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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Tαβλαδωράκη Ευαγγελία, Πολιτικός Επιστήμονας 

 

 

Θέμα 2ης Συνάντησης 

 

Η παραβίαση  του  ενωσιακού  δικαίου  από  τα  κράτη‐μέλη  οφείλεται  σε  πολ‐

λούς πολιτικούς , κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους. Επιπλέον η σχέση μετα‐

ξύ εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου δημιουργεί θεσμικά και πολιτικά προβλήμα‐

τα, που προκαλούν αντιστάσεις στην ομαλή ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών κα‐

νόνων στις εθνικές έννομες τάξεις. 

Α) Υπάρχει υπεροχή του κοινοτικού δικαίου απέναντι στο εθνικό; 

Β)  Είναι  υποχρεωτική η  εφαρμογή  της  ευρωπαϊκής  νομοθεσίας  στις  εθνικές 

έννομες τάξεις; Με ποιες διαδικασίες διασφαλίζεται αυτό; Ποιος ο ρόλος του ΔΕΕ 

στο πλαίσιο αυτό; 

Γ)  Ποια δικαιώματα και υποχρεώσεις απορρέουν από την ιδιότητα του πολίτη 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρώτα από όλα μια ένωση αξιών. Η κατάκτηση των αξιών 

αυτών είναι αποτέλεσμα της ιστορίας της. Οι αξίες αυτές αποτελούν το σκληρό πυρήνα της 

ταυτότητας της Ένωσης και επιτρέπουν σε κάθε πολίτη να αυτοπροσδιοριστεί. Κοινή πο-

ρεία των 27 διαφορετικών λαών είναι αδιανόητη, αν οι συμμετέχοντες λαοί δεν εμφορού-

νται από μια κοινή πολιτική πεποίθηση, από συγκεκριμένα κοινά ιδεώδη, τα οποία εκφρά-

ζουν όχι μόνο ένα κοινό παρελθόν, αλλά προεπιλέγονται ως σταθερές αξίες για τη μελλο-

ντική πορεία.  

Το σύνολο των αξιών αυτών, που δημιουργεί ένα αξιακό σύστημα διακηρύσσεται πα-

νηγυρικά και ενσωματώνεται ως δικαιϊκή αρχή. Στις αξίες αυτές συμπεριλαμβάνονται ρητά 

η αρχή της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 

του κράτους δικαίου με την αυτονόητη  και ταυτόχρονα σημαντική υπόμνηση, ότι οι αρχές 

αυτές είναι κοινές στα κράτη – μέλη.  

Με τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, ένα ολοένα μεγαλύτερο μέρος της εξου-

σίας του εθνικού κράτους μεταβιβάζεται στην Ε.Ε.. Σύμφωνα με  τον Παπαδημητρίου, 

μπορούμε να διακρίνουμε αφενός αρχές που ενδιαφέρουν κατεξοχήν την ενωσιακή τάξη, 

όπως λόγου χάρη οι αρχές που αντιστοιχούν στις τέσσερις βασικές ελευθερίες (ελεύθερη 

κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων) και αφετέρου αρχές 

που οριοθετούν τη σχέση της Ε.Ε. με την πολιτεία. Στις τελευταίες ανήκουν η αρχή της αυ-

τονομίας, η αρχή της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου και η συναφής αρχή της  άμεσης 

ισχύος των κανόνων του στην έννομη τάξη των κρατών. Οι τρεις αυτές αρχές συμπυκνώ-

νουν άλλωστε τη βαθύτερη θεσμική ουσία της Ε.Ε., προσδιορίζουν τον υπερεθνικό χαρα-

κτήρα της και διεκδικούν αναντίρρητα ποιότητα θεμελιώδους αρχής.  

 Για να εκπληρώσει όμως την αποστολή της η Ε.Ε., πρέπει να απορροφά σταδιακά ο-

λοένα και μεγαλύτερο μέρος από τις εξουσίες της πολιτείας. Η διεργασία αυτή είναι ακόμη 

ανοικτή και υπόκεινται στις επιταχύνσεις ή τις επιβραδύνσεις του ιστορικού γίγνεσθαι. Πα-

ρά ταύτα το εθνικό κράτος θα διατηρήσει την υπόσταση του και θα συνεχίσει να αποτελεί 

το θεμέλιο για την οικοδόμηση της διεθνούς κοινωνίας και το υπόβαθρο για την Ε.Ε.  

 Η υποδοχή των πολιτειακών αρχών όμως στην Ε.Ε. είναι υπό οποιαδήποτε εκδοχή 

αδιανόητη χωρίς τη διαφοροποίηση του περιεχομένου τους. Σύμφωνα με τον Δ. Τσάτσο, η 

Πολιτειακή αρχή, έτσι μεταφερόμενη στην Ε.Ε., αποκτά εν πολλοίς ως ενωσιακή αρχή δι-

αφορετικό περιεχόμενο και διαφορετική λειτουργία. 

Η προσήλωση των εθνικών κρατών στην αρχή της δημοκρατίας, στην ελευθερία, το 

σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς επίσης και στο κράτος δικαίου, οδήγησε 
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στην ενίσχυση της δημοκρατικής λειτουργίας των ενωσιακών οργάνων. Έτσι η Ένωση σέ-

βεται την εθνική ταυτότητα των κρατών – μελών της, τις συνταγματικές παραδόσεις τους 

ως γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως αυτά 

κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.  

Επιπλέον το κράτος δικαίου διασφαλίζεται και ανάγεται σε θεμελιώδη αρχή της Ε.Ε.. 

Με την αρχή του κράτους δικαίου εννοούμε τη δέσμευση όλων των κρατικών οργάνων 

από τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και ειδικότερα τη διάκριση των εξουσιών, την αρχή 

της νομιμότητας, την ανεξάρτητη δικαιοσύνη με διασφαλισμένο το δικαίωμα της δικαστικής 

προστασίας και πάνω απ’ όλα την κατοχύρωση και προστασία των ατομικών και κοινωνι-

κών δικαιωμάτων. Θεμελιώνονται αρχές όπως η διαφάνεια, η δημοσιότητα, η προστασία 

του ατόμου από τη χρήση των προσωπικών δεδομένων, η κατάργηση της θανατικής ποι-

νής και η εγγύηση γενικότερα της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Η αρχή του κράτος δι-

καίου είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τη δημοκρατική αρχή και εκφράζεται με την υποταγή 

όλων των κρατικών εξουσιών στους νόμους που ψηφίζει το δημοκρατικά εκλεγμένο κοινο-

βούλιο.   

Η ευρωπαϊκή έννομη τάξη εκφράζει το σύνολο των κανόνων δικαίου που διέπουν τη 

σύνταξη και λειτουργία της Ε.Ε. και αποβλέπουν στη πρόοδο της ενοποιητικής διαδικασί-

ας. Περιλαμβάνει κατά την Εμ. Δούση, αφενός θεσμικούς κανόνες ή «κανόνες δομής», οι 

οποίοι διέπουν τη σύσταση, τις αρμοδιότητες και γενικότερα τη λειτουργία των οργάνων 

και αφετέρου ουσιαστικούς κανόνες ή «κανόνες συμπεριφοράς», οι οποίοι ρυθμίζουν τη 

συμπεριφορά των υποκειμένων της έννομης τάξης, δηλαδή των κρατών – μελών και των 

ιδιωτών. 

Το κοινοτικό σύστημα είναι εξοπλισμένο με ένα καινοτόμο νομοπαραγωγικό μηχανι-

σμό, καθώς και με ένα εξελιγμένο δικαιοδοτικό σύστημα ελέγχου εφαρμογής του δικαίου 

και επίλυσης των διαφορών. Το εν λόγω σύστημα αποτελεί νομικά ένα πρωτότυπο πολι-

τειακό μόρφωμα που εισάγεται με την ευρωπαϊκή ενοποίηση, το οποίο εγκαθιδρύει ένα 

υπερεθνικό σύστημα διακυβέρνησης κρατών, τα οποία παραμένουν κυρίαρχα υποκείμενα 

του διεθνούς δικαίου. Ως αποτέλεσμα συγκροτείται μία «ενδιάμεση βαθμίδα δημόσιας ε-

ξουσίας», μεταξύ του διεθνούς δικαίου και του εσωτερικού δικαίου των κρατών – μελών.  

Το δεύτερο νομικό υποσύστημα που αναπτύσσεται στην Ε.Ε., περιλαμβάνει κανόνες 

που ρυθμίζουν το πεδίο της Κοινής  Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας .Σ’ αυτά το πεδίο 

ακολουθείται η λογική της διακυβερνητικής συνεργασίας, όπου στη πραγματικότητα απο-

τελούν ένα ατελές νομικό σύστημα του οποίου ο έλεγχος ρυθμιστικής και δικαιοδοτικής αυ-

τονομίας ασκείται μόνο κατ’ εξαίρεση και με περιοριστικούς όρους.  
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Το δίκαιο της Ε.Ε. πηγάζει από τις Ιδρυτικές Συνθήκες όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν σήμερα (πρωτογενές δίκαιο), τις πράξεις των οργάνων (δευτερογενές δίκαιο ή 

παράγωγο), τις διεθνείς συμβάσεις που έχει συνάψει η Ένωση με τρίτα κράτη ή διεθνείς 

οργανισμούς ή τα κράτη – μέλη μεταξύ τους (συμπληρωματικό δίκαιο), καθώς και από γε-

νικές αρχές δικαίου (άγραφο δίκαιο). Οι πηγές δικαίου διέπονται από δύο αρχές: α) έχουν 

ιεραρχική σχέση μεταξύ τους και β) η νεότερη κανονιστική πράξη υπερισχύει της παλαιό-

τερης.  

Το πρωτογενές δίκαιο περιλαμβάνει τις Ιδρυτικές Συνθήκες των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-

των και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, συμπε-

ριλαμβανομένων των παραρτημάτων, των πρωτοκόλλων και των δηλώσεων που τις συ-

νοδεύουν, καθώς επίσης και τις Συνθήκες προσχώρησης νέων κρατών – μελών. Το πρω-

τογενές δίκαιο εφαρμόζεται κατ’ αρχήν στο έδαφος των κ-μ και οι διατάξεις του έχουν αυ-

ξημένη τυπική ισχύ έναντι των πράξεων των οργάνων της Ένωσης, εφόσον δε μπορούν 

να τροποποιηθούν με μεταγενέστερη πράξη των οργάνων, αλλά μόνο βάσει ειδικής διαδι-

κασίας αναθεώρησης. Σχέδια αναθεώρησης μπορούν να υποβληθούν στο Συμβούλιο από 

την κυβέρνηση κάθε κ-μ ή από την Επιτροπή. Για να τεθούν σε ισχύ οι τροποποιήσεις θα 

πρέπει να επικυρωθούν σε τελική φάση από όλα τα κ-μ. Σχετικά με το πρωτογενές δίκαιο, 

δεν προβλέπεται ρητά ότι η Συνταγματική Συνθήκη καθώς και οι κανόνες δικαίου που θε-

σπίζονται από τα όργανα της Ένωσης, υπερέχουν έναντι του δικαίου των κ-μ.  

Στο δευτερογενές ή παράγωγο δίκαιο εντάσσονται οι πράξεις που θεσπίζουν τα όργα-

να της Ε.Ε. σύμφωνα με τις επιταγές των Συνθηκών. Πρόκειται για αρκετούς τύπους νομι-

κών πράξεων με διαφορετικές ονομασίες και συνέπειες ανάλογα με τον τομέα ρυθμιστικής 

αρμοδιότητας ή το υπό ρύθμιση θέμα. Η ΣΕΚ ορίζει πέντε τύπους κοινοτικών πράξεων: 

τον Κανονισμό, την Οδηγία, την Απόφαση, τη Σύσταση και τη Γνώμη. Οι τρεις πρώτες εί-

ναι νομικά δεσμευτικές, ενώ οι Συστάσεις και οι Γνώμες δεν δεσμεύουν τους αποδέκτες 

τους, οι οποίοι μπορεί να είναι κοινοτικά όργανα, κράτη – μέλη και επιχειρήσεις. 

Κύρια πηγή του δευτερογενούς δικαίου αποτελεί ο Κανονισμός, ιδίως στον γεωργικό 

τομέα και στον τομέα του ανταγωνισμού. Εκδίδεται από το Συμβούλιο αυτοτελώς, από το 

Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της Συναπόφασης, από την Επιτροπή κατά την 

άσκηση της αυτοτελούς ρυθμιστικής εξουσίας και εξουσίας κατ’ εξουσιοδότηση του Συμ-

βουλίου, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά την τέλεση των καθηκό-

ντων της στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής. Ο Κανονισμός έχει γενική ισχύ και είναι 

δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα για κάθε κ-μ. Διακρίνεται λοιπόν 

από καθολική δεσμευτικότητα έναντι όλων των κ-μ και των ιδιωτών (φυσικά και νομικά 

πρόσωπα που κατοικούν ή έχουν την καταστατική τους έδρα σε κ-μ της Ένωσης). Επι-
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πλέον ο Κανονισμός ορίζει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και προβλέπει παράλληλα τα μέ-

σα για την υλοποίηση του. Τα κ-μ οφείλουν κατά συνέπεια να συμμορφώνονται προς το 

περιεχόμενο του κατά τρόπο συνολικό και όχι επιλεκτικά. Συνάμα ο κανονισμός εφαρμόζε-

ται στα κ-μ χωρίς τη παρεμβολή του εθνικού νομοθέτη από την ημέρα που είτε ο ίδιος (ο 

κανονισμός) ορίζει, είτε δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.  (άμεση ισχύς) και 

ταυτόχρονα δημιουργεί απευθείας δικαιώματα και υποχρεώσεις για τους ιδιώτες (άμεσο 

αποτέλεσμα). Ως εκ τούτου οι ιδιώτες μπορούν να επικαλεστούν ένα κανονισμό και να ζη-

τήσουν την εφαρμογή του ενώπιον των εθνικών αρχών. 

Η Οδηγία αποτελεί το κύριο νομοθετικό μέσο για την υλοποίηση της κοινής αγοράς και 

των επιμέρους κοινοτικών πολιτικών. Η Οδηγία χρησιμοποιείται σε τομείς που υφίστανται 

σημαντικές αποκλείσεις στις εθνικές νομοθεσίες και αποβλέπει στη προσέγγιση της εθνι-

κής νομοθεσίας χωρίς να επιβάλει την ομοιομορφία και στη μεταφορά σε εθνικό επίπεδο 

των θεμελιωδών αρχών της Κοινής Αγοράς. Εκδίδεται από το Συμβούλιο αυτοτελώς, από 

το Συμβούλιο μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας της Συνα-

πόφασης και από την Επιτροπή αυτοτελώς. Η Οδηγία έχει ως αποδέκτες ένα ή περισσό-

τερα ή όλα τα κ-μ. Δεν είναι δεσμευτική ως προς όλα α μέρη της, αλλά μόνο ως προς το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αφήνοντας στα κ-μ να καθορίσουν τον τύπο με τον οποίο θα 

ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο (νόμος, προεδρικό διάταγμα, υπουργική απόφαση 

κ.α.), καθώς και τα μέσα για την εφαρμογή της (ενεργοποίηση αρμόδιων οργάνων, κυρω-

τικοί μηχανισμοί κ.α.). Συνεπώς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα καθορίζεται σε κοινοτικό ε-

πίπεδο με δεσμευτικό τρόπο για τους αποδέκτες και στη συνέχεια οι εθνικές αρχές οφεί-

λουν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που ορίζεται από την Οδηγία να υλοποιήσουν το 

αποτέλεσμα αυτό, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα (έμμεση ισχύς). Τα κράτη – μέλη ο-

φείλουν να κοινοποιούν τα μέτρα για τη μέτρα για τη μεταφορά της Οδηγίας στο εσωτερικό 

δίκαιο. Η μη συμμόρφωση, η καθυστέρηση ή η εσφαλμένη εφαρμογή στη μεταφορά της 

Οδηγίας μπορεί να θέσει σε λειτουργία διαδικασία ελέγχου, η οποία είναι δυνατόν να κατα-

λήξει σε προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Επιτροπή κατά του 

παρανομούντος κράτους – μέλους. Επίσης οι ιδιώτες που θίγονται από τη μη συμμόρφω-

ση κ-μ προς την Οδηγία ή την εσφαλμένη εφαρμογή της, έχουν δικαίωμα αποζημίωσης 

από το κράτος αυτό. Τέλος η Οδηγία είναι εφικτό να αποκτήσει αμεσότητα σε δύο περι-

πτώσεις: α) όταν παρέλθει η προθεσμία ενσωμάτωσης της και το κ-μ παραμένει άπραγο 

και β) όταν προβλέπει δικαιώματα και υποχρεώσεις για τους ιδιώτες και διακρίνεται από το 

στοιχείο της σαφήνειας.  

Η Απόφαση είναι στοχευμένη νομοθετική πράξη, δεσμευτική ως προς όλα τα μέρη της, 

για τους συγκεκριμένους αποδέκτες που ορίζει, που μπορεί να είναι κ-μ, επιχειρήσεις ή 
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πρόσωπα. Εφαρμόζεται άμεσα, χωρίς τη παρεμβολή του εθνικού νομοθέτη και δημιουργεί 

επίσης άμεσα δικαιώματα και υποχρεώσεις για τους ιδιώτες. Χρησιμοποιείται από τα κοι-

νοτικά όργανα για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, 

όπως παραδείγματος χάριν την επιβολή ορισμένης συμπεριφοράς ακόμη και προστίμου 

σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση για την παράβαση κοινοτικών κανόνων στον τομέα του 

ανταγωνισμού.  

Η Σύσταση και η Γνώμη δεν έχουν δεσμευτική ισχύ και δεν αποτελούν δίκαιο της Ε.Ε. 

με τη στενή έννοια. Απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε κ-μ και μόνο κατ’ εξαίρεση σε ιδιώ-

τες. Τόσο ο βαθμός συμμόρφωσης προς αυτά, όσο και το περιεχόμενο τους δεν υπόκει-

νται στον έλεγχο του Δικαστηρίου της Ε.Ε.. Η Σύσταση διατυπώνεται και η Γνώμη ζητείται. 

Ωστόσο η έλλειψη δεσμευτικότητας δεν αποστερεί τις πράξεις αυτές από την πολιτική τους 

σημασία, καθώς και τη σημασία τους ως διαφωτιστικά μέσα ερμηνείας κοινοτικών ή άλλων 

διατάξεων.  

Εκτός από τις παραπάνω πράξεις τα κοινοτικά όργανα έχουν την εξουσία να εκδίδουν 

και άλλες επιμέρους νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες αναφέρονται ως «άτυπες» ή «sui 

generis» και αφορούν την εσωτερική λειτουργία των οργάνων, το συντονισμό συνεργασίας 

μεταξύ τους, ενώ μπορούν να θέτουν γενικές κατευθύνσεις για την υλοποίηση συγκεκριμέ-

νων πεδίων δράσης και άλλες πράξεις με τις οποίες τα κοινοτικά όργανα εκφράζουν μια 

γνώμη ή μια ευχή για ζητήματα κοινοτικού ενδιαφέροντος.  

Η δράση της Ένωσης στον τομέα της ΚΕΠΠΑ προωθείται μέσω της συνεργασίας των 

κ-μ στο πλαίσιο των οργάνων διακυβερνητικού χαρακτήρα (Συμβούλιο Υπουργών – Ευ-

ρωπαϊκό Συμβούλιο). Οι νομικές πράξεις που εκδίδουν τα όργανα σε αυτόν τον τομέα πα-

ράγουν δίκαιο που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ των κ-μ και δεν διαθέτουν το χαρακτηριστι-

κό της αμεσότητας, ούτε υπόκεινται στον δικαιοδοτικό έλεγχο του Δικαστηρίου. Ο μόνος 

έλεγχος που μπορεί να ασκηθεί είναι ως προς τη νομιμότητα έκδοσης τους.  

Οι νομικές αυτές πράξεις περιλαμβάνουν:  

α) τις Κοινές Στρατηγικές που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για θέματα κοι-

νού ενδιαφέροντος με σκοπό τον προσδιορισμό γενικών αρχών και στόχων της ΚΕΠΠΑ. 

β) το Συμβούλιο υιοθετεί Κοινές Δράσεις που προϋποθέτουν την ύπαρξη ειδικής κατά-

στασης, η οποία απαιτεί επιχειρησιακή δραστηριότητα. Οι κοινές δράσεις είναι πολιτικά 

δεσμευτικές  από το Διεθνές Δίκαιο και όχι το κοινοτικό.  

γ) το Συμβούλιο επίσης υιοθετεί Κοινές Θέσεις για ζητήματα γεωγραφικού και θεματι-

κού χαρακτήρα. Παρότι δεν υπάρχει δέσμευση, τα κράτη οφείλουν να συνάδουν προς την 

κοινή θέση της Ε.Ε.. 
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Η Ε.Ε. ως ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο δύναται να συνάπτει διεθνείς συμφωνίες με 

τρίτα κράτη και διεθνείς οργανισμούς. Από τη στιγμή που τίθενται σε ισχύ οι συμφωνίες 

αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κοινοτικής έννομης τάξης και δεσμεύουν τόσο 

τα όργανα όσο και τα κράτη – μέλη.  

Οι Γενικές αρχές αποτελούν άγραφη πηγή δικαίου της Ένωσης και καθιερώθηκαν από 

τη νομολογία του Δικαστηρίου προκειμένου να καλύψουν τα κενά του γραπτού δικαίου. 

Πρόκειται για νομικά αξιώματα και νομικά θεμελιώδεις αντιλήψεις, τις οποίες άντλησε το 

Δικαστήριο από τα εθνικά δίκαια των κ-μ, από το διεθνές δίκαιο, αλλά και από την ίδια τη 

φύση των Κοινοτήτων. Ορισμένες από αυτές τις αρχές διείσδυσαν στη συνέχεια στο πρω-

τογενές δίκαιο μέσω αλλεπάλληλων τροποποιήσεων του. Τέτοια αναφορά αποτελεί η ει-

σαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του ατόμου στις γενικές αρχές του 

δικαίου κατά τη δεκαετία του 60’ . Τελικώς τα δικαιώματα αυτά καταγράφτηκαν στο Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. 

Τέλος στις πηγές δικαίου ανήκει το έθιμο που συμπληρώνει τους άγραφους νόμους του 

πρωτογενούς δικαίου. Οι προϋποθέσεις όμως για την ύπαρξη του (αδιάκοπη, ομοιόμορφη 

συμπεριφορά κ.α.) δεν συντρέχουν στην Ε.Ε., εφόσον αποτελεί πρόσφατο σχετικά δη-

μιούργημα.  

Η εγκαθίδρυση μιας ενιαίας αγοράς μεταξύ των κ-μ στα πρότυπα των εσωτερικών α-

γορών, προϋποθέτει τη δημιουργία και τη διαρκή εξέλιξη μιας κοινοτικής έννομης τάξης, η 

οποία θα είναι απόλυτα συμβατή με την αρχή του κράτους δικαίου, προκειμένου το ενο-

ποιητικό εγχείρημα να διαθέτει την απαιτούμενη νομιμοποίηση.  

Στη χώρα μας η ενσωμάτωση του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου πραγματοποι-

είται μέσω του άρθρου 28 το οποίο αναφέρει τα εξής:  

1) Οι γενικά παραδεδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμ-

βάσεις από την επικύρωση τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ, σύμφωνα με τους ό-

ρους της καθεμίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και 

υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Η εφαρμογή των κανόνων του διε-

θνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο 

της αμοιβαιότητας.  

2) Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με 

άλλα κράτη, μπορεί να αναγνωρισθούν με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών ορ-

γανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που 

κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου 

αριθμού των βουλευτών.  
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3) Η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία 

του όλου αριθμού των βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυ-

ριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δι-

καιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βά-

ση την αρχή της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας. 

Ερμηνευτική δήλωση: το άρθρο 28 αποτελεί θεμέλιο για τη συμμετοχή της χώρας στις 

διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Η επέκταση του δικαίου της Ε.Ε. σε ολοένα και περισσότερους τομείς πολιτικής, συνέ-

βη και εξακολουθεί να συμβαίνει για διάφορους λόγους, εκ των οποίων οι σημαντικότεροι 

είναι οι εξής: αναγνώριση των ωφελειών που μπορούν να προκύψουν από τη κοινή δράση 

σε πολλούς τομείς δραστηριότητας – λειτουργία ενιαίας αγοράς – συνεργασία σε θέματα 

υγείας, εργασίας κ.α. 

Σε κάθε περίπτωση η αποδοχή του κοινοτικού δικαίου από τα κ-μ βασίζεται στην αυ-

στηρή απαίτηση για την τήρηση του δικαίου, ως αποτέλεσμα μιας αδιαπραγμάτευτης προ-

σήλωσης στις αρχές του κράτους δικαίου. Σύμφωνα με τον Σκανδάμη, μόνο μια κοινότητα 

δικαίου μπορεί να πείσει για την τήρηση των κανόνων και την προαγωγή του κοινοτικού 

συμφέροντος, τη στιγμή που η εν λόγω υπερεθνική οντότητα δεν διαθέτει το μονοπώλιο 

άσκησης βίας. Οι κανόνες λοιπόν που θεσπίζονται στο πλαίσιο της κοινοτικής έννομης τά-

ξης κατισχύουν έναντι των αντίστοιχων εθνικών και διαθέτουν νομιμοποιητική συγγένεια 

προς τους κανόνες των εσωτερικών δικαίων των κ-μ. 

Το δίκαιο της Ε.Ε. αποτελεί αυτόνομο σύστημα, το οποίο επιβάλει υποχρεώσεις και 

θεσπίζει δικαιώματα, τόσο για τους ιδιώτες, όσο και για τα κ-μ και περιορίζει την κυριαρχία 

των κ-μ. Ωστόσο η αρχή της υπεροχής και αυτονομίας του δικαίου της Ε.Ε. δεν κατοχυρώ-

νεται τυπικά πουθενά, αλλά προέκυψε μέσα από τη νομολογία του Δικαστηρίου με απώτε-

ρο σκοπό την ομοιόμορφη εφαρμογή του κοινοτικού κανόνα σε όλα τα κ-μ. Ως επί το πλεί-

στον η εξουσία και ο δεσμευτικός χαρακτήρας το δικαίου της Ε.Ε., έχουν παγιωθεί πλή-

ρως. Χαρακτηριστική ήταν η απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση Costa/Enel τη δε-

καετία του 60’, κατά την οποία κατοχυρώνεται ουσιαστικά η υπεροχή του κοινοτικού κανό-

να έναντι οποιουδήποτε εθνικού, κατά περιεχόμενο και κατά αποτέλεσμα. Η αρχή της υ-

περοχής θεμελιώθηκε με τη νομολογία Costa σε δύο θεσμικά χαρακτηριστικά της ευρωπα-

ϊκής ενοποίησης: α) στην δημιουργία μιας μεταεθνικής δημόσιας τάξης με τις δικές της αρ-

μοδιότητες οριστικά εκχωρημένες προς αυτήν από τα κ-μ και β) στη χρησιμότητα των πε-

δίων κοινωνικής δραστηριότητας που υπόκεινται στις νομοκαθοριστικές εξουσίες της Κοι-

νότητας, τις οποίες ευθέως ασκεί αυτή επί των υπηκόων των κ-μ παρακάμπτοντας τη δια-

μεσολάβηση των εθνικών οργάνων τους. 
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Σύμφωνα με την αρχή της υπεροχής ο κοινοτικός κανόνας δεν υπόκειται σε οποιαδή-

ποτε διαδικασία «εθνικοποίησης» (μετατροπή) προκειμένου να καταστεί γνωστός και να 

εφαρμοστεί από τα εθνικά όργανα. Επομένως παραμένει ιδιογενής και δεν ενσωματώνεται 

στην ιεραρχία των εθνικών κανόνων. Σε περίπτωση που υφίσταται σύγκρουση μεταξύ ευ-

ρωπαϊκού δικαίου και εθνικού ή η παρουσία εθνικού κανόνα ματαιώνει την εφαρμογή κά-

ποιου κοινοτικού, επιβάλλεται στον εθνικό νομοθέτη να παρακάμψει τον αντίθετο εθνικό 

κανόνα, τον οποίο πρέπει οι αρμόδιες αρχές του κράτους να καταργήσουν. Τέλος σύμφω-

να με τη νομολογιακή πρακτική αναγνωρίζεται το δικαίωμα των θιγόμενων ιδιωτών να ζη-

τήσουν αποζημίωση από το κράτος – μέλος για τη ζημιά που υπέστησαν από τη συμπερι-

φορά κρατικών οργάνων, η οποία είναι αντίθετη προς το κοινοτικό δίκαιο. 

Επίσης κύριο στοιχείο του δικαιϊκού αυτού συστήματος είναι η άμεση ισχύς – εφαρμογή 

του ευρωπαϊκού δικαίου. Ο κοινοτικός κανόνας δεν αρκεί να υπερέχει έναντι του αντίθετου 

εθνικού, αλλά θα πρέπει να διαθέτει το χαρακτηριστικό της αμεσότητας για να καταστεί 

αποτελεσματική η υπεροχή την οποία καταρχήν διαθέτει. Το Δικαστήριο θέσπισε για πρώ-

τη φορά αυτή την αρχή το 1963 στην υπόθεση Van Gend and Loos, καθιερώνοντας έτσι 

ότι οι κοινοτικοί κανόνες αφορούν τον διοικούμενο ως οικονομικό δρώντα, συνεπώς μπο-

ρεί να τους επικαλείται ενώπιον του εθνικού δικαστή έστω κι αν αυτοί απευθύνονται τυπικά 

προς κ-μ. Προκειμένου να ισχύει το τεκμήριο της αμεσότητας θα πρέπει να ισχύουν οι πα-

ρακάτω όροι: α) υποχρεωτικότητα του κοινοτικού κανόνα που επικαλείται ο ιδιώτης, β) 

εσωστρεφής φύση του κανόνα, γ) ο κανόνας πρέπει να χαρακτηρίζεται από ρυθμιστική 

ωριμότητα.  

Μια ακόμη αρχή που διέπει τη σχέση εθνικού και κοινοτικού δικαίου είναι αυτή των ρη-

τά απονεμημένων αρμοδιοτήτων, κατά την οποία η Ε.Ε. ασκεί εξουσίες που είναι δοτές 

από τα κ-μ και υφίστανται μόνο όταν της παραχωρούνται από αυτά. Στις περιπτώσεις που 

θεμελιώνεται αρμοδιότητα της Ένωσης, αυτή μπορεί να διαβαθμίζεται ανάλογα με το αν το 

κράτος απεκδύεται πλήρως τη δική του (αποκλειστική αρμοδιότητα της Ε.Ε.) ή τη διατηρεί 

στο βαθμό που δεν την ασκεί η Ένωση (συντρέχουσα αρμοδιότητα).  

Εδώ την απάντηση δίνει η αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που διέπει 

τις περιπτώσεις στις οποίες η Ε.Ε. και το κράτος – μέλος είναι το ίδιο αρμόδια (συντρέχου-

σα αρμοδιότητα). Σύμφωνα λοιπόν με την αρχή της επικουρικότητας, η κοινοτική αρμοδιό-

τητα χωρεί μόνον επικουρικά, δηλαδή μόνο εφόσον αποδειχθεί ότι στη συγκεκριμένη πε-

ρίπτωση υπερτερεί η ρυθμιστική παρέμβαση της Ένωσης απέναντι σε εκείνη του κράτους. 

Μια τόσο προωθημένη δικαιοκρατία προϋποθέτει την επίλυση διαφορών από ένα δι-

καστήριο υποχρεωτικής δικαιοδοσίας, του οποίου η λειτουργία θα καταργούσε το θεμέλιο 

δικαίωμα του διεθνούς δικαίου, το οποίο ως έκφραση εθνικής κυριαρχίας επιτρέπει στο 
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κράτος ελλείψει θεσμών υποχρεωτικής επίλυσης διαφορών, να θεωρεί τη δημόσια τοποθέ-

τηση του και την ερμηνεία του ως προς τις υποχρεώσεις του έγκυρη, παραλύοντας έτσι 

την εφαρμογή κανόνων που θεσπίζονται στα πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.  

 Τα κ-μ δε συνεργάζονται απλώς μεταξύ τους σε διακυβερνητική βάση, αλλά έχουν α-

ναπτύξει κοινούς κανόνες δικαίου με σκοπό να προωθήσουν την ομοιογένεια. Αυτό έχει 

αναγκαστικά σαν αποτέλεσμα να εκχωρήσουν μέρος της κυριαρχίας τους, καθώς υπο-

χρεώθηκαν να υπαχθούν σε ένα δικαιϊκό σύστημα στο οποίο ασκούν μερικό μόνο έλεγχο. 

Τα δικαστήρια της Ε.Ε. διαδραμάτισαν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην εγκαθίδρυση της 

έννομης τάξης της Ε.Ε. Αυτό συμβαίνει επειδή ασκούν τρεις καίριους νομικούς ρόλους. 

Πρώτον, ασκούν το ρόλο συνταγματικού δικαστηρίου. Δεύτερον, ασκούν το ρόλο του ανώ-

τατου δικαστηρίου. Τρίτον, ασκούν το ρόλο διοικητικού δικαστηρίου. 

Παρά τη σπουδαιότητα του ρόλου του, το Δικαστήριο της Ε.Ε. δεν δύναται να ασκεί μό-

νο του αγωγές αλλά πρέπει να περιμένει να του υποβληθούν προσφυγές. Οι προσφυγές 

αυτές έχουν ως περιεχόμενο περιπτώσεις παραβίασης του κοινοτικού δικαίου από κ-μ ή 

φυσικά πρόσωπα και διευθετούνται μέσω της ένδικης – έννομης προστασίας.  

Η αρμοδιότητα του δικαστικού οργάνου είναι αρκετά εκτεταμένη και περιλαμβάνει κατ’ 

αρχήν ορισμένες προσφυγές που χαρακτηρίζονται άμεσες.  

Στη κατηγορία αυτή εντάσσονται: Α) Η προσφυγή της Επιτροπής κατά κ-μ σε περί-

πτωση που διαπιστώσει παράβαση του κοινοτικού δικαίου. Η Επιτροπή κατέχει αποκλει-

στικά αυτή την αρμοδιότητα ως θεματοφύλακας του ευρωπαϊκού δικαίου, λειτουργώντας 

ως επόπτης των κ-μ όσον αφορά την τήρηση του ευρωπαϊκού δικαίου. Για την παραδεκτή 

άσκηση προσφυγής τηρείται μια προδικασία, κατά τη διάρκεια της οποίας η Επιτροπή δια-

θέτει μεγάλη διακριτική ευχέρεια. Πιο αναλυτικά η προδικασία απαιτεί: α) η Επιτροπή καλεί 

το κράτος εντός προθεσμίας να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του, β) η Επιτροπή διατυ-

πώνει αιτιολογημένη γνώμη, γ) εάν το κράτος εξακολουθεί να παραβαίνει το δίκαιο της  

Ε.Ε. , η Επιτροπή με βάση την αιτιολογημένη γνώμη καλεί το κράτος να άρει την παραβία-

ση εντός προθεσμίας, δ) αν το κράτος δεν συμμορφωθεί μπορεί η Επιτροπή να επιθυμεί 

να προσφύγει στο Δικαστήριο, χωρίς να υποχρεούται να το πράξει εντός συγκεκριμένης 

προθεσμίας.  

Πρώτο μέλημα του Δικαστηρίου όταν μια τέτοια υπόθεση φτάσει ενώπιον του είναι να 

εξετάσει αν έχει τηρηθεί η προδικασία και στη συνέχεια εκδίδει απόφαση, η οποία είναι αρ-

χικά αναγνωριστική, δηλαδή διαπιστώνει την ύπαρξη ή όχι της παράβασης. Η Συνθήκη 

του Μάαστριχτ αναγνώρισε για πρώτη φορά στο Δικαστήριο της Ε.Ε. την εξουσία να επι-

βάλλει πρόστιμα στα κ-μ. Η διαδικασία περιλαμβάνει πρόσκληση του κράτους, σύνταξη 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 
 

11 

αιτιολογημένης έκθεσης (προθεσμία συμμόρφωσης), δυνατότητα δεύτερης προσφυγής 

στο Δικαστήριο με υποχρέωση προσδιορισμού χρηματικής ποινής ή κατ’ αποκοπή ποσού.  

Με βάση τα παραπάνω το άτομο προσφεύγει στο εθνικό δικαστήριο για αποζημίωση, 

αφού η απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. έχει ισχύ δεδικασμένου. 

Β) Η προσφυγή κ-μ κατά κ-μ πραγματοποιείται όταν το ένα κράτος θεωρεί πως το άλλο 

παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο. Όμως η προσφυγή δεν μπορεί να πραγματωθεί απευθείας 

από κ-μ, αλλά εκείνο φέρνει το ζήτημα ενώπιον της Επιτροπής και αυτή με τη σειρά της 

κινεί τη διαδικασία. Ωστόσο εάν η Επιτροπή αδρανήσει σε διάστημα τριών μηνών, το κρά-

τος μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο. Στη συνέχεια η διαδικασία πραγματοποιείται ως 

άνωθεν (προδικασία, παραπομπή στο Δικαστήριο). 

Οι παραπάνω κατηγορίες προσφυγών ανήκουν στις άμεσες – ευθείες προσφυγές, γε-

γονός που σημαίνει πως το Δικαστήριο καλείται να εκδώσει απόφαση σε μια διαφορά α-

νάμεσα σε δύο ή περισσότερα μέρη που προσφεύγουν άμεσα ενώπιον του.  

Υπάρχουν όμως και οι έμμεσες προσφυγές στις οποίες ανήκει η αίτηση έκδοσης προ-

δικαστικής απόφασης. Στη περίπτωση αυτή το Δικαστήριο δεν εκδίδει αποφάσεις σε υπο-

θέσεις, αλλά καλείται να ερμηνεύσει σημεία του δικαίου της Ε.Ε., ώστε να επιτρέψει στα 

εθνικά δικαστήρια να εκδώσουν απόφαση. Η ανάγκη για ίση μεταχείριση των πολιτών της 

Ένωσης, προϋποθέτει την ομοιόμορφη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στα κ-μ. Η ομοι-

ομορφία αυτή όμως εμφανίζει δυσκολίες, αφού η ερμηνεία του δικαίου γίνεται στην εσωτε-

ρική έννομη τάξη των κ-μ και προσδιορίζεται από διαφορετικές νομικές παραδόσεις, γνώ-

σεις και ιδιαιτερότητες. Για το λόγο αυτό η Συνθήκη αναθέτει την εφαρμογή του ευρωπαϊ-

κού δικαίου στο Δικαστήριο της Ε.Ε. και στα εθνικά δικαστήρια, εμπιστεύεται όμως απο-

κλειστικά στο Δικαστήριο της Ε.Ε. την ερμηνεία των αμφιλεγόμενων ζητημάτων. Έτσι δη-

μιουργείται μια μορφή συνεργασίας ανάμεσα στο Δικαστήριο της Ε.Ε. και στα εθνικά δικα-

στήρια. Η διαδικασία που ακολουθείται κατά τη διάρκεια αυτής της συνεργασίας ονομάζε-

ται προδικαστική παραπομπή. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει μία εκκρεμή δίκη ενώπιον 

του εθνικού δικαστηρίου. Όταν αυτό δικάζει την υπόθεση σε τελευταίο βαθμό έχει την υπο-

χρέωση να υποβάλλει προδικαστικό ερώτημα, άσχετα με την ιεραρχική του θέση, στις υ-

πόλοιπες περιπτώσεις υπάρχει απλό δικαίωμα.  

Το Δικαστήριο της Ε.Ε. δεν γνωμοδοτεί θεωρητικά, αλλά μόνο στη βάση συγκεκριμέ-

νων προβλημάτων που του υποβάλλονται. Προδικαστικά ερωτήματα απευθύνονται μόνο 

όταν αντιμετωπίζεται πρόβλημα ερμηνείας κοινοτικού δικαίου που εμποδίζει τη λήψη συ-

γκεκριμένης απόφασης του εθνικού δικαστή, δηλαδή ο συνδυασμός ερωτήματος και συ-

γκεκριμένης υπόθεσης. Η προδικαστική παραπομπή υποβάλλεται μόνο από τον εθνικό 
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δικαστή, ο οποίος έχει διακριτική ευχέρεια για το αν θα πάρει αυτή τη πρωτοβουλία και για 

το χρόνο κατά τον οποίο θα το πράξει.  

Προδικαστική παραπομπή πραγματοποιείται για τους εξής λόγους: 1) όταν ο εθνικός 

δικαστής αντιμετωπίζει δυσκολία για την ερμηνεία πρωτογενούς ή δευτερογενούς δικαίου, 

2) όταν ο εθνικός δικαστής αμφιβάλλει για το κύρος πράξεων οργάνων της Ένωσης, 3) 

σχετικά με την ερμηνεία καταστατικών των οργανισμών που ιδρύθηκαν από το Συμβούλιο, 

4) για την ερμηνεία μη δεσμευτικών πράξεων και διεθνών συνθηκών που συνάπτει η Έ-

νωση. 

Συμπερασματικά οι προδικαστικές αποφάσεις εξυπηρετούν κυρίως τρεις σκοπούς. 

Πρώτον, συμβάλλουν ώστε να διασφαλίζεται ότι τα εθνικά δικαστήρια εκδίδουν «ορθές» 

αποφάσεις από νομική άποψη. Δεύτερον, οι προδικαστικές αποφάσεις προάγουν την ο-

μοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της Ε.Ε. στα κράτη – μέλη. Τρίτον, παρέ-

χουν πολύτιμη δυνατότητα πρόσβασης στο Δικαστήριο σε ιδιώτες και επιχειρήσεις που 

δεν μπορούν να προσφύγουν άμεσα σε αυτό, είτε επειδή δεν υπάρχει η κατάλληλη νομική 

πρόβλεψη, είτε επειδή δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους.  

 Τα καθήκοντα του Δικαστηρίου της Ε.Ε.  έχουν σαν αποτέλεσμα να παράγει στη πρά-

ξη δικαστικό δίκαιο σε διάφορους τομείς: α) το Δικαστήριο διασαφήνισε και ενίσχυσε το 

καθεστώς της Ε.Ε., β) οι αποφάσεις του ενίσχυσαν και επέκτειναν των αρμοδιότητα πολι-

τικής της Ε.Ε., γ) οι αποφάσεις του απάλλαξαν την Ε.Ε. από την υποχρέωση να καταρτίσει 

νομοθεσία σε υπάρχοντες τομείς αρμοδιότητας και δ) οι αποφάσεις του διασάφησαν και 

επηρέασαν σημαντικά τις εξουσίες και τη λειτουργία των οργάνων. Ορισμένες φορές λοι-

πόν το Δικαστήριο της Ε.Ε. δεν περιορίζεται στην ερμηνεία του δικαίου, αλλά συμβάλλει 

στη διαμόρφωση και στη προαγωγή του. Εν κατακλείδι το Δικαστήριο συνέβαλε στην ανά-

πτυξη και ενίσχυση του ενωσιακού πνεύματος. 

Τα θεμέλια του ευρωπαϊκού οικοδομήματος αποτελούν πλέον όχι μόνο τα κράτη – μέ-

λη, αλλά και οι πολίτες των κρατών μελών. Αυτό γινόταν σαφές ως χαρακτηριστικό της 

Ένωσης από την εποχή της ΕΟΚ, όπου προέκυπτε εμφανώς ότι « η Κοινότητα παριστάνει 

μια έννομη τάξη του Διεθνούς Δικαίου, υπέρ της οποίας τα κ-μ περιόρισαν έστω και σε μι-

κρή έκταση τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, μια έννομη τάξη, υποκείμενα της οποίας δεν 

είναι μόνο τα κράτη αλλά και οι πολίτες. 

Γίνεται σαφές πως η ιδιότητα του πολίτη στο ενωσιακό πλαίσιο, το status europeus, 

δεν εκτοπίζει το status του εθνικού πολίτη, αλλά το συμπληρώνει. Η ιδιότητα του πολίτη 

στα πλαίσια της Ε.Ε. νοηματοδοτείται με τη βαθμιαία αναγνώριση σ’ αυτόν συγκεκριμένων 

δικαιωμάτων, τα οποία δεν εξαρτώνται πλέον άμεσα από την άσκηση συγκεκριμένης οικο-

νομικής δραστηριότητας, αλλά εκτείνονται σε ένα ευρύτατο φάσμα προσωπικών, κοινωνι-
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κών, πολιτισμικών, αλλά και σαφώς πολιτικών δικαιωμάτων, σύστοιχων εκείνων που απα-

ντώνται στο εθνικό κράτος.  

Σε ενωσιακό επίπεδο η λειτουργία των ατομικών δικαιωμάτων επενεργεί σε τρία διακρι-

τά επίπεδα. Σε επίπεδο Ένωσης τα ατομικά δικαιώματα λειτουργούν ως υποχρέωση των 

ενωσιακών οργάνων να σέβονται τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδης ελευ-

θερίες σε όλη τους την έκταση. 

Σε επίπεδο εθνικού κράτους, η προστασία και ο σεβασμός των ατομικών δικαιωμάτων 

εκτιμάται όχι μόνο ως βασική προϋπόθεση για την ένταξη του κράτους στην Ένωση, αλλά 

και για την παραμονή του σ’ αυτήν.  

Τέλος τα ατομικά δικαιώματα  σε επίπεδο πολίτη, λειτουργούν ως μηχανισμός προ-

στασίας τόσο έναντι των ενωσιακών οργάνων, όσο και έναντι των εθνικών. 

Η ανάγκη προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων σε κοινοτικό επίπεδο προκύπτει από 

το γεγονός ότι η Ε.Ε. έχει εξελιχθεί πλέον σε μία πολιτική ένωση με σειρά εξουσιών, οι ο-

ποίες ασκούνται όχι μόνο έναντι του κράτους – μέλους, αλλά και έναντι του ευρωπαίου 

πολίτη με άμεση αναφορά σ’ αυτόν. Τα δικαιώματα αυτά ενυπάρχουν στο κοινοτικό δίκαιο 

με τη μορφή γενικών αρχών, για τις οποίες αρμόδιο είναι το Δικαστήριο της Ε.Ε. Αυτές οι 

αρχές δεν μπορούν να αντληθούν μόνο από το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά και από τις κοινές 

συνταγματικές παραδόσεις των κ-μ. 

Στη Συνθήκη του Μάαστριχτ ορίστηκε ότι « η Ένωση σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, 

όπως αυτά κατοχυρώνονται με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιω-

μάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (Ρώμη, 1950) και όπως προκύ-

πτουν από τις συνταγματικές παραδόσεις των κ-μ. Η πρωτοτυπία του Χάρτη ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων έγκειται στο γεγονός ότι δεν μένει προσκολλημένος στην παραδοσιακή διά-

κριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ατομικά, πολιτικά, κοινωνικά, αλλά κατατάσσει τα 

υπό προστασία δικαιώματα σε έξι κεφάλαια, δομώντας τα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να α-

νταποκρίνεται στις αρχές επί των οποίων εδράζεται η Ε.Ε. Τα κεφάλαια αυτά είναι α) αξιο-

πρέπεια , β) ελευθερίες, γ) ισότητα, δ) αλληλεγγύη, ε) δικαιώματα των πολιτών, στ) δικαιο-

σύνη. Στο κείμενο του Χάρτη αποτυπώνονται οι κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κ-μ 

και οι θεμελιακές αξίες όπως αυτές βιώνονται στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Επιπλέον ο Χάρτης 

υπάγει υπό την προστατευτική του ομπρέλα και δικαιώματα που δημιουργεί η εκρηκτική 

ανάπτυξη της τεχνολογίας και ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Είναι τα επονομαζόμενα δικαιώ-

ματα «τρίτης γενιάς», όπως π.χ. η προστασία του περιβάλλοντος, ή ζητήματα βιοηθικής. Ο 

Χάρτης τελικά ενσωματώνεται ως δεσμευτικό κείμενο στο ευρωπαϊκό δίκαιο. 

Φορείς των ατομικών δικαιωμάτων εξ απόψεως δικαιώματος είναι πρωτίστως οι πολί-

τες της Ε.Ε. αλλά και οι πολίτες τρίτων χωρών, εφόσον πρόκειται για γνήσια ατομικά δι-
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καιώματα που αφορούν τον άνθρωπο και όχι τον πολίτη της Ένωσης, όπως επίσης και 

νομικά πρόσωπα τόσο ιδιωτικού όσο και δημοσίου δικαίου. Αποδέκτες εξ απόψεως υπο-

χρέωσης σεβασμού και προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων στην κοινοτική έννομη τά-

ξη είναι τα ενωσιακά όργανα, τα οποία οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 

να λαμβάνουν υπόψη τους την ύπαρξη των ατομικών δικαιωμάτων και να τα προστατεύ-

ουν ανάλογα.  

Σύμφωνα με τη ΣΕΚ «πολίτης της Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο που έχει τη υπηκοότη-

τα ενός κράτους – μέλους». Στο εθνικό Δημόσιο Δίκαιο αλλά και στο Διεθνές, με τον όρο 

ιθαγένεια εννοούμε το νομικό δεσμό δημοσίου δικαίου ενός πολίτη με συγκεκριμένο κρά-

τος, που έχει ως αποτέλεσμα τη γενική υπαγωγή του πολίτη στη συγκεκριμένη εθνική δι-

καιοταξία και αποτελεί το βασικό κριτήριο για τη συγκρότηση της έννοιας του λαού.  

Τα δικαιώματα που απολαμβάνει ο ευρωπαίος πολίτης λόγω της ευρωπαϊκής ιθαγένει-

ας είναι τα παρακάτω: 1) το δικαίωμα του να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έ-

δαφος των κ-μ, 2) το δικαίωμα κάθε πολίτη της Ένωσης που κατοικεί σε κ-μ του οποίου 

δεν έχει την ιθαγένεια, να εκλέγει και να εκλέγεται στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές στο 

κ-μ της κατοικίας του, 3) το δικαίωμα του κάθε πολίτη της Ένωσης, που κατοικεί σε κ-μ του 

οποίου δεν έχει την ιθαγένεια, να εκλέγει και να εκλέγεται στις εκλογές για την ανάδειξη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κ-μ της κατοικίας του, 4) το δικαίωμα του κάθε πολίτη της 

Ένωσης που βρίσκεται στο έδαφος τρίτης χώρας, να ζητήσει διπλωματική και προξενική 

προστασία σε οποιαδήποτε διπλωματική ή προξενική αντιπροσωπεία κ-μ, εφόσον βέβαια 

το κράτος της ιθαγένειας του δεν έχει εκπροσώπηση στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα, 5) το 

δικαίωμα του κάθε πολίτη της Ένωσης να αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ατομι-

κά ή από κοινού με άλλους πολίτες για θέμα που υπάγεται στους τομείς δραστηριότητας 

της Ένωσης και το οποίο τους αφορά άμεσα, 6) το δικαίωμα κάθε πολίτη της Ένωσης να 

απευθύνεται στο διαμεσολαβητή και να καταγγέλλει περιπτώσεις κακής διοίκησης στο 

πλαίσιο της δράσης των ενωσιακών οργάνων ή οργανισμών, 7) το δικαίωμα του κάθε πο-

λίτη της Ένωσης να απευθύνεται γραπτώς σε οποιοδήποτε από τα όργανα ή τους οργανι-

σμούς σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. και να παίρνει απάντηση στην ίδια 

γλώσσα, 8) το δικαίωμα κάθε πολίτη της Ένωσης και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, 

πρόσβασης σε έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτρο-

πής με την επιφύλαξη των αρχών και των προϋποθέσεων που καθορίζονται. 

Η δημιουργία της Κοινής Αγοράς της οικονομίας και της νομισματικής Ένωσης και η 

εφαρμογή των κοινών πολιτικών, εκλαμβάνονταν ως μέσα για την εκπλήρωση της απο-

στολής της Ένωσης. Η θέσπιση της όποιας οικονομικής πολιτικής που βασίζεται στο στενό 

συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των κ-μ, στην εσωτερική αγορά, καθώς και στον 
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καθορισμό κοινών στόχων, ασκείται «σύμφωνα με την αρχή της οικονομίας της ανοικτής 

αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό». Η επίδραση της φιλελεύθερης αντίληψης είναι προφα-

νής, αφού προβλέπεται ρητά η ελεύθερη κυκλοφορία των συντελεστών της παραγωγής 

(προϊόντα, εργαζόμενοι, υπηρεσίες, κεφάλαια) και η διασφάλιση ελεύθερου και ανόθευτου 

ανταγωνισμού. Η αρχική οικονομική στοχοθεσία διευρύνεται βαθμιαία και από μια οικονο-

μική ολοκλήρωση μεταβαίνουμε προς μία γενική πολιτική ολοκλήρωση. Η εισαγωγή της 

ευρωπαϊκής ιθαγένειας και η ιδρυτική Συνθήκη για την Ε.Ε. σηματοδοτούν τη μετάβαση 

από το πεδίο της αμιγώς οικονομικής ολοκλήρωσης, στο πεδίο της πολιτικής ολοκλήρω-

σης, αν και στοιχεία πολιτικής ολοκλήρωσης ενυπάρχουν ήδη στις προηγούμενες συνθή-

κες.     

  

     

 


