
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιεχόμενο:  Oδηγίες σε κράτη‐μέλη και αποφάσεις 
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Οδηγίες που απευθύνονται σε ορισμένα κράτη μέλη και αποφάσεις 

 

 

 

 

Για  τις  πράξεις  αυτές  δεν  απαιτείται  η  δημοσίευση  αλλά  η  κοινοποίηση  στους  αποδέκτες 

τους στην οποία τοποθετείται και η έναρξη της ισχύος τους.  

α) Ο κανονισμός  

Ο κανονισμός αποτελεί πηγή δικαίου αντίστοιχης φύσης και σημασίας με το νόμο των εθνι‐

κών  εννόμων  τάξεων  των  κρατών μελών.  Για  την  έκδοσή  του  νομιμοποιούνται  τόσο  το Συμ‐

βούλιο αυτοτελώς ή από κοινού με το Ευρωκοινοβούλιο, όσο και η Επιτροπή. Ο κανονισμός δια‐

θέτει το βασικότερο γνώρισμα ενός νόμου έχει δηλαδή γενική  ισχύ και περιέχει κανόνες γενι‐

κούς και αφηρημένους. Απευθύνεται στο σύνολο των κρατών μελών τα οποία και δεσμεύει αλ‐

λά και στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν σε αυτά. Κατά πάγια νομολογία του ΔΕΚ 

μια νομική πράξη, εφόσον διαθέτει τα χαρακτηριστικά αυτά δηλαδή γενική ισχύ, κανόνες γενι‐

κούς και αφηρημένους αποτελεί κανονισμό ακόμη κι αν εξ αποτελέσματος μπορεί να δεσμεύει 

συγκεκριμένους αριθμητικά ή ονομαστικά αποδέκτες.  

ʹΕνα άλλο βασικό χαρακτηριστικό του κανονισμού είναι η καθολική δεσμευτικότητά του. Ο 

κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα του τα μέρη, ως προς το σύνολο δηλαδή του περιε‐

χομένου του σε αντίθεση με την οδηγία η οποία είναι δεσμευτική, μόνο ως προς τα αποτελέ‐

σματα που επιδιώκει. Κύρια συνέπεια του χαρακτηριστικού του αυτού είναι ότι τα κράτη είναι 

υποχρεωμένα να εφαρμόζουν έναν κανονισμό στο σύνολό του, χωρίς να μπορούν να επιλέξουν 

τη μη εφαρμογή των διατάξεων εκείνων με τις οποίες διαφωνούν.  

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος   Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. 
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Το κυριότερο όμως γνώρισμα του κανονισμού είναι η άμεση ισχύς του. Ο κανονισμός ισχύει 

στο εσωτερικό των εννόμων τάξεων των κρατών μελών άμεσα χωρίς να μετατρέπεται σε εσω‐

τερικό δίκαιο και χωρίς να απαιτείται η οποιαδήποτε κύρωση, αποδοχή ή δημοσίευσή του από 

τα εθνικά όργανα.  

Ο  κανονισμός περαιτέρω  διακρίνεται  σε κανονισμό  βάσης  ή  βασικό  κανονισμό και  εκτελε‐

στικό  κανονισμό.  Ανάμεσα  στις  δυο  κατηγορίες  αυτές  υφίσταται  σχέση  ιεραρχίας.  Έτσι,  πολύ 

συχνά εκδίδεται ένας κανονισμός βάσης ο οποίος θέτει το γενικό πλαίσιο για ένα συγκεκριμένο 

ζήτημα εξουσιοδοτώντας παράλληλα τα κοινοτικά όργανα  (κυρίως την Επιτροπή) να εκδώσει 

κανονισμούς προς  εκτέλεση  των γενικών αρχών που θέτει. Οι  εκτελεστικοί  κανονισμοί  είναι 

κατώτεροι ιεραρχικά προς τους κανονισμούς βάσης και ελέγχονται ως προς την συμφωνία τους 

με τις διατάξεις τους.  

Με τη Συνταγματική Συνθήκη της Ρώμης ο κανονισμός μετονομάζεται σε ευρωπαϊκό νόμο 

διατηρώντας όλα τα βασικά γνωρίσματα της γενικής  ισχύος,  καθολικής δεσμευτικότητας και 

άμεσης ισχύος του.  

β) Η οδηγία  

Η οδηγία αποτελεί ιδιόμορφη πηγή του κοινοτικού δικαίου στο βαθμό που δεσμεύει τους α‐

ποδέκτες της, δηλαδή τα κράτη μέλη και όχι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αποκλειστικά και μόνον 

ως προς το αποτέλεσμα που επιδιώκει και τους στόχους που τάσσει. Ως εκ της ιδιότυπης δεμευ‐

τικότητάς της στην πραγματικότητα επιτρέπει στα εθνικά όργανα των κρατών‐μελών της Κοι‐

νότητας να επιλέγουν τις νομικές πράξεις και τα μέσα γενικότερα με τα οποία θα επιτευχθεί το 

επιδιωκόμενο  κάθε  φορά  αποτέλεσμα.  Με  την  έννοια  αυτή  τα  εθνικά  όργανα  των  κρατών‐

μελών αφενός αποκτούν διακριτική ευχέρεια σε σχέση με τον τρόπο προσαρμογής τους στο 

περιεχόμενο μιας οδηγίας, ενώ αφετέρου η παρεμβολή τους συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση 

μεταφοράς μιας οδηγία στο εθνικό δίκαιο. Η βασικότερη διαφορά της λοιπόν από τον κανονι‐

σμό είναι ότι σε αντίθεση με αυτόν δεν διαθέτει άμεση ισχύ.  

Με  την  έννοια αυτή η μεταφορά μιας  οδηγίας στις  επιμέρους  εθνικές  έννομες  τάξεις  των 

κρατών  μελών  παραπέμπει  σε  μια  διαδικασία  δυο  σταδίων.  Στο  πρώτο  στάδιο  το  αρμόδιο 

κοινοτικό όργανο (το Συμβούλιο αυτοτελώς ή μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ή η Επιτροπή) 

εκδίδει  την  οδηγία  προσδιορίζοντας  τα  επιδιωκόμενα  με  αυτήν  αποτελέσματα.  Ταυτόχρονα 

προσδιορίζει ένα χρονικό διάστημα συμμόρφωσης εντός του οποίου τα κράτη‐μέλη θα πρέπει να 

συμμορφωθούν προς αυτή. Το χρονικό διάστημα είναι συνήθως ενιαίο για όλα τα κράτη είναι 
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όμως  δυνατό  να προβλέπεται  και  διαφορετική  περίοδος  προσαρμογής  λόγω  ειδικών  συνθηκών 

που επικρατούν σε κάποια από αυτά.  

Στο δεύτερο στάδιο, τα αρμόδια όργανα των κρατών‐ μελών οφείλουν να λάβουν εντός της 

τασσόμενης προθεσμίας όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να προσαρμοστεί η εθνική έννομη τάξη 

προς τους σκοπούς οι οποίοι τάχθηκαν από την οδηγία. Το γεγονός ότι η προσαρμογή προς μια 

κοινοτική οδηγία απαιτεί την έκδοση μιας εθνικής νομικής πράξης δεν επιτρέπει την κατάργη‐

ση ή τροποποίησή της από άλλη πράξη του εθνικού δικαίου των κρατών‐μελών .Στην περίπτω‐

ση που η έκδοση μιας πράξης από την πλευρά των κρατών‐μελών καταλήγει να αντιστρατεύεται 

τους σκοπούς μιας κοινοτικής οδηγίας, στοιχειοθετείται παραβίαση του κοινοτικού δικαίου.  

Παρά το γεγονός ότι η οδηγία δεν αναπτύσσει άμεση ισχύ στο εσωτερικό των εννόμων τά‐

ξεων των κρατών‐μελών της Κοινότητας, το ΔΕΚ υποστήριξε ότι οι οδηγίες μπορούν και αυτές 

υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να αναπτύξουν άμεσα τα αποτελέσματα τους. Η κατασκευή 

αυτή του ΔΕΚ προσπάθησε να ξεπεράσει τον κίνδυνο της ανομοιομορφίας ή και της άρνησης 

συμμόρφωσης  των κρατών μελών στο περιεχόμενο  των κοινοτικών οδηγιών  τάσσοντας  τρεις 

προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες αυτές μπορούν να αποκτήσουν άμεση ισχύ:  

‐‐‐) Θα πρέπει να έχει παρέλθει η προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας στο εσωτερικό μιας έν‐

νομης τάξης χωρίς αυτό να έχει συμμορφωθεί, ‐‐‐) Θα πρέπει από την οδηγία να αντλούνται δι‐

καιώματα υπέρ των ιδιωτών. ‐‐‐) Θα πρέπει επιπλέον το περιεχόμενο της διάταξης της οδηγίας 

το οποίο καλείται να εφαρμοστεί να είναι σαφές, απαλλαγμένο από αιρέσεις και επιφυλάξεις, 

ούτως ώστε να μην επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατικών οργάνων αλλά να μπορεί 

να εφαρμοστεί άμεσα.  

Με βάση τις προϋποθέσεις αυτές γίνεται δεκτή η εφαρμογή μιας κοινοτικής οδηγίας στο ε‐

σωτερικό ενός κράτους μέλους, ενώ οι ιδιώτες μπορούν να ζητήσουν από τα εθνικά τους δικα‐

στήρια και αποζημίωση έναντι του κράτους τους το οποίο παραβίασε την υποχρέωση συμμόρ‐

φωσης προς το κοινοτικό δίκαιο αν αποδείξουν επιπρόσθετα ότι:  

==) Το αποτέλεσμα το οποίο εγγυάται η οδηγία ιδρύει δικαιώματα υπέρ των ιδιωτών, ==) Το 

περιεχόμενο  των  δικαιωμάτων  αυτών  προσδιορίζεται  με  σαφήνεια  από  την  οδηγία  και 

==)Υφίσταται αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της παραβίασης της υποχρέωσης συμμόρφωσης του 

κράτους τους και της ζημίας που έχουν υποστεί.  

Με  τη  Συνταγματική  Συνθήκη  της  Ρώμης  η  οδηγία  μετονομάζεται  σε  Ευρωπαϊκό  νόμο 

πλαίσιο διατηρώντας το σύνολο των βασικών χαρακτηριστικών της. 
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γ) Η απόφαση  

Η απόφαση αποτελεί  νομική πράξη με ατομικό  χαρακτήρα η  οποία απευθύνεται  τόσο σε 

κράτη μέλη της Κοινότητας, όσο και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η απόφαση μολονότι διαθέ‐

τει άμεση ισχύ, όπως ο κανονισμός και δεσμεύει τους αποδέκτες της ως προς το σύνολο του πε‐

ριεχομένου, της εντούτοις δεν έχει γενικό και αφηρημένο χαρακτήρα αλλά ρυθμίζει ατομι‐

κές περιπτώσεις. Αντιστοιχεί θα μπορούσαμε να πούμε χρησιμοποιώντας όρους του εθνικού 

μας δικαίου με την ατομική διοικητική πράξη. Η απόφαση ως νομική πράξη έχει αποκτήσει με‐

γάλη πρακτική σημασία τα τελευταία χρόνια, ιδίως μέσα από την πρακτική της Επιτροπής να 

απευθύνει αποφάσεις στους  ιδιώτες, νομικά πρόσωπα κυρίως για την αποτελεσματικότερη ε‐

φαρμογή  των  κοινοτικών  κανόνων  περί  ανταγωνισμού.  Με  τη  Συνταγματική  Συνθήκη  της 

Ρώμης η απόφαση μετονομάζεται σε Ευρωπαϊκή απόφαση διατηρώντας αμετάβλητη τη φύση 

και το χαρακτήρα της.  

δ) Σύσταση και γνώμη  

Η σύσταση και η γνώμη διαφέρουν από τον κανονισμό,  την οδηγία και  την απόφαση στο 

βαθμό που δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα αλλά είτε αποτελούν έκφραση των πολιτικών α‐

ποφάσεων  των  κοινοτικών  οργάνων  είτε  αποτελούν  προστάδιο  για  την  έκδοση  κάποιας  δε‐

σμευτικού χαρακτήρα νομικής πράξης τους. Οι συστάσεις και οι γνώμες απευθύνονται κυρίως 

προς τα κράτη‐μέλη μπορούν όμως να απευθύνονται και προς ιδιώτες, ενώ εκδίδονται από το 

Συμβούλιο  αυτοτελώς  ή  από  κοινού  με  το  Ευρωκοινοβούλιο  ή  από  την  Επιτροπή.  Εκδίδονται 

όταν προβλέπεται από τη Συνθήκη αλλά ο μη δεσμευτικός χαρακτήρας τους επιτρέπει την έκ‐

δοσή τους, ακόμη και χωρίς να υπάρχει ειδική εκ της Συνθήκης νομιμοποιητική τους βάση. Η 

έλλειψη δεσμευτικότητάς τους έχει ως βασική της συνέπεια ότι εκφεύγουν του δικαστικού τους 

ελέγχου από τα κοινοτικά δικαστηρίων. Μολονότι η πρωτοβουλία για την διατύπωση μιας σύ‐

στασης επαφίεται στην πρωτοβουλία των κοινοτικών οργάνων η γνώμη αντίθετα διατυπώνεται 

κατόπιν σχετικής ερώτησης κράτους μέλους ή ευρωπαίου πολίτη.  

Μη δεσμευτικό χαρακτήρα έχει και μια σειρά άλλων πράξεων των κοινοτικών οργάνων τις 

οποίες μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως άτυπες μολονότι συχνά έχουν σημαντικές πολιτικές 

συνέπειες για κράτη μέλη, τρίτες χώρες και πολίτες. Για παράδειγμα οι ανακοινώσεις, διακηρύ‐

ξεις, μνημόνια, δηλώσεις των κοινοτικών οργάνων, πράξεις οι οποίες καλύπτουν ενδοϋπηρεσιακές 

ανάγκες  οργανωτικού  περιεχομένου,  προγράμματα  που  καθορίζουν  τους  γενικούς  στόχους  της 
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ευρωπαϊκής πολιτικής. Ξεχωριστή σημασία έχουν τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβου‐

λίου με τα οποία συχνά διατυπώνει τη γνώμη του για ζητήματα ευρύτερης πολιτικής σημασίας.  

..//.. 




