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[παραλειπόμενα] [σελ. 2 του
πρωτοτύπου].

ΚΑΙ
των ΚΑΘΩΝ:
του PREFET DU GERS (ΝΟΜΑΡΧΗ GERS,
ΓΑΛΛΙΑ)
[παραλειπόμενα] 32000 AUCH,
[παραλειπόμενα]
του INSTITUT NATIONAL DE LA
STATISTIQUE ET DES ETUDES
ECONOMIQUES (ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ, ΓΑΛΛΙΑ)
[παραλειπόμενα] 92120 MONTROUGE,
[παραλειπόμενα]
[παραλειπόμενα]

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η EP είναι παντρεμένη με Γάλλο πολίτη, αλλά δεν απέκτησε τη γαλλική
ιθαγένεια διά του γάμου διότι, ως πρώην υπάλληλος του Foreign Office
(Υπουργείου Εξωτερικών, Ηνωμένο Βασίλειο), ορκίστηκε υποταγή στη
βασίλισσα της Αγγλίας. Ζει εδώ και πολλά έτη στη Γαλλία, όπου ασκεί το
επάγγελμα της γεωργού [παραλειπόμενα].
Κατόπιν του δημοψηφίσματος που οργάνωσε το Ηνωμένο Βασίλειο στις
23 Ιουνίου 2016, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε στις
30 Ιανουαρίου 2020 τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία συνήψαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το
Ηνωμένο Βασίλειο στις 31 Ιανουαρίου 2020.
Το άρθρο 131 της συμφωνίας αποχωρήσεως προβλέπει επιπλέον ότι κατά τη
μεταβατική περίοδο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων
το Γενικό Δικαστήριο και το Δικαστήριο, έχουν τις εξουσίες που τους ανατίθενται
από το δίκαιο της Ένωσης.
Την 1η Φεβρουαρίου 2020 έπαυσαν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο όλες οι
Συνθήκες της Ένωσης και η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατομικής Ενέργειας, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 50 της [Συνθήκης για
την Ευρωπαϊκή Ένωση].
Η EP διαγράφηκε από τους εκλογικούς καταλόγους με ισχύ από 1ης Φεβρουαρίου
2020. Κατά συνέπεια, δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στις δημοτικές εκλογές στις
15 Μαρτίου 2020.
Στις 6 Οκτωβρίου 2020 η EP υπέβαλε αίτηση επανεγγραφής στους εκλογικούς
καταλόγους των μη Γάλλων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 7 Οκτωβρίου
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2020, ο maire de la commune de THOUX (δήμαρχος THOUX) απέρριψε την
αίτησή της.
Η EP προσέφυγε τότε στην εκλογική επιτροπή του δήμου, βάσει του άρθρου L 18
του code électoral (εκλογικού κώδικα).
Με έγγραφο της 3ης Νοεμβρίου 2020 πληροφορήθηκε ότι η εκλογική επιτροπή
επρόκειτο να συνεδριάσει μόλις τον Μάρτιο του 2021, ήτοι είκοσι περίπου ημέρες
πριν από τις νομαρχιακές εκλογές.
Θεωρώντας ότι η εν λόγω απάντηση επιβεβαίωνε σιωπηρώς την άρνηση του
δημάρχου για την επανεγγραφή της, η EP άσκησε προσφυγή, βάσει των
διατάξεων του άρθρου L 20 του code électoral (εκλογικού κώδικα), ενώπιον του
δικάζοντος δικαστηρίου με δικόγραφο που κατέθεσε στις 9 Νοεμβρίου 2020,
βάλλοντας κατά της αποφάσεως του maire de la commune de THOUX (δημάρχου
THOUX).
[παραλειπόμενα]
ΙΣΤΟΡΙKO ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
Η EP ζητεί από το δικαστήριο:
–

να αναστείλει τη διαδικασία της υπό κρίση υποθέσεως και να
υποβάλει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα προδικαστικά
ερωτήματα περί ερμηνείας και κύρους (ερμηνεία του άρθρου 50 της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της συμφωνίας
αποχωρήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση·
[σελ 3 του πρωτοτύπου] δυνατότητα των Βρετανών υπηκόων να
διατηρήσουν τα δικαιώματα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας· παραβίαση
της αρχής της αναλογικότητας· προσβολή του δικαιώματος ελεύθερης
κυκλοφορίας)·

–

να ακυρώσει τις αποφάσεις με τις οποίες απορρίπτεται η αίτησή της
περί εγγραφής της στον εκλογικό κατάλογο του δήμου THOUX
[παραλειπόμενα]·

[παραλειπόμενα] Προς στήριξη των ισχυρισμών της υπενθυμίζει ότι ένας άλλος
Βρετανός πολίτης, ο HA, ενήργησε κατ’ αντίστοιχο τρόπο τον Μάιο του 2020
προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο των δημοτικών
εκλογών του δήμου του. Το tribunal judiciaire de Limoges (πολιτικό δικαστήριο
Limoges, Γαλλία) απέρριψε την προσφυγή του και το Cour de cassation
(Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, Γαλλία) επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση.
Τα δύο αυτά δικαστήρια έκριναν ότι η απώλεια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας δεν
έθιγε κατά τρόπο αντιβαίνοντα στην αρχή της αναλογικότητας τα ατομικά και
πολιτικά δικαιώματα του HA, αφού εκείνος μπορούσε να ψηφίσει κατά το
δημοψήφισμα για το Brexit και κατά τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν το
2019 στο Ηνωμένο Βασίλειο.
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Η EP υπενθυμίζει ότι η περίπτωσή της είναι διαφορετική καθόσον ζει στη Γαλλία
τα τελευταία 36 χρόνια και ότι, σε αντίθεση με τον HA, έχει εφαρμογή επ’ αυτής
ο επονομαζόμενος «15 years rule» βρετανικός νόμος, ο οποίος την εμποδίζει
πλέον να συμμετέχει στις αγγλικές εκλογές.
Δεύτερον, η EP υποστηρίζει ότι η ευρωπαϊκή ιθαγένεια δεν μπορεί να καταργηθεί
αυτομάτως, όπως προκύπτει από πληθώρα αποφάσεων που έχουν εκδοθεί
κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 20 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Επιπλέον, η αρχή της ασφάλειας δικαίου απαγορεύει κάθε μορφή
αυτόματης καταργήσεως ιδιοτήτων τόσο σημαντικών όσο αυτή του Ευρωπαίου
πολίτη. Αποδοχή του αντιθέτου θα ισοδυναμούσε, όσον αφορά την περίπτωση της
EP, με απαγόρευση κάθε συμμετοχής της στη δημοκρατική διαδικασία,
ενδεχόμενο που θα συνιστούσε παραβίαση της αρχής της ισότητας σε σχέση με
κάθε άλλον πολίτη κράτους μέλους, καθώς και προσβολή μιας θεμελιώδους
ελευθερίας, ήτοι του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας.
Τρίτον, η αυτόματη απώλεια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας συνιστά για την EP
πρόδηλη παραβίαση της ευρωπαϊκής αρχής της αναλογικότητας.
&
Ο maire de la commune de THOUX (δήμαρχος THOUX) υπενθύμισε απλώς ότι
οι ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις δεν του επέτρεπαν να εγγράψει την EP στους
εκλογικούς καταλόγους.
&
Ο préfet du Gers (νομάρχης Gers) ζητεί την απόρριψη του συνόλου των
προσφυγών της EP.
Ισχυρίζεται ότι η επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Βρετανικό
Κοινοβούλιο της συμφωνίας αποχωρήσεως επέφερε απευθείας την πραγματική
έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα μεσάνυχτα της
31ης Ιανουαρίου 2020 και, συνακόλουθα, για τους Βρετανούς υπηκόους στη
Γαλλία, την απώλεια του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις
δημοτικές και ευρωπαϊκές εκλογές.
Ειδικότερα, το άρθρο 127 της συμφωνίας αποχωρήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου
από την Ευρωπαϊκή Ένωση διευκρινίζει ότι οι διατάξεις της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπουν τα δικαιώματα του
εκλέγειν και του εκλέγεσθαι των Ευρωπαίων πολιτών στις ευρωπαϊκές και στις
δημοτικές εκλογές δεν εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια
της διετούς μεταβατικής περιόδου που προβλέπει η συμφωνία. [σελ. 4 του
πρωτοτύπου]
Ως εκ τούτου, το Brexit επέφερε, την 1η Φεβρουαρίου 2020, την αυτεπάγγελτη
διαγραφή των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου από τους συμπληρωματικούς
εκλογικούς καταλόγους του Institut National de la Statistique et des Études
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Économiques (Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών),
κατ’ εφαρμογήν του [τμήματος] ΙΙΙ του άρθρου L 16 του code électoral
(εκλογικού κώδικα), το οποίο επιβάλλει στον εν λόγω φορέα να διαγράφει από το
ενιαίο εκλογικό μητρώο τους εκλογείς που δεν έχουν πλέον δικαίωμα ψήφου.
Η EP δεν έχει διπλή ιθαγένεια και δεν μπορεί, επομένως, να επανεγγραφεί στον
συμπληρωματικό εκλογικό κατάλογο του δήμου THOUX.
ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦAΣΕΩΣ
Επί του αιτήματος αναστολής της διαδικασίας
Από τη νομολογία των γαλλικών δικαστηρίων, αστικών ή διοικητικών, προκύπτει
ότι η αρχή της αναλογικότητας έχει ως σκοπό να μετριάσει την εξουσία των
δημοσίων αρχών προς διασφάλιση των δικαιωμάτων και της αυτονομίας του
ατόμου και να αποτρέψει τις προσβολές που, λόγω του υπερβολικού ή πολύ
ριζικού χαρακτήρα τους, θα μπορούσαν να θίξουν την ίδια την ουσία των
δικαιωμάτων και των ελευθεριών.
Συγκεκριμένα, η δημόσια εξουσία δεν μπορεί να περιορίζει την ελευθερία των
πολιτών παρά μόνο στον βαθμό που τούτο είναι αναγκαίο για την προστασία των
δημοσίων συμφερόντων και οφείλει να διασφαλίζει κατά προτεραιότητα την
προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επομένως, ένα μέτρο που περιορίζει τα
δικαιώματα και τις ελευθερίες πρέπει να είναι συγχρόνως πρόσφορο ή
κατάλληλο, αναγκαίο και αναλογικό.
Η αρχή της αναλογικότητας, όπως έχει καθιερωθεί από τη νομολογία του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (στο εξής: ΕΔΔΑ),
αποτελεί πλέον γενική αρχή του δικαίου της Ένωσης αναγνωριζόμενη από το
άρθρο 5, παράγραφος 4, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει τον ίδιο
σκοπό: να μετριάσει την εξουσία των δημοσίων αρχών αποτρέποντας τις
προσβολές οι οποίες, λόγω του υπερβολικού ή ριζικού χαρακτήρα τους, θα
μπορούσαν να θίξουν την ίδια την ουσία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών.
Επομένως, η εν λόγω αρχή δεσμεύει τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
καθώς και τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του δικαίου από αυτά.
Πέραν της νομολογίας του Conseil d’État (Συμβουλίου της Επικρατείας, Γαλλία),
η απαίτηση αναλογικότητας διαπνέει πλέον και το συνταγματικό δίκαιο το οποίο
καθιέρωσε την αναλογικότητα με βάση την απαίτηση περί αναγκαιότητας των
ποινών που προβλέπεται στο άρθρο 8 της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου και του Πολίτη.
Εν προκειμένω, χωρίς να χρειάζεται να δοθεί απάντηση στο σύνολο των
επιχειρημάτων που ανέπτυξε η EP, γίνεται κυρίως δεκτό ότι η EP, κάτοικος
Γαλλίας από τις 29 Απριλίου 1984, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία της
δικογραφίας, δεν μπορεί πλέον να ψηφίσει σε καμία από τις βρετανικές εκλογές
λόγω του επονομαζόμενου «Representation of the People Act 1985» βρετανικού
νόμου.
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Όσον αφορά την εν λόγω βρετανική νομοθεσία, το ΕΔΔΑ αποφάνθηκε επί της
περιπτώσεως του SHINDLER στις 7 Μαΐου 2013, κρίνοντας ότι δεν υπήρξε
παράβαση του άρθρου 3 του πρώτου πρωτοκόλλου της Συμβάσεως. Στην
περίπτωση εκείνη, ο ενδιαφερόμενος μπορούσε ακόμη να ψηφίσει στις
ευρωπαϊκές και δημοτικές εκλογές το 2013 όταν εκδόθηκε η απόφαση του ΕΔΔΑ.
Η περίπτωση της EP είναι διαφορετική διότι, μολονότι ήταν εγγεγραμμένη στους
εκλογικούς καταλόγους του νομού Isère, μετέπειτα δε, από τον Οκτώβριο του
2000, στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου THOUX 32, το 2020 απώλεσε το
δικαίωμα ψήφου στις ευρωπαϊκές και δημοτικές εκλογές, κατ’ εφαρμογήν των
διατάξεων του άρθρου 127 της συμφωνίας αποχωρήσεως του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο διευκρινίζει ότι οι διατάξεις της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπουν τα
δικαιώματα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι των Ευρωπαίων πολιτών στις
ευρωπαϊκές και στις δημοτικές εκλογές δεν εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο
κατά τη διάρκεια της διετούς μεταβατικής περιόδου.
Επομένως, η EP, η οποία είναι ενήλικη και δικαιοπρακτικώς ικανή, χωρίς να έχει
εκπέσει ποινικά του δικαιώματος ψήφου, στερείται πλήρως του δικαιώματός της
αυτού. [σελ. 5 του πρωτοτύπου]
Όπως υπενθυμίζει όμως το ΕΔΔΑ, το δικαίωμα ψήφου όχι μόνο δεν αποτελεί
προνόμιο, αλλά αποτελεί δικαίωμα διασφαλιζόμενο από τη Σύμβαση (Albanese
κατά Ιταλίας, 23 Μαρτίου 2006). Επιπλέον, τυχόν περιορισμός του δικαιώματος
ψήφου πρέπει να εξυπηρετεί θεμιτό σκοπό, ενώ, ταυτόχρονα, το εν λόγω
δικαίωμα δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο απόλυτου περιορισμού (Alajos
Kiss κατά Ουγγαρίας, 20 Μαΐου 2010).
Δεν εναπόκειται στο δικάζον δικαστήριο να εκτιμήσει κατά πόσον ασκεί επιρροή
η συμφωνία της 31ης Ιανουαρίου 2020 για την αποχώρηση του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε τη σχετική αιτιολογία.
Αντιθέτως, το επιληφθέν δικαστήριο διαπιστώνει ότι η εφαρμογή των διατάξεων
της εν λόγω συμφωνίας στην περίπτωση της EP, η οποία επιπλέον στερείται του
δικαιώματος ψήφου στο Ηνωμένο Βασίλειο, θίγει κατά τρόπο αντιβαίνοντα στην
αρχή της αναλογικότητας το θεμελιώδες δικαίωμα ψήφου της.
Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως είναι τυπικά παραδεκτή, καθόσον η EP
τήρησε την προθεσμία προσβολής της σιωπηρής αποφάσεως περί αρνήσεως
εγγραφής της στους εκλογικούς καταλόγους.
Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως είναι κατ’ ουσίαν νόμιμη, καθόσον:
–

η διαφορά εμπίπτει στο πεδίο του δικαίου της Ένωσης και δεν είναι
ούτε εικονική ούτε τεχνητή·
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–

το ζήτημα είναι νέο διότι οι επίμαχες ευρωπαϊκές πράξεις δεν έχουν
κριθεί μέχρι σήμερα σύμφωνες με το δίκαιο της Ένωσης στο πλαίσιο
κύριας προσφυγής ή προδικαστικής παραπομπής·

–

το σκεπτικό της αιτήσεως προδικαστικής αποφάσεως έχει περιγραφεί
ανωτέρω ως προς τα πραγματικά περιστατικά και τα νομικά ζητήματα·

–

οι εθνικές πράξεις που ενδεχομένως επηρεάζονται από το
προδικαστικό ερώτημα είναι: η απόφαση του INSTITUT NATIONAL
DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES
(ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ) περί διαγραφής της EP από τους γαλλικούς εκλογικούς
καταλόγους με ισχύ από 1ης Φεβρουαρίου 2020, καθώς και η άρνηση
του maire de THOUX 32430 (δημάρχου THOUX 32430), της
7ης Οκτωβρίου 2020, να εγγράψει την EP στον εκλογικό κατάλογο
του δήμου του·

Επομένως, η αίτηση αναστολής της διαδικασίας γίνεται δεκτή και η υπό κρίση
υπόθεση θα αποτελέσει αντικείμενο προδικαστικής παραπομπής περί ερμηνείας
και κύρους ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα κατωτέρω
εκτιθέμενα, χωρίς να παρίσταται ανάγκη να υπαχθεί η υπόθεση στην ταχεία
διαδικασία.
[παραλειπόμενα] ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Το δικάζον δικαστήριο, αποφαινόμενο σε δημόσια συνεδρίαση, κατ’ αντιμωλία
των διαδίκων και σε τελευταίο βαθμό·
Διατάσσει την αναστολή της διαδικασίας επί του συνόλου των αιτημάτων της EP,
[παραλειπόμενα] Υποβάλλει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα
ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα:
1. Έχουν το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η συμφωνία
αποχωρήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση την έννοια
ότι καταργούν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια των Βρετανών υπηκόων οι οποίοι
άσκησαν, πριν από το πέρας της μεταβατικής περιόδου, το δικαίωμά τους [σελ. 6
του πρωτοτύπου] ελεύθερης κυκλοφορίας και ελεύθερης εγκαταστάσεως στο
έδαφος άλλου κράτους μέλους, μεταξύ άλλων εκείνων που παραμένουν στο
έδαφος άλλου κράτους μέλους για χρονικό διάστημα άνω των 15 ετών και
υπόκεινται στον επονομαζόμενο «15 year rule» βρετανικό νόμο ο οποίος τους
στερεί κάθε δικαίωμα ψήφου;
2.
Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, πρέπει να θεωρηθεί ότι ο
συνδυασμός των άρθρων 2, 3, 10, 12 και 127 της συμφωνίας αποχωρήσεως, του
σημείου 6 του προοιμίου της και των άρθρων 18, 20 και 21 της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει καταστήσει δυνατό για τους εν λόγω
Βρετανούς υπηκόους να διατηρήσουν ανεξαιρέτως τα δικαιώματα ευρωπαϊκής
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ιθαγένειας τα οποία διέθεταν πριν από την αποχώρηση της χώρας τους από την
Ευρωπαϊκή Ένωση;
3.
Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο δεύτερο ερώτημα, πρέπει να
θεωρηθεί ότι είναι εν μέρει ανίσχυρη η συμφωνία αποχωρήσεως καθόσον
αντιβαίνει στις αρχές που συνθέτουν την ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
μεταξύ άλλων στα άρθρα 18, 20 και 21 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στα άρθρα 39 και [40] του Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ότι παραβιάζει
την αρχή της αναλογικότητας καθόσον δεν περιλαμβάνει διάταξη η οποία να
παρέχει στους εν λόγω Βρετανούς υπηκόους τη δυνατότητα να διατηρήσουν τα
δικαιώματα αυτά ανεξαιρέτως;
4.
Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι εν μέρει ανίσχυρο το
άρθρο 127, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, της συμφωνίας αποχωρήσεως καθόσον
συνιστά παράβαση των άρθρων 18, 20 και 21 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των άρθρων 39 και 40 του Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθόσον στερεί από τους
πολίτες της Ένωσης που έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους ελεύθερης κυκλοφορίας
και ελεύθερης εγκαταστάσεως στο Ηνωμένο Βασίλειο το δικαίωμα του εκλέγειν
και του εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές της χώρας αυτής, και, αν το Γενικό
Δικαστήριο και το Δικαστήριο συμμεριστούν συναφώς την κρίση του γαλλικού
Conseil d’Etat (Συμβουλίου της Επικρατείας), πρέπει να θεωρηθεί ότι παράβαση
του δικαίου της Ένωσης συντρέχει και στην περίπτωση των υπηκόων του
Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους ελεύθερης
κυκλοφορίας και ελεύθερης εγκαταστάσεως σε άλλο κράτος μέλος για διάστημα
άνω των 15 ετών και υπόκεινται στον επονομαζόμενο «15 year rule» βρετανικό
νόμο ο οποίος τους στερεί κάθε δικαίωμα ψήφου;
[OMISSIS]
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