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1. Οικονομικές Ελεσθερίες ζηην ΕΕ 

Απφ ηα πξψηα ζηάδηα δεκηνπξγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο, θξίζεθε 

φηη «ε Επξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα ζπληζηά θνηλφηεηα δηθαίνπ ππφ ηελ έλλνηα 

φηη νχηε ηα θξάηε κέιε ηεο νχηε ηα ζεζκηθά ηεο φξγαλα δηαθεχγνπλ ηνλ έιεγρν ηεο 

ζπκθσλίαο ησλ πξάμεσλ ηνπο πξνο ην βαζηθφ θαηαζηαηηθφ ράξηε πνπ απνηειεί ε 

Σπλζήθε»
1
 . 

 Ζ εγθαζίδξπζε ηεο θνηλήο αγνξάο θαη ηεο πξννδεπηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ 

εζληθψλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ απνηειεί ην κέζν επίηεπμεο ηεο αξρηθήο απνζηνιήο 

ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο, πνπ δηαγξάθεθε ζην άξζξν 2 ηεο 

πλζήθεο ηεο Ρψκεο θαηά ην νπνίν «H Kνηλφηεηα έρεη ζαλ απνζηνιή, κε ηε 

δεκηνπξγία κηαο θνηλήο αγνξάο... λα πξνάγεη ηελ αξκνληθή αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζην ζχλνιν ηεο Kνηλφηεηαο, ηε ζπλερή θαη ηζφξξνπε επέθηαζε ηεο 

νηθνλνκίαο, απμεκέλε ζηαζεξφηεηα, επηηαρπλφκελε αλχςσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη 

ζρέζεηο πεξηζζφηεξν ζηελέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ πνπ ζπλελψλεη»
2
. 

 Ζ εζσηεξηθή αγνξά βξίζθεηαη ινηπφλ ζηνλ ππξήλα ηνπ ελνπνηεηηθνχ 

εγρεηξήκαηνο. Ο ζηφρνο ηεο δεκηνπξγίαο κίαο ελνπνηεκέλεο εζσηεξηθήο αγνξάο 

επηηεχρζεθε κέρξη ην ηέινο ηνπ 1992 κε βάζε ηηο πξνηάζεηο ηεο Λεπθήο Βίβινπ ηνπ 

Εαθ Νηειφξ θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο Πξάμεο
3
.  

Ζ θαζηέξσζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ζπλεπάγεηαη φρη κφλν ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ κεηερφλησλ θξαηψλ, αιιά θαη ηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξία ησλ ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο. Δπνκέλσο, ε εζσηεξηθή αγνξά ηεο ΔΔ 

αξζξψλεηαη ζηε βάζε ησλ ηεζζάξσλ νηθνλνκηθψλ ειεπζεξηψλ ήηνη ηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξία εκπνξεπκάησλ, ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία πξνζψπσλ, ηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξία ππεξεζηψλ θαη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία θεθαιαίσλ. Οη ηέζζεξηο απηέο 

νηθνλνκηθέο ειεπζεξίεο απνηεινχλ αθφκα θαη ζήκεξα ηνλ θεληξηθφ θνξκφ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, ηδίσο φπσο έρνπλ εμειηρζεί κε ηε 

ζπκβνιή ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη απνηέιεζαλ ηε βάζε ηεο 

πξνφδνπ θαη ησλ ζχγρξνλσλ πξνζπαζεηψλ κεηεμέιημεο ηεο ΔΔ ζε λέν πνιηηηθφ θαη 

                                                 
1
 Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 23εο Απξηιίνπ 1986, 294/83, Κφκκα Οηθνιφγσλ "Les Verts" θαηά 

Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, πιινγή 1986, ζει. 1339. 
2
 Κνπζθνπλά Μ., Οηθνλνκηθέο Διεπζεξίεο, εηο Υξηζηηαλφο Β., Κνζζθνπλά Μ., Παπαδνπνχινπ Ρ.Δ., 

Πεξάθεο Μ., Τν Δίθαην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο κέζα απφ ηε Ννκνινγία, άθθνπιαο, Αζήλα-

Θεζζαινλίθε 2011, ζει. 184. 
3
 Καλειιφπνπινο Π.Η., Τν δίθαην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, Σπλζήθε ηεο Ληζζαβψλαο, άθθνπιαο, 

Αζήλα- Θεζζαινλίθε 2010, ζει. 98. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Factors_of_production
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αμηαθφ επίπεδν. Γηα απηφ ην ιφγν ζπρλά απνθαινχληαη «ζεκειηψδεηο νηθνλνκηθέο 

ειεπζεξίεο»
4
.  

