κατά τα στοιχεία που επικαλέστηκαν ο ∆ήµαρχος του 
Μάαστριχτ καθώς και η Ολλανδική Κυβέρνηση, άλλα µέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρµογή για την 
καταπολέµηση του ναρκοτουρισµού και των οχλήσεων που αυτός συνεπάγεται αποδείχθηκαν 
ανεπαρκή και αναποτελεσµατικά σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό. 

Όσο για τη δυνατότητα να παρασχεθεί στους µη έχοντες την κατοικία τους στις Κάτω Χώρες 
πρόσβαση σε coffee-shops αλλά µε ταυτόχρονη άρνηση πωλήσεως ινδικής καννάβεως σε αυτούς, 
το ∆ικαστήριο παρατηρεί ότι δεν είναι εύκολο να ελέγχεται και να επιτηρείται επακριβώς ότι το 
προϊόν αυτό δεν σερβίρεται στους µη έχοντες την κατοικία τους στις Κάτω Χώρες ούτε 
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καταναλώνεται από αυτούς. Επιπλέον, θα υπάρχει ο φόβος µια τέτοια προσέγγιση να ενθαρρύνει 
το παράνοµο εµπόριο ή τη µεταπώληση ινδικής καννάβεως εντός των coffee-shops από κατοίκους 
Κάτω Χωρών σε µη κατοίκους Κάτω Χωρών. 

Επιπλέον, το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι η επίµαχη ρύθµιση ουδόλως εµποδίζει ένα πρόσωπο που 
δεν είναι κάτοικος Κάτω Χωρών να µεταβεί, εντός του ∆ήµου του Μάαστριχτ, σε άλλα καταστήµατα 
εστιάσεως για να καταναλώσει εκεί µη οινοπνευµατώδη ποτά και εδέσµατα. Κατά την Ολλανδική 
Κυβέρνηση, τέτοια καταστήµατα είναι πάνω από 500. 

 
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών 
µελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο ∆ικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν 
επιληφθεί, ερώτηµα σχετικό µε την ερµηνεία του δικαίου της Ένωσης ή µε το κύρος πράξεως οργάνου της 
Ένωσης. Το ∆ικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεµεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου. 
Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση του 
∆ικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσµεύει, οµοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει 
παρόµοιο ζήτηµα. 

 

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

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

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

Στιγµιότυπα από τη δηµοσίευση της αποφάσεως διατίθενται από το "Europe by Satellite”  (+32) 2 2964106 
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