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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-229/05 P 

PKK και KNK κατά Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

ΤΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦH ΤΟΥ PKK ΣΕ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

Το ∆ικαστήριο αναιρεί εν µέρει τη διάταξη του Πρωτοδικείου περί απορρίψεως της προσφυγής ως 
απαράδεκτης και κρίνει εν µέρει παραδεκτή την προσφυγή που ασκήθηκε ενώπιον του 

Πρωτοδικείου εξ ονόµατος του PKK  

Προκειµένου να τεθεί σε εφαρµογή το ψήφισµα 1373 (2001) του Συµβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωµένων Εθνών, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε το 2002 να εγγράψει το 
Κουρδικό Εργατικό Κόµµα (PKK) σε έναν κατάλογο τροµοκρατικών οργανώσεων 1, πράγµα 
που είχε ως αποτέλεσµα τη δέσµευση των κεφαλαίων του. Κατά της απόφασης αυτής άσκησαν 
προσφυγή ο Osman Ocalan εξ ονόµατος του PKK και ο Serif Vanly εξ ονόµατος του Kurdistan 
National Congress (KNK). Με διάταξη της 15ης Φεβρουαρίου 2005 το Πρωτοδικείο απέρριψε 
την προσφυγή αυτή ως απαράδεκτη. Κατά το Πρωτοδικείο, η απόφαση του Συµβουλίου για την 
εγγραφή του PKK στον κατάλογο δεν αφορά ατοµικά το KNK. Επιπλέον, ο O. Ocalan δεν 
απέδειξε, κατά το Πρωτοδικείο, ότι εκπροσωπεί το PKK, διότι, σύµφωνα µε τις δηλώσεις του 
ίδιου, το PKK έχει παύσει να υφίσταται. Οι δύο προσφεύγοντες υπέβαλαν στο ∆ικαστήριο 
αίτηση αναίρεσης κατά της παραπάνω διάταξης. 

Με τη σηµερινή απόφαση το ∆ικαστήριο αναιρεί τη διάταξη του Πρωτοδικείου, καθόσον 
απέρριψε ως απαράδεκτη την προσφυγή που είχε ασκήσει ο O. Ocalan εξ ονόµατος του PKK. 
Συγκεκριµένα, κακώς το Πρωτοδικείο συνήγαγε από την εξέταση των δηλώσεων του O. Ocalan 
το συµπέρασµα ότι το PKK έχει παύσει να υφίσταται και δεν µπορεί εποµένως να 
εκπροσωπείται πλέον από τον O. Ocalan. 

Όσον αφορά την ικανότητα του PKK να ασκήσει προσφυγή ακύρωσης, το ∆ικαστήριο 
επισηµαίνει ότι η οργάνωση αυτή δεν µπορεί να έχει υπόσταση σε βαθµό επαρκή για να 
αποτελεί το αντικείµενο περιοριστικών µέτρων του κοινοτικού νοµοθέτη και ταυτόχρονα να µην 
έχει επαρκή υπόσταση για να προσβάλει τα µέτρα αυτά. Οποιοδήποτε άλλο συµπέρασµα θα είχε 

                                                 
1 Απόφαση 2002/334/ΕΚ του Συµβουλίου, της 2ας Μαΐου 2002. Ο κατάλογος ενηµερώθηκε µε την απόφαση 
200/460/ΕΚ, της 17ης Ιουνίου 2002, και το PKK παρέµεινε στον κατάλογο αυτό. 



ως αποτέλεσµα τη δυνατότητα εγγραφής µιας οργάνωσης στον κατάλογο τροµοκρατικών 
οργανώσεων χωρίς να της παρέχεται η δυνατότητα άσκησης προσφυγής κατά της εγγραφής 
αυτής. 

Το ∆ικαστήριο καταλήγει ότι ο O. Ocalan ενεργεί εγκύρως εξ ονόµατος του PKK και µπορεί 
επίσης να δίδει σε δικηγόρους την εντολή να το εκπροσωπούν. 

Το Πρωτοδικείο πρέπει πλέον να αποφανθεί επί της ουσίας της προσφυγής που άσκησε ο O. 
Ocalan εξ ονόµατος του PKK, καθόσον αφορά την απόφαση της 17ης Ιουνίου 2002, µε την 
οποία διατηρήθηκε η εγγραφή της οργάνωσης αυτής στον κατάλογο. Όσον αφορά την πρώτη 
εγγραφή του PKK στον κατάλογο, η οποία έγινε µε την απόφαση της 2ας Μαΐου 2002, το 
∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι η προσφυγή ενώπιον του Πρωτοδικείου δεν ασκήθηκε εµπρόθεσµα. 

Όσον αφορά την προσφυγή που άσκησε ο S. Vanly εξ ονόµατος του KNK, το ∆ικαστήριο 
αποφαίνεται ότι καλώς απορρίφθηκε από το Πρωτοδικείο. Σε σχέση µε την απόφαση του 
Συµβουλίου που αφορά το PKK, το KNK τελεί στην ίδια κατάσταση µε κάθε άλλο πρόσωπο 
εντός της Κοινότητας και εποµένως δεν πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται για την άσκηση 
προσφυγής ακύρωσης. Το ∆ικαστήριο διαπιστώνει συναφώς ότι δεν αποδείχτηκε η ύπαρξη 
καµιάς αντίφασης µεταξύ των προϋποθέσεων αυτών και της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την 
Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών.  

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

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: BL ES CS DE EL EN FR IT HU NL PT SK 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-229/05 
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 
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