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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-292/05
Ειρήνη Λεχουρίτου κ.λπ. κατά Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας
ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η ένδικη προς τούτο αξίωση δεν εµπίπτει στις «αστικές υποθέσεις» κατά την έννοια της
Συµβάσεως των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και
εµπορικές υποθέσεις
Η υπόθεση της κύριας δίκης ανάγεται στη σφαγή αµάχων από στρατιώτες των γερµανικών
ενόπλων δυνάµεων, η οποία διαπράχθηκε στις 13 ∆εκεµβρίου 1943 και θύµατα της οποίας
υπήρξαν 676 κάτοικοι του ∆ήµου Καλαβρύτων (Ελλάδα). Από το 1995 η Ε. Λεχουρίτου και
άλλοι κατιόντες των θυµάτων ζήτησαν ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων την καταδίκη του
γερµανικού δηµοσίου στην καταβολή αποζηµιώσεως για περιουσιακές ζηµίες, καθώς και
χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης που τους προξένησαν οι
ενέργειες των γερµανικών ενόπλων δυνάµεων.
Το επιληφθέν δικαστήριο απέρριψε την αγωγή µε το αιτιολογικό ότι τα ελληνικά δικαστήρια
στερούνται δικαιοδοσίας προς εκδίκαση παρόµοιας αγωγής στον βαθµό που το εναγόµενο
αλλοδαπό δηµόσιο, ως κυρίαρχο κράτος, απολαµβάνει του προνοµίου της ετεροδικίας.
Ενώπιον του Εφετείου Πατρών οι ενάγοντες και ήδη εφεσείοντες επικαλέστηκαν τη Σύµβαση
των Βρυξελλών 1, αναφερόµενοι σε διάταξη η οποία αποτελεί, κατά την άποψή τους, εξαίρεση
από τον κανόνα του προνοµίου της ετεροδικίας των κρατών για όλες τις διαπραχθείσες στα
πλαίσια ένοπλης συρράξεως πράξεις, οι οποίες όµως έπληξαν πρόσωπα ξένα προς τις πολεµικές
επιχειρήσεις.
Κατόπιν αυτού, το επιληφθέν της εφέσεως εθνικό δικαστήριο ερωτά το ∆ικαστήριο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αν η ασκηθείσα πρωτοδίκως αγωγή αποζηµιώσεως για ζηµίες που
προξένησαν οι εν λόγω πράξεις εµπίπτει στην προαναφερθείσα Σύµβαση.
1

Σύµβαση της 27ης Σεπτεµβρίου 1968 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και
εµπορικές υποθέσεις (ΕΕ 1982, L 388, σ. 7).

Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει κατ’ αρχάς ότι, ναι µεν η Σύµβαση εφαρµόζεται σε «αστικές και
εµπορικές υποθέσεις», πλην όµως η ίδια δεν προσδιορίζει το περιεχόµενο και την έκταση
εφαρµογής του όρου αυτού. Πάντως, όπως προκύπτει από πάγια νοµολογία του ∆ικαστηρίου, η
έννοια «αστικές και εµπορικές υποθέσεις» πρέπει να εκληφθεί αυτοτελώς (σε σχέση µε το
εσωτερικό δίκαιο των κρατών) και πρέπει να τύχει ερµηνείας εν αναφορά, αφενός, προς τους
στόχους και το σύστηµα της Συµβάσεως και, αφετέρου, προς τις γενικές αρχές που συνάγονται
από το σύνολο των εθνικών έννοµων τάξεων. Έτσι, αποκλείονται από τις αστικές υποθέσεις
ορισµένες αγωγές ή αποφάσεις δικαστηρίων λόγω της φύσεως των εννόµων σχέσεων µεταξύ
των διαδίκων ή του αντικειµένου της διαφοράς.
Το ∆ικαστήριο αποφαίνεται ότι, καίτοι ορισµένες διαφορές µεταξύ δηµόσιας αρχής και
προσώπου ιδιωτικού δικαίου εµπίπτουν ενδεχοµένως στο πεδίο εφαρµογής της Συµβάσεως των
Βρυξελλών, τούτο δεν συµβαίνει οσάκις η δηµόσια αρχή ενεργεί κατά την άσκηση της
δηµόσιας εξουσίας. Εποµένως, όταν τυχόν αξίωση έχει ως θεµέλιο και πηγή πράξη δηµόσιας
αρχής, τότε η ένδικη άσκησή της αποκλείεται από το πεδίο εφαρµογής της Συµβάσεως.
Εν προκειµένω, επιχειρήσεις που διεξήγαγαν ένοπλες δυνάµεις συνιστούν χαρακτηριστική
εκδήλωση της κρατικής κυριαρχίας και ως εκ τούτου ένδικη αξίωση όπως αυτή των
Λεχουρίτου κ.λπ., σκοπούσα στην αποκατάσταση της ζηµίας που προξένησαν οι ανωτέρω
επιχειρήσεις, δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της Συµβάσεως των Βρυξελλών.
Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το
∆ικαστήριο.
Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: BG CS DE EL EN FR HU IT NL PL RO SK SL
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-292/05
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
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