
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιεχόμενο:  H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
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ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

 

 

 

► Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ ◄ 

 

Η έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση ανατίθεται στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(ΔΕΚ) και στο Πρωτοδικείο (ΠΕΚ). Τα δικαστήρια αυτά είναι αρμόδια για την ερμηνεία του κοινοτικού δι-

καίου, τον έλεγχο της τήρησης του πρωτογενούς και δευτερογενούς κοινοτικού δικαίου καθώς και τον έλεγχο 

του κύρους του. Η Συνταγματική Συνθήκη της Ρώμης επέκτεινε τις αρμοδιότητές του και στον Χώρο της ε-

λευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ΔΕΥ). Ο έλεγχος της νομιμότητας του Δικαστηρίου στο πεδίο μέλλε-

ται να εγγυάται την συμφωνία των πολιτικών της 'Ενωσης με τον Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρω-

παϊκής 'Ενωσης.  

Η έννομη προστασία επιτυγχάνεται μέσω μιας σειράς άμεσων προσφυγών ενδίκων βοηθημάτων και έν-

δικων μέσων. Ειδικότερα: α) η προσφυγή της Επιτροπής κατά κράτους μέλους, β) η προσφυγή κράτους μέ-

λους κατά κράτους-μέλους, γ) η προσφυγή ακύρωσης, δ) η προσφυγή κατά παράλειψης των κοινοτικών οργά-

νων, ε) η προσφυγή αποζημίωσης κατά της κοινότητας, στ) η προδικαστική παραπομπή, ζ) η γνωμοδοτική 

αρμοδιότητα του ΔΕΚ, η) η αίτηση αναίρεσης κατά αποφάσεως του ΠΕΚ. 

Α) Η προσφυγή της Επιτροπής κατά κράτους-μέλους  

Πρωταρχικό καθήκον της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της τήρησης και εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. 

Πρόκειται για τον «φύλακα των Συνθηκών». Με την προσφυγή της Επιτροπής κατά κράτους-μέλους δίνεται η 

δυνατότητα στην Κοινότητα να εκπληρώνει τον ρόλο αυτό προβαίνοντας στον έλεγχο της τήρησης και εφαρ-

μογής του κοινοτικού δικαίου.  

.Οι προϋποθέσεις: Την προσφυγή αυτή νομιμοποιείται ενεργητικά να την ασκήσει μόνον η Επιτροπή. Α-

πευθύνεται κατά κράτους-μέλους της Κοινότητας γενικά και όχι κατά κάποιου ή κάποιων οργάνων του. Το 
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ζήτημα της έναρξης της εν λόγω προσφυγής ανήκει αποκλειστικά στην διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής η 

οποία και είναι ανέλεγκτη δικαστικά.  

.Η προδικασία: Η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να καλέσει το κράτος μέλος κατά του οποίου προετοιμά-

ζεται να προσφύγει ενώπιον του ΔΕΚ να υποβάλει τις παρατηρήσεις του μέσα σε ορισμένη προθεσμία. Αν πα-

ρά τις παρατηρήσεις του η Επιτροπή επιμείνει ότι συντρέχει από πλευράς του παραβίαση κοινοτικού δικαίου 

καλεί με αιτιολογημένη γνώμη της το κράτος-μέλος να συμμορφωθεί. Αν αυτό δεν συμβεί τότε η Επιτροπή 

μπορεί να στραφεί κατά του κράτους μέλους με προσφυγή ενώπιον του ΔΕΚ για την άσκηση της οποίας δεν 

τάσσεται ειδική προθεσμία . 

.Διαδικασία και απόφαση: ΔΕΚ ελέγχει αν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις και η νόμιμη προδικασία και αν 

διαπιστώσει παράβαση κοινοτικού δικαίου από το κράτος-μέλος η οποία να επιβεβαιώνει τις αιτιάσεις της Ε-

πιτροπής εκδίδει απόφαση σύμφωνη με αυτές. Η απόφαση είναι αναγνωριστική διαπιστώνει δηλαδή την πα-

ράβαση χωρίς να ακυρώνει ή να άρει με οποιονδήποτε τρόπο την παράνομη εθνική πράξη ή συμπεριφορά.  

.Η διαδικασία επιβολής κυρώσεων: Η συμμόρφωση του κράτους-μέλους προς την απόφαση του ΔΕΚ ε-

πιτυγχάνεται με τη διαδικασία επιβολής χρηματικών κυρώσεων προς το απείθαρχο κράτος-μέλος (άρθρο 288 

ΙΙ ΣΕΚ). Αν η Επιτροπή θεωρήσει ότι το κράτος μέλος δεν συμμορφώθηκε προς την απόφαση του ΔΕΚ το κα-

λεί να συμμορφωθεί μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Αν το κράτος αδρανήσει η Επιτροπή έχει το δικαίωμα 

να προσφύγει και πάλι στο ΔΕΚ προσδιορίζοντας το ύψος της χρηματικής ποινής που θα πρέπει να του επι-

βληθεί ως χρηματική κύρωση. Το ποσόν που θα καταβληθεί από το κράτος- μέλος στην περίπτωση αυτή κα-

τατίθεται στο λογαριασμό «ίδιων πόρων» της Κοινότητας. 

Β) Προσφυγή κράτους μέλους κατά κράτους μέλους  

Η προσφυγή κράτους-μέλους κατά-κράτους μέλους μοιάζει με την προσφυγή της Επιτροπής και έχει ως 

αντικείμενό της και αυτή τον έλεγχο της συμμόρφωσης των κρατών μελών προς το κοινοτικό δίκαιο.  

.Η προδικασία: Αν ένα κράτος-μέλος έχει βάσιμους λόγους να υποστηρίζει ότι κάποιο άλλο κράτος-μέλος 

παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο απευθύνεται καταρχήν με αίτησή στην Επιτροπή. Η ρύθμιση αυτή επιβάλλε-

ται ώστε να αποφεύγονται κατά το δυνατό οι δικαστικές διαμάχες μεταξύ των κρατών-μελών. Η Επιτροπή 

στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένη να καλέσει και τις δυο πλευρές να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις 

τους και κατόπιν καταθέτει αιτιολογημένη γνώμη. Αν η Επιτροπή αδρανήσει το κράτος-μέλος έχει δικαίωμα 

μετά την παρέλευση ενός τριμήνου από την υποβολή της αίτησής του να προσφύγει ενώπιον του ΔΕΚ.  

.Διαδικασία και απόφαση: Το ΔΕΚ όπως και στην περίπτωση της προσφυγής Επιτροπής κατά κράτους-

μέλους ελέγχει την τήρηση της προδικασίας και στη συνέχεια την αντίθεση της συμπεριφοράς του κράτους 

μέλους προς το κοινοτικό δίκαιο. Η απόφασή του είναι και στην περίπτωση αυτή αναγνωριστική ενώ υπάρχει 

η δυνατότητα επιβολής χρηματικών κυρώσεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 288 ΙΙ ΣΕΚ.  

Γ) Προσφυγή ακύρωσης πράξης ή παράλειψης 

Πρόκειται για ένδικο βοήθημα που οδηγεί στον έλεγχο της νομιμότητας πράξεων ή παραλείψεων των κοι-

νοτικών οργάνων σε σχέση κυρίως με το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο.  

.Παραδεκτό της προσφυγής: Η προσφυγή ακύρωσης απευθύνεται κατά πράξης ή παράλειψης κοινοτικού 

οργάνου η οποία παράγει έννομα και δεσμευτικά αποτελέσματα. Αποκλείεται δηλαδή η προσφυγή κατά μη 
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δεσμευτικών πράξεων πχ. σύστασης ή γνώμης. Η προσφυγή ακύρωσης πράξης ασκείται εντός δυο μηνών από 

τη δημοσίευση ή κοινοποίηση της πράξης. Σε περίπτωση παράλειψης είτε έκδοσης πράξης, είτε οφειλόμενης 

ενέργειας, το κοινοτικό όργανο καλείται καταρχήν από τον ενδιαφερόμενο να εκδώσει την πράξη ή να ενερ-

γήσει. Αν επιμείνει να αδρανεί για διάστημα δυο μηνών, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να ασκήσει την προ-

σφυγής ακύρωσης κατά της παράλειψής του εντός νέας δίμηνης προθεσμίας. 

.Ενεργητική νομιμοποίηση: Νομιμοποιούνται να ασκήσουν προσφυγή ακύρωσης πράξεων ή παραλείψεων 

των κοινοτικών οργάνων, το Συμβούλιο, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ελε-

γκτικό Συνέδριο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθώς και φυσικά και νομικά πρόσωπα που βλάπτονται 

από την πράξη. Ενώ για τα κοινοτικά όργανα και τα κράτη-μέλη αρμόδιο είναι το ΔΕΚ για τα φυσικά ή νομι-

κά πρόσωπα η αρμοδιότητα εκδίκασης της πρoσφυγής ανήκει στο ΠΕΚ. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα πρέ-

πει επιπλέον να αποδείξουν ότι η προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη τα θίγει με τρόπο άμεσο και ατομικό.  

.Παθητική νομιμοποίηση: Η προσφυγή μπορεί να ασκηθεί κατά του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για πράξεις που εξέδωσαν αυτοτελώς ή 

από κοινού.  

.Βάσιμο της πρoσφυγής: Αφορά τους λόγους παρανομίας της πράξης ή παράλειψης ενός κοινοτικού οργά-

νου οι οποίοι μπορεί να αφορούν την αναρμοδιότητά του, την παραβίαση ενός τύπου ουσιώδους για την έκδο-

ση της πράξης, την παράλειψή τους να προβούν στην έκδοση μιας πράξης την οποία υποχρεούνταν να εκδώ-

σουν ή να προβούν σε μια ενέργεια στην οποία όφειλαν να προβούν ή την αντίθεση μιας πράξης του δευτερο-

γενούς δικαίου προς το πρωτογενές δίκαιο.  

.Συνέπειες της απόφασης: Αν συντρέχουν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις το ΔΕΚ στην περίπτωση που η 

προσφυγή ασκείται από κοινοτικό όργανο ή το ΠΕΚ αν η προσφυγή ασκήθηκε από φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

ακυρώνει την παράνομη πράξη ή παράλειψη και υποχρεώνει τα κοινοτικά όργανα να συμμορφωθούν προς το 

περιεχόμενο της απόφασής του.  

Δ) Η προσφυγή αποζημίωσης κατά της Κοινότητας  

Η προσφυγή αποζημίωσης κατά της Κοινότητας εντάσσεται στην γενικότερη αρχή της ευθύνης που είναι 

γνωστή στις εθνικές έννομες τάξης ως ευθύνη του κράτους από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση 

των καθηκόντων τους ( αστική ευθύνη του δημοσίου ). Η προσφυγή αποζημίωσης ασκείται από ιδιώτες φυσι-

κά ή νομικά πρόσωπα, ενώπιον του ΠΕΚ . 

.Ενεργητική νομιμοποίηση: Ασκείται ενώπιον του ΔΕΚ από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπέστησαν 

ζημία από πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οργάνων ή υπαλλήλων της 'Ενωσης. 

Στην άσκηση της πρoσφυγής αυτής δεν νομιμοποιούνται τα κράτη-μέλη. 

.Παθητική νομιμοποίηση: Παθητικά νομιμοποιείται η Κοινότητα ή το όργανο στο οποίο καταλογίζεται η 

παρανομία.  

.Συνέπειες της απόφασης: Αν αποδειχθεί η ζημία η Κοινότητα και όχι το αρμόδιο όργανο στο οποίο κατα-

λογίζεται η παράνομη συμπεριφορά υποχρεούται να αποκαταστήσει τον ιδιώτη φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

 



- 4 - 

!!!Η ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ !!! 

Το αίτημα της ενότητας και ομοιομορφίας στην εφαρμογή και ερμηνεία του κοινοτικού δικαίου καθίστα-

ται επίμαχο ενόψει κυρίως του γεγονότος ότι αυτό εφαρμόζεται από εικοσιπέντε (+2) σήμερα συνολικά έννο-

μες τάξεις. Για να αποφευχθεί η ανομοιομορφία στην εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου η οποία και θα έθετε 

σε κίνδυνο, τόσο την αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών της Κοινότητας, όσο και την προοπτική των 

κοινοτικών πολιτικών και εγχειρημάτων η Συνθήκη (ΣΕΚ) αναθέτει μεν την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου 

στο ΔΕΚ και τα εθνικά δικαστήρια, εμπιστεύεται όμως την ερμηνεία των αμφίσημων και αμφιλεγόμενων ζη-

τημάτων στο ΔΕΚ. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του ενδίκου βοηθήματος της προδικαστικής παραπομπής με 

το οποίο εξασφαλίζεται ουσιαστικά η συνεργασία των εθνικών δικαστηρίων και ΔΕΚ με στόχο την ενοποιη-

μένη ερμηνεία του κοινοτικού δικαίου.  

.Οι προϋποθέσεις της προδικαστικής παραπομπής: Η βασικότερη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη δίκης εκ-

κρεμούς ενώπιον δικαστηρίου κάποιου από τα κράτη-μέλη της Κοινότητας και όχι τρίτου κράτους, του ΠΕΚ ή 

διεθνών δικαστηρίων. Για την προδικαστική παραπομπή απαιτείται η υποβολή ερωτήματος από την πλευρά 

κάποιου εθνικού δικαστηρίου το οποίο κατά την εκδίκαση μιας υπόθεσης αντιμετώπισε ζήτημα σχετικό με 

την ερμηνεία των Συνθηκών, καθώς και για την ερμηνεία των πράξεων των κοινοτικών οργάνων. Η υποβολή 

προδικαστικού ερωτήματος ανήκει καταρχήν στην διακριτική ευχέρεια των εθνικών δικαστηρίων εκτός από 

τις περιπτώσεις όπου το δικαστήριο εκδικάζει σε τελευταίο βαθμό, οπότε και είναι υποχρεωτική !!!. Σύμφω-

να με το ελληνικό δίκαιο το δικαστήριο που κρίνει ότι πρέπει να υποβάλλει προδικαστικό ερώτημα, αναστέλ-

λει την εκδίκαση της υπόθεσης και εκδίδει μια προσωρινή απόφαση στην οποία και διατυπώνει τα ερωτήματα 

τα οποία απευθύνει στο ΔΕΚ. 

.Το περιεχόμενο της προδικαστικής παραπομπής: Περιεχόμενο της προδικαστικής παραπομπής αποτελεί η 

ερμηνεία του κοινοτικού δικαίου. Σύμφωνα με το άρθρο 234 ΣΕΚ η προδικαστική παραπομπή επιτρέπεται σε 

τρεις περιοριστικά προβλεπόμενες περιπτώσεις: 1.) Στην περίπτωση που το εθνικό δικαστήριο αντιμετωπί-

ζει προβλήματα σχετικά με την ερμηνεία του πρωτογενούς η του δευτερογενούς κοινοτικού δικαίου. 2.) Στην 

περίπτωση που το εθνικό δικαστήριο αμφιβάλλει ως προς το κύρος πράξεων των οργάνων της Κοινότητας. 3.) 

Στην περίπτωση όπου η υπάρχει αμφιβολία ως προς την ερμηνεία καταστατικών οργανισμών που έχουν ιδρυ-

θεί με πράξη του Συμβουλίου.  

.Οι συνέπειες της αποφάσεως η οποία εκδίδεται επί προδικαστικής παραπομπής: Η απάντηση του ΔΕΚ 

περιορίζεται επί των προδικαστικών ερωτημάτων που του έχουν επιβληθεί χωρίς να έχει αρμοδιότητα να εξε-

τάσει τα πραγματικά περιστατικά η άλλα στοιχεία της κύριας δίκης. Η απάντησή του όμως, δηλαδή η προδι-

καστική απόφασή του δεσμεύει ως προς τα ερωτήματα που του έχουν τεθεί απόλυτα τον εθνικό δικαστή, ο 

οποίος είναι υποχρεωμένος να τα λάβει υπόψη του κατά την έκδοση της οριστικής απόφασής του. Σε αντί-

θετη περίπτωση συντρέχει από πλευράς του παραβίαση κοινοτικού δικαίου. Η δεσμευτικότητα ωστόσο της 

απάντησης/ απόφασης του ΔΕΚ επί προδικαστικού ερωτήματος περιορίζεται μόνο στο πλαίσιο της συγκεκρι-

μένης δίκης χωρίς να επεκτείνεται και σε άλλες δίκες με όμοιο πραγματικό η νομική βάση. 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΕΚ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 300  της Συνθήκης (ΣΕΚ) το ΔΕΚ μπορεί να γνωμοδοτεί κατόπιν σχετικού αιτήμα-

τος του Συμβουλίου, της Επιτροπής η κράτους μέλους, σχετικά με το αν κάποια διεθνή η διακρατική συμφω-

νία της 'Ενωσης συνάδει με το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο. Η διάταξη αυτή προβλέπει έναν προληπτικού 

χαρακτήρα έλεγχο των διεθνών συμβάσεων που συνάπτουν τα κοινοτικά όργανα, ούτως ώστε να διασφαλί-

ζονται με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα της Κοινότητας. Το αίτημα για την άσκηση της γνωμοδοτικής 

αρμοδιότητας του ΔΕΚ ανήκει στην διακριτική ευχέρεια των κοινοτικών οργάνων. Ωστόσο από τη στιγμή 

που θα υποβληθεί δημιουργούνται αποτελέσματα δεσμευτικά γι ' αυτά. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρό-

βλεψη του άρθρου 300  αν η γνωμοδότηση του ΔΕΚ επί της σύναψης μιας διεθνούς συμβάσεως είναι αρνητι-

κή, τότε η συμφωνία θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ μόνο μετά από αναθεώρηση της Συνθήκης. 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚ 

Το ένδικο μέσο της αναίρεσης ενώπιον του ΔΕΚ κατά αποφάσεως του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων προβλέφθηκε ταυτόχρονα με την ίδρυση του Πρωτοδικείου και αποσκοπεί στον έλεγχο της νομι-

μότητας των αποφάσεών του.  

.Προϋποθέσεις: Στη άσκηση της αίτησης αναίρεσης νομιμοποιούνται οι διάδικοι εκείνοι οι οποίοι ηττήθη-

καν στην δίκη ενώπιον του ΠΕΚ, σε χρονικό διάστημα δυο μηνών από την κοινοποίηση σε αυτούς της προ-

σβαλλόμενης απόφασης.  

.Διαδικασία και συνέπειες της απόφασης του ΔΕΚ: Η άσκηση της αίτησης αναίρεσης δεν αναστέλλει την 

ενέργεια της απόφασης του ΠΕΚ. Το ΔΕΚ έχει την ευχέρεια επί της αιτήσεως αναιρέσεως και στην περίπτωση 

που την κρίνει ως βάσιμη είτε να την δικάσει το ίδιο, είτε να την αναπέμψει στο ΠΕΚ για να την κρίνει εκ νέ-

ου. Στην δεύτερη περίπτωση το ΠΕΚ δεσμεύεται απόλυτα ως προς τα νομικά ζητήματα τα οποία κρίθηκαν 

με την απόφαση του ΔΕΚ. 
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