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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στις υποθέσεις C-200/07 και C-201/07 

Alfonso Luigi Marra κατά Eduardo De Gregorio και Antonio Clemente  

ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΝΩΜΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΗΦΟΥΣ 

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ∆ΩΣΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ  
 
Το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου περί των προνοµίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
καθιερώνει την αρχή της ασυλίας των ευρωβουλευτών για τις γνώµες και τις ψήφους που έχουν 
δώσει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 1. 

Κατά του A. L. Marra, πρώην µέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), έχουν ασκήσει 
αγωγές ο E. De Gregorio και ο A. Clemente, µε τις οποίες ζητούν την αποκατάσταση της ηθικής 
βλάβης που ισχυρίζονται ότι τους προξένησε ο εναγόµενος λόγω της διανοµής φυλλαδίου µε 
υβριστικό για τους ίδιους περιεχόµενο. Ο A. L. Marra, κατόπιν των καταψηφιστικών σε βάρος 
του αποφάσεων των δικαστηρίων ουσίας, τα οποία δεν δέχτηκαν ότι οι ενέργειές του 
αποτελούσαν την έκφραση γνώµης κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως ευρωβουλευτή, 
ισχυρίστηκε ενώπιον του Corte di cassazione ότι συνέτρεχε παράβαση του εσωτερικού 
κανονισµού του ΕΚ, διότι δεν είχε ζητηθεί καµία  «άδεια» πριν από την άσκηση των αγωγών. 

Η αίτηση που έχει υποβάλει το Corte di cassazione στο ∆ικαστήριο αφορά, πρώτον, το ζήτηµα 
αν το εθνικό δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεµεί αγωγή αποζηµίωσης κατά ευρωβουλευτή 
λόγω γνώµης που εξέφρασε ο βουλευτής αυτός και το οποίο δεν έχει λάβει καµία πληροφορία 
σχετικά µε αίτηση του εν λόγω βουλευτή προς το ΕΚ, µε την οποία ο βουλευτής αυτός να ζητεί 
από το ΕΚ να υπερασπίσει την ασυλία του 2, µπορεί να αποφανθεί επί της ασυλίας αυτής. 
∆εύτερον, αφορά το ζήτηµα αν το εθνικό δικαστήριο οφείλει, εφόσον έχει πληροφορηθεί ότι ο 
εν λόγω ευρωβουλευτής έχει υποβάλει τέτοια αίτηση στο ΕΚ, να αναµείνει την έκδοση 
απόφασης από το ΕΚ πριν συνεχίσει τη διαδικασία κατά του βουλευτή αυτού και, τρίτον, το 

                                                 
1 Το άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου προβλέπει ότι κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(ΕΚ) τα µέλη του απολαύουν επίσης των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα µέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους 
και της εξαιρέσεως από κάθε µέτρο κρατήσεως και κάθε δικαστική δίωξη που αφορά άλλες πράξεις εκτός από τις 
ψήφους και γνώµες που έχουν εκφράσει κατά τη θητεία τους. Στην περίπτωση αυτή το Πρωτόκολλο προβλέπει τη 
δυνατότητα του ΕΚ να άρει την ασυλία ενός από τα µέλη του. 
2 Με βάση τον εσωτερικό κανονισµό του ΕΚ (άρθρο 6, σηµείο 3). 



ζήτηµα αν το εθνικό δικαστήριο οφείλει, εφόσον διαπιστώσει ότι υπάρχει ασυλία, να ζητήσει 
την άρση της προκειµένου να συνεχιστεί η δίκη. 

Το ∆ικαστήριο διευκρινίζει καταρχάς ότι η ασυλία που προβλέπει το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου 
αποβλέπει στην προστασία της ελευθερίας έκφρασης και της ανεξαρτησίας των ευρωβουλευτών 
και ότι πρέπει να θεωρηθεί ως απόλυτη ασυλία, η οποία αποτελεί κώλυµα για οποιαδήποτε 
δικαστική διαδικασία. 

Το ∆ικαστήριο εκθέτει ότι η εξακρίβωση της συνδροµής των προϋποθέσεων της ασυλίας αυτής 
εµπίπτει στην αποκλειστική αρµοδιότητα του εθνικού δικαστηρίου, το οποίο δεν είναι 
υποχρεωµένο να υποβάλει το ζήτηµα στο ΕΚ, το οποίο άλλωστε δεν έχει καµία αρµοδιότητα να 
εξακριβώνει κατά πόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της ασυλίας αυτής. 

Αν όµως το ΕΚ έχει λάβει, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόµενου ευρωβουλευτή, απόφαση για 
την υπεράσπιση της ασυλίας αυτής, η απόφαση αυτή αποτελεί γνώµη που δεν παράγει 
δεσµευτικά αποτελέσµατα έναντι των εθνικών δικαστικών αρχών. 

Το ∆ικαστήριο διευκρινίζει συναφώς ότι, ακόµη και αν το εθνικό δίκαιο απονέµει στο εθνικό 
Κοινοβούλιο το δικαίωµα να παρεµβαίνει για την υπεράσπιση των µελών του, όταν το εθνικό 
δικαστήριο δεν αναγνωρίζει την ασυλία, αυτό δεν σηµαίνει ότι το ΕΚ έχει τις ίδιες εξουσίες σε 
σχέση µε τους ευρωβουλευτές που προέρχονται από το οικείο κράτος, αφού το Πρωτόκολλο δεν 
προβλέπει ρητά καµία τέτοια αρµοδιότητα ούτε παραπέµπει στους κανόνες του εθνικού δικαίου. 

Αν ο ευρωβουλευτής έχει κινήσει τη διαδικασία για την υπεράσπιση της ασυλίας ενώπιον του 
ΕΚ και το εθνικό δικαστήριο το γνωρίζει, τότε το εν λόγω δικαστήριο πρέπει –στο πλαίσιο της 
ειλικρινούς συνεργασίας µεταξύ κοινοτικών οργάνων και εθνικών αρχών– να αναστείλει τη δίκη 
και να ζητήσει από το ΕΚ να διατυπώσει τη γνώµη του όσο το δυνατόν συντοµότερα. 

Εφόσον το εθνικό δικαστήριο διαπιστώσει τη συνδροµή των προϋποθέσεων αναγνώρισης της 
πλήρους ασυλίας την οποία προβλέπει το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου, τόσο το δικαστήριο αυτό 
όσο και το EΚ έχουν την υποχρέωση να τη σεβαστούν. Εποµένως, το EΚ δεν µπορεί να άρει 
την ασυλία αυτή και η αγωγή που έχει ασκηθεί κατά του ευρωβουλευτή πρέπει να απορριφθεί. 

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

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: DE, EL, EN, FR, IT, NL, RO 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-200/07 και C-201/07 

Μπορείτε να το συµβουλευθείτε, κατά κανόνα, από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 
κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

 

 

 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-200/07