 

2. Θεμελιώδη Δικαιώμαηα ζηην ΕΕ 

Αξρηθά, ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα δελ ήηαλ ζην επίθεληξν ηνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ ησλ ζπλζεθψλ ησλ Παξηζίσλ θαη ηεο Ρψκεο. Απηφ εμεγείηαη θπξίσο 

απφ ηελ ηνκεαθή θαη ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηήζεθε γηα ηηο ηδξπηηθέο 

ζπλζήθεο. Πξάγκαηη, ε ζπλζήθε ησλ Παξηζίσλ, πνπ δεκηνχξγεζε ηελ Δπξσπατθή 

Κνηλφηεηα Άλζξαθα θαη Υάιπβα (ΔΚΑΥ), αθνξνχζε θπξίσο ηνπο ηνκείο ηεο 

ζηδεξνπξγίαο θαη ηνπ άλζξαθα. Ζ ηνκεαθή απηή πξνζέγγηζε επηβεβαηψζεθε κεηά ηελ 

απνηπρία ην 1954 ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άκπλαο (ΔΚΑ) θαη ηεο πξνζπάζεηαο 

πνιηηηθήο έλσζεο πνπ ζα ηε ζπλφδεπε. Οη ζπλζήθεο ηεο Ρψκεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΔΤΡΑΣΟΜ) θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο (ΔΟΚ) πηνζέηεζαλ ηελ ίδηα πξνζέγγηζε. Παξφιν πνπ ε 

ΔΟΚ είρε κεγαιχηεξε εκβέιεηα, θαη νη ηξεηο ζπλζήθεο αθνξνχλ θαζνξηζκέλνπο 

νηθνλνκηθνχο ηνκείο
5
. 

Ωζηφζν, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ε Δπηηξνπή, θαη ην πκβνχιην 

δηαηχπσζαλ ην 1977 θνηλή δήισζε ζηελ νπνία επηβεβαίσλαλ ηε βνχιεζή ηνπο λα 

ζεβαζηνχλ ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηε δηηηή πεγή πνπ 

θαζφξηζε ην Γηθαζηήξην. Σν επφκελν βήκα επηηεχρζεθε ην 1986 κε ην πξννίκην ηεο 

εληαίαο επξσπατθήο πξάμεο πνπ αλαθέξεη ηελ πξνψζεζε ηεο δεκνθξαηίαο πνπ 

βαζίδεηαη ζηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα
6
. Δπηπιένλ, ην Γηθαζηήξην απφ ηα πξψηα 

ρξφληα εθαξκνγήο ηεο πλζήθεο ηεο ΔΟΚ, ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ απνθάζεσλ, είρε 

δερηεί φηη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θπιάζζνληαη επιαβηθά ζηηο γεληθέο αξρέο 

δηθαίνπ θαη πξνζηαηεχνληαη απφ ην Γηθαζηήξην
7
. 

Ζ επίζεκε αλαγλψξηζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζην δίθαην ηεο ΔΔ 

έιαβε ρψξα κε ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ην 1992, φπνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 

απηήο, ε Δπξσπατθή Έλσζε ζέβεηαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ηα αλαγλσξίδεη σο 

γεληθή αξρή δηθαίνπ.  

                                                 
4
 αρπεθίδνπ Δ., Θεκειηψδεηο θνηλνηηθέο ειεπζεξίεο θαη αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, Αξκελφπνπινο, 

Σεχρνο 1, 2007, ζει. 4-5. 
5
 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_treaty/a10000_el.htm 

6
 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_treaty/a10000_el.htm 

7
 Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ 26/69 ηεο 9εο Ηνπιίνπ 1970, Επηηξνπή ησλ Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαηά 

Γαιιηθήο Δεκνθξαηίαο, πιινγή 1970, ζει. 565. Βι. Καλειιφπνπινο Π.Η., φ.π., ζει. 324. 
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Ζ Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη Θεκειησδψλ 

Διεπζεξηψλ πνπ ππεγξάθε ζηε Ρψκε ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 1950, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, θαη νη θνηλέο ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο ησλ θξαηψλ 

κειψλ, απνηέιεζαλ ηελ θπξηφηεξε πεγή άληιεζεο θαη εξκελείαο ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ απφ ην Γηθαζηήξην
8
.  

Ζ πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο ζεκαηνδφηεζε κηα λέα θάζε ζηελ αμηνζεκείσηε 

επέθηαζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζην επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, κεηαμχ άιισλ κε ηελ θήξπμε ηεο λνκηθήο δεζκεπηηθφηεηαο ηνπ Υάξηε 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ, πνπ δηαθεξχρζεθε ζηε Νίθαηα  ην 2000
9
. Ο 

Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ εδξαηψλεη ζε έλα εληαίν έγγξαθν ηα ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα πνπ ηζρχνπλ ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο. Καζνξίδεη αξρέο 

δενληνινγίαο θαη δηθαηψκαηα γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε 

ηελ αμηνπξέπεηα, ηηο ειεπζεξίεο, ηελ ηζφηεηα, ηελ αιιειεγγχε, ηελ ηζαγέλεηα θαη ηε 

δηθαηνζχλε. Πεξηιακβάλεη δηθαηψκαηα πνπ δελ δηαζθαιίδνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΑ) πνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ πξνζηαζία 

ησλ αηνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ. Πξφθεηηαη ηδίσο γηα ηα θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, ηε βηνεζηθή ή ην 

δηθαίσκα νξζήο δηαρείξηζεο
10

. 

 Ζ ζέζε ζε ηζρχ ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2009, ηε 

λνκηθή βάζε γηα ηελ πξνζρψξεζε ηεο Έλσζεο ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ
11

, κία ηδέα πνπ 

δηαηππψζεθε επαλεηιεκκέλα, αιιά ζε γλσκνδφηεζή ηνπ ην Γηθαζηήξην ηελ 28 

Μαξηίνπ 1996 δηαπίζησζε φηη δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζρσξήζεη ζηε ζχκβαζε 

δεδνκέλνπ φηη ε πλζήθε ΔΚ δελ πξνέβιεπε θακία αξκνδηφηεηα γηα ζέζπηζε 

θαλφλσλ ή ζχλαςε δηεζλψλ ζπκθσληψλ ζε ζέκαηα Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ
12

. Ζ 

πξνζρψξεζε ηεο Έλσζεο ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ, ζα ζπκπιεξψζεη ην ζχζηεκα πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ 

θαζηζηψληαο ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ αξκφδην γηα ηελ 

                                                 
8
 Παπαδνπνχινπ Λ., Η πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζε ελσζηαθφ επίπεδν θαη ν Φάξηεο: Η 

πξνδξνκηθή ζθέςε θαη ε ζπκβνιή ηνπ Γηψξγνπ Παπαδεκεηξίνπ, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα 

http://www.constitutionalism.gr/site/1889-i-prostasia-twn-temeliwdwn-dikaiwmatwn-se-enwsiako/ 
9
 de Vries S. A., Balancing Fundamental Rights with Economic Freedoms According to the European 

Court of Justice, Utrecht Law Review Volume 9, Issue 1, January 2013, pp. 169- 192. Βι. θαη 

Καλειιφπνπινο Π.Η., φ.π., ζει. 326. 
10

 http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/charter_fundamental_rights_el.htm 
11

 Άξζξν 6, παξ. 2 ΔΔ. 
12

 http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/eu_human_rights_convention_el.htm 

http://www.utrechtlawreview.org/index.php/ulr/issue/view/25
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εμέηαζε ησλ πξάμεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ο ελ ιφγσ εμσηεξηθφο δηθαζηηθφο 

έιεγρνο αλακέλεηαη λα ελζαξξχλεη πεξαηηέξσ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ψζηε λα αζθεί 

κηα θηιφδνμε πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ: φζν πεξηζζφηεξν ε 

Δπξσπατθή Έλσζε δηαζθαιίδεη ηνλ πιήξε ζεβαζκφ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ 

ζην πιαίζην ησλ πξάμεψλ ηεο, ηφζν πεξηνξίδεηαη ν θίλδπλνο απνδνθηκαζίαο ηνπο απφ 

ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ
13

. 

Σέινο, κε ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο ε πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ αλάγεηαη ζε αμία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. πγθεθξηκέλα, ην άξζξν 2 

ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξνβιέπεη φηη  «Η Έλσζε βαζίδεηαη ζηηο 

αμίεο ηνπ ζεβαζκνχ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, 

ηεο ηζφηεηαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, θαζψο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξψπηλσλ 

δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ 

ζε κεηνλφηεηεο. Οη αμίεο απηέο είλαη θνηλέο ζηα θξάηε κέιε εληφο θνηλσλίαο πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ πινπξαιηζκφ, ηελ απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ, ηελ αλνρή, ηε 

δηθαηνζχλε, ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ». Ο 

ζεβαζκφο ησλ αμηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπσο δηαηππψλνληαη ζην ελ ιφγσ 

άξζξν απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνζρψξεζε θξάηνπο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ελψ ε ζνβαξή θαη ζπζηεκαηηθή παξαβίαζή ηνπο ζπλεπάγεηαη ηελ 

εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

ησλ ζπλεπεηψλ πνπ δχλαηαη λα επηθέξεη
14

. 

 

3. Η προζέγγιζη ηης ζηάθμιζης από ηο Δικαζηήριο ηης ΕΕ 

 Πξσηαξρηθά ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη ζεκειηψδεηο νηθνλνκηθέο 

ειεπζεξίεο είλαη δπλαηφλ λα πεξηνξηζζνχλ απφ ηα θξάηε κέιε γηα ιφγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ζηε πλζήθε αιιά θαη γηα «επηηαθηηθνχο ιφγνπο γεληθνχ 

ζπκθέξνληνο» πνπ δελ πξνβιέπνληαη ξεηά απφ ηε πλζήθε, φπσο ε δεκφζηα ηάμε, ε 

δεκφζηα αζθάιεηα, ε δεκφζηα πγεία, ε πξνζηαζία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ηζνξξνπίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ, ε πξνζηαζία ησλ 

θαηαλαισηψλ, ησλ απνδεθηψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, ε δηθαηνζχλε ησλ 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ε θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ε πγεία ησλ 

                                                 
13

 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηξαηεγηθή γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ Υάξηε ησλ 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, COM (2010) 573 ηειηθφ.  
14

 Βι. ιεπηνκέξεηεο εηο Καλειιφπνπιν, Π.Η., φ.π., ζει. 94-97. 
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δψσλ, ε δηαλνεηηθή ηδηνθηεζία, ε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ηζηνξηθήο θαη θαιιηηερληθήο 

θιεξνλνκηάο, νη ζηφρνη θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη νη ζηφρνη πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο. 

Οη επηηαθηηθνί ιφγνη γεληθνχ ζπκθέξνληνο κπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ πεξηνξηζκνχο 

ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία, εθφζνλ, φκσο, ηα επηβαιιφκελα πεξηνξηζηηθά κέηξα 

εθαξκφδνληαη ρσξίο δηαθξίζεηο. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ε αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ επηβαιιφκελνπ κέηξνπ θαη ηνπ επηδησθφκελνπ 

ζθνπνχ δειαδή, ην επηβαιιφκελν κέηξν ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν θαη δελ ζα 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ αλαγθαίν βαζκφ πεξηνξηζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ 

πνπ επηδηψθεηαη
15

.  

 Παξάιιεια, ηα πεξηζζφηεξα δηεζλή θείκελα πξνζηαζίαο ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ επηηξέπνπλ ηελ ππαγσγή νξηζκέλσλ δηθαησκάησλ ζε δηαηππψζεηο ή 

πεξηνξηζκνχο. Γηα παξάδεηγκα, ε Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, 

θαη ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, επηηξέπνπλ ηελ ππαγσγή 

νξηζκέλσλ δηθαησκάησλ ζε νξηζκέλεο δηαηππψζεηο, φξνπο, πεξηνξηζκνχο ή θπξψζεηο, 

αξθεί νη ελ ιφγσ πεξηνξηζκνί λα πξνβιέπνληαη δηα λφκνπ, πξνβιέςηκνπ θαη 

πξνζβάζηκνπ, θαη λα απνηεινχλ αλαγθαία κέηξα ζε κία δεκνθξαηηθή θνηλσλία γηα 

ηελ εζληθή θαη δεκφζηα αζθάιεηα, δεκφζηα ηάμε, δεκφζηα πγεία θ.α. Ο έιεγρνο ηεο 

αλαινγηθφηεηαο ηνπ πεξηνξηζκνχ θαηά ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ ιακβάλεη ρψξα ζε ηξία ζηάδηα: 1. Πξέπεη λα ππάξρεη κηα αηηηψδεο ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ εζληθνχ κέηξνπ θαη ηνπ επηδησθνκέλνπ ζθνπνχ 2.  Γελ ππάξρεη θαλέλα 

ελαιιαθηηθφ κέηξν δηαζέζηκν, ην νπνίν είλαη ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθφ θαη 3. Πξέπεη λα 

ππάξρεη κηα ζρέζε αλαινγηθφηεηαο κεηαμχ ηνπ πεξηξηζηηθνχ κέηξνπ θαηηνπ 

επηδησθφκελνπ ζηφρνπ (αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο κε ηε ζηελή έλλνηα- stricto 

sensu)
16

. 

 Σν ελδερφκελν ζπγθξνχζεσο κεηαμχ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ 

θαη ησλ ζεκειησδψλ νηθνλνκηθψλ ειεπζεξηψλ εληφο ηεο έλλνκεο ηάμεο ηεο ΔΔ 

απνηειεί κία πξφθιεζε γηα ηνλ έιεγρν ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηελ 

ζηαζκηζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ ζηάζκηζε ζηε 

λνκηθή ζεσξία αλαθέξεηαη ζηνλ πξνζεθηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ πνιιαπιψλ 

παξαγφλησλ θαη ζπλεπεηψλ ζε κηα λνκηθή ππφζεζε. Σν εξψηεκα πνπ πξνθαιείηαη 

αθνξά ην θαηά πφζν ζε πεξηπηψζεηο αληηθξνπφκελσλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, έλαο 

                                                 
15

 Βι. πεξηζζφηεξα εηο Καλειιφπνπιν Π.Η., φ.π., ζει. 333-336. 
16

 Bι. Van Dijk P., Van Hoof G.J.H.(et al.), Theory and practice of the European Convention on 

Human Rights, Antwerpen, Intersentia, 2006. 
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δηθαζηήο κπνξεί λα θηάζεη γεληθά κηα ινγηθή θαη θαιά αηηηνινγεκέλε απφθαζε. 

Γειαδή εάλ ε ζηάζκηζε απνηειεί κία νπδέηεξε θαη αληηθεηκεληθή κεζνδνινγία, πνπ 

ηα δηθαζηήξηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ, ή εάλ βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

πνιηηηθέο θαη εζηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ δηθαζηή
17

. 

 Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε ζηάζκηζε 

παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ, δηφηη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη νη νηθνλνκηθέο 

ειεπζεξίεο, έρνληαο δηαθνξεηηθφ πεδίν εθαξκνγήο ζπάληα δηαζηαπξψλνληαο κεηαμχ 

ηνπο, πξνθαιψληαο δηιιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ αιιά θαη γελλψληαο 

ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
18

. 

 

Τπόθεζη C-159/90, The Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd 

κατά Stephen Grogan και λοιπών, σλλογή 1991, ζελ. I-4685. 

 

Φνηηεηηθέο ελψζεηο δηέδηδαλ θπιιάδηα πιεξνθνξηψλ γηα θιηληθέο ακβιψζεσλ 

άιισλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θπξίσο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Ζ 

άκβισζε απαγνξεχεηαη δπλάκεη δηαηάμεσο ηνπ Ηξιαλδηθνχ ζπληάγκαηνο. Δπξφθεηην 

ινηπφλ γηα ην δηθαίσκα ησλ θνηηεηψλ ζηελ ειεχζεξε έθθξαζε θαη ηελ ειεπζεξία 

παξνρήο ππεξεζηψλ, ελ πξνθεηκέλσ ζε ζπλαξκνγή, ζε ζχγθξνπζε κε ην χληαγκα 

ηεο ρψξαο. Σν Γηθαζηήξην απέθπγε λα πάξεη ζέζε επί ηεο δηαθαηλφκελεο 

ζπγθξνχζεσο θξίλνληαο φηη «ην θνηλνηηθφ δίθαην δελ εκπνδίδεη έλα θξάηνο κέινο, ζην 

νπνίν ε ππφ ηαηξηθφ έιεγρν δηαθνπή ηεο θπήζεσο δελ επηηξέπεηαη, λα απαγνξεχεη ζε 

θνηηεηηθέο ελψζεηο λα δηαδίδνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ νλνκαζία θαη ηελ 

εγθαηάζηαζε θιηληθψλ άιινπ θξάηνπο κέινπο φπνπ λνκίκσο δηελεξγείηαη εθνχζηα 

δηαθνπή ηεο θπήζεσο, θαζψο θαη σο πξνο ηα κέζα επηθνηλσλίαο κε ηηο θιηληθέο απηέο, 

φηαλ νη ελ ιφγσ θιηληθέο νπδακψο απνηεινχλ ηελ πεγή δηαδφζεσο ησλ πιεξνθνξηψλ 

απηψλ»
19

.  

 

Τπόθεζη C-265/95, Επιτροπή των Εσρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Γαλλικής 

Δημοκρατίας, σλλογή 1997, ζελ. I-6959. 

 

 ηε δεθαεηία 1985-1995 νξγαλψζεθε ζηε Γαιιία εθζηξαηεία ησλ αγξνηψλ 

                                                 
17

 de Vries S. A., φ.π., ζει. 170. 
18

 αρπεθίδνπ Δ., φ.π., ζει. 5. 
19

 Ό.π., ζει. 7. Βι. θαη Lawson R., The Irish abortion cases: European limits to national sovereignty?, 

European Journal of Health Law 2/1994, 1(2), pp.167-86. 

http://www.researchgate.net/researcher/6416538_Rick_Lawson/
http://www.researchgate.net/journal/0929-0273_European_Journal_of_Health_Law
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θαηά ηεο εηζαγσγήο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ απφ ηελ Ηζπαλία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθζηξαηείαο ζεκεηψζεθαλ βίαηεο ελέξγεηεο, φπσο παξεκπφδηζε δηαθίλεζεο θαη 

εκπξεζκνί θνξηεγψλ, ζε βάξνο ησλ ηζπαληθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, θπξίσο ηεο 

ηζπαληθήο θξάνπιαο. Ζ Δπηηξνπή πξνζέθπγε θαηά ηεο Γαιιίαο κε ηελ αηηηνινγία ηεο 

αλνρήο εθ κέξνπο ησλ αξρψλ ελψ ε Γαιιία ηζρπξίζζεθε φηη ε επέκβαζε δπλάκεσλ 

αζθαιείαο ήηαλ αδχλαηε
20

, σζηφζν δελ επηθαιέζηεθε ηελ ππνρξέσζε πξνζηαζίαο 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ ζπλέξρεζζαη ζην Γηθαζηήξην. 

 Σν Γηθαζηήξην έθξηλε φηη «Η Γαιιηθή Δεκνθξαηία, παξαιείπνληαο λα ιάβεη 

φια ηα αλαγθαία θαη αλάινγα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα κελ εκπνδίδεηαη απφ ελέξγεηεο 

ηδησηψλ ε ειεχζεξε θπθινθνξία νπσξνθεπεπηηθψλ, παξέβε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ην άξζξν 30 ηεο Σπλζήθεο ΕΚ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 5 ηεο ελ 

ιφγσ ζπλζήθεο, θαη απφ ηελ θνηλή νξγάλσζε ησλ αγνξψλ ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ».   

 

Τπόθεζη C-112/00, Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge 

κατά Republik Österreich, σλλογή 2003, ζελ. I-5659. 

 

 Οη αξκφδηεο απζηξηαθέο αξρέο ρνξήγεζαλ άδεηα γηα ζπγθέληξσζε 

δηαδεισηψλ πνπ είρε σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ κηαο ζεκαληηθήο ζπγθνηλσληαθήο 

νδνχ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. Ζ εηαηξία Schmidberger άζθεζε αγσγή ελψπηνλ ηνπ 

Landesgericht Innsbruck (Απζηξία) κε ηελ νπνία δήηεζε λα ππνρξεσζεί ε 

Γεκνθξαηία ηεο Απζηξίαο λα ηεο θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα ηνλ ιφγν φηη 

εκπνδίζηεθε ε δηέιεπζε πέληε θνξηεγψλ νρεκάησλ ηεο ελάγνπζαο απφ ηνλ 

απηνθηλεηφδξνκν. 

 Καηά ην Γηθαζηήξην «ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

κέξνο ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ δηθαίνπ, ηελ ηήξεζε ησλ νπνίσλ δηαζθαιίδεη ην 

Δηθαζηήξην, θαη, ζπλαθψο, ην Δηθαζηήξην εκπλέεηαη απφ ηηο θνηλέο ζπληαγκαηηθέο 

παξαδφζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνπλ νη δηεζλείο πξάμεηο 

πεξί πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ζπλεξγαζηεί ή 

ζηηο νπνίεο έρνπλ πξνζρσξήζεη ηα θξάηε κέιε. Η ΕΣΔΑ ελέρεη ζπλαθψο ηδηαίηεξε 

ζεκαζία» θαη «δεδνκέλνπ φηη ν ζεβαζκφο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ δεζκεχεη ηφζν 

ηελ Κνηλφηεηα φζν θαη ηα θξάηε κέιε ηεο, ε πξνζηαζία ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ 

απνηειεί ζεκηηφ ζπκθέξνλ ηθαλφ λα δηθαηνινγήζεη, θαη' αξρήλ, έλαλ πεξηνξηζκφ ησλ 

                                                 
20

 Κνπζθνπλά Μ., φ.π., ζει. 194. 
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ππνρξεψζεσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ην θνηλνηηθφ δίθαην, αθφκε θαη δπλάκεη κηαο 

ζεκειηψδνπο ειεπζεξίαο ηελ νπνία εγγπάηαη ε Σπλζήθε, φπσο ε ειεχζεξε θπθινθνξία 

ησλ εκπνξεπκάησλ». 

[…] «Τα δηθαηψκαηα ζηελ ειεπζεξία εθθξάζεσο θαη ζηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλέξρεζζαη 

εηξεληθψο, ηα νπνία θαηνρπξψλνληαη απφ ηελ ΕΣΔΑ, δελ απνηεινχλ - ζε αληίζεζε κε 

άιια ζεκειηψδε δηθαηψκαηα πνπ θαηνρπξψλνληαη απφ ηελ ίδηα Σχκβαζε, φπσο ην 

δηθαίσκα θάζε πξνζψπνπ ζηε δσή ή ε απαγφξεπζε ησλ βαζαληζηεξίσλ θαζψο θαη ησλ 

απαλζξψπσλ ή εμεπηειηζηηθψλ πνηλψλ ή κεηαρεηξίζεσο, ηα νπνία δελ επηδέρνληαη 

θαλέλα πεξηνξηζκφ - απφιπηα πξνλφκηα, αιιά πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζε ζρέζε 

κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο εληφο ηεο θνηλσλίαο. Επνκέλσο, κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ 

πεξηνξηζκνί ζηελ άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ, αξθεί νη πεξηνξηζκνί απηνί λα 

εμππεξεηνχλ φλησο ζθνπνχο γεληθνχ ζπκθέξνληνο θαη λα κελ απνηεινχλ, ζε ζρέζε κε 

ηνλ επηδησθφκελν κε ηνπο ελ ιφγσ πεξηνξηζκνχο ζθνπφ, ππέξκεηξε θαη απαξάδεθηε 

παξέκβαζε πνπ ζίγεη ηελ ίδηα ηελ ππφζηαζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξνζηαηεχνληαη». 

«Υπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, πξέπεη λα ζηαζκηζηνχλ ηα ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα θαη λα 

θαζνξηζηεί, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηζηάζεσλ θάζε πεξηπηψζεσο, αλ 

εμαζθαιίζηεθε ε πξνζήθνπζα ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ ζπκθεξφλησλ απηψλ». 

 Σέινο ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ην γεγνλφο φηη νη αξκφδηεο αξρέο θξάηνπο 

κέινπο δελ απαγφξεπζαλ κηα ζπγθέληξσζε πνιηηψλ ππφ πεξηζηάζεηο φπσο απηέο ηεο 

ππνζέζεσο ηεο θχξηαο δίθεο δελ είλαη αζπκβίβαζην κε ηηο πλζήθεο. 

 

Τπόθεζη C-36/02, Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH κατά 

Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, σλλογή 2004, ζελ. I- 9609. 

 

Σνπηθή αξρή ηεο Γεξκαλίαο απαγφξεςε παηρλίδη, πνπ δηεμαγφηαλ ζε θιεηζηφ 

ρψξν «αθηηλνδξνκίνπ» ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ νη παίθηεο «ζθνηψλνπλ» εηθνληθά ν 

έλαο ηνλ άιινλ, ζεκαδεχνληαο κε αθηίλεο laser ηα γηιέθα ηνλ αληηπάισλ ηνπο. Ζ 

απαγφξεπζε δηθαηνινγήζεθε απφ ηελ ηνπηθή αξρή ζηελ βάζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

δεκφζηαο ηάμεο, εθφζνλ ην ελ ιφγσ παηρλίδη επηειίδεη ηελ έλλνηα ηεο αλζξψπηλεο 

δσήο
21

. 

Σν Γηθαζηήξην επαλέιαβε φηη «θαηά πάγηα λνκνινγία, ηα ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ δηθαίνπ, ηελ 

                                                 
21

 αρπεθίδνπ Δ., φ.π., ζει. 11. 
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ηήξεζε ησλ νπνίσλ δηαζθαιίδεη ην Δηθαζηήξην, θαη, ζπλαθψο, ην Δηθαζηήξην εκπλέεηαη 

απφ ηηο θνηλέο ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

παξέρνπλ νη δηεζλείο πξάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, γηα ηηο 

νπνίεο έρνπλ ζπλεξγαζηεί ή ζηηο νπνίεο έρνπλ πξνζρσξήζεη ηα θξάηε κέιε», θαη 

ζπκπιήξσζε φηη «Δελ απαηηείηαη, ζρεηηθψο, ην πεξηνξηζηηθφ κέηξν πνπ επέβαιαλ νη 

αξρέο θξάηνπο κέινπο λα αληαπνθξίλεηαη ζε κηα αληίιεςε ηελ νπνία λα ζπκκεξίδνληαη 

φια ηα θξάηε κέιε, φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν πξνζηαζίαο ηνπ ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηνο ή 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκηηνχ ζπκθέξνληνο». πλεπψο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο «ε 

απαγφξεπζε ηεο εκπνξηθήο εθκεηαιιεχζεσο ςπραγσγηθψλ παηγλίσλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ πξνζνκνίσζε πξάμεσλ βίαο θαηά αλζξψπσλ, ηδίσο ηελ πξνζνκνίσζε 

θφλσλ, αληαπνθξίλεηαη ζην επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο πνπ 

δηαζθαιίδεη ην εζληθφ ζχληαγκα ζηελ επηθξάηεηα ηεο Οκνζπνλδηαθήο Δεκνθξαηίαο ηεο 

Γεξκαλίαο» θαη απνθάλζεθε φηη «Τν θνηλνηηθφ δίθαην δελ απνθιείεη ηελ απαγφξεπζε 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπληζηάκελεο ζηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε εηθνληθψλ 

θφλσλ ζην πιαίζην παηγλίνπ ε νπνία επηβιήζεθε κε εζληθφ κέηξν απαγνξεχζεσο 

ιεθζέλ γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο ηάμεσο, επεηδή ε δξαζηεξηφηεηα απηή ζίγεη 

ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα». 

 

Τπόθεζη C-438/05, International Transport Workers’ Federation και Finnish 

Seamen’s Union κατά Viking Line ABP και OÜ Viking Line Eesti, σλλογή 2007, 

ζελ. I-10779. 

 

 Ζ Viking, εηαηξία θηλιαλδηθνχ δηθαίνπ, απνηειεί ζεκαληηθή επηρείξεζε 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. Δθκεηαιιεχεηαη επηά πινία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην Rosella, 

κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη, ππφ θηλιαλδηθή ζεκαία, ην δηά ζαιάζζεο δξνκνιφγην 

κεηαμχ Σαιίλ θαη Διζίλθη. Σν 2003 ε Viking απνθάζηζε λα ιεηηνπξγήζεη ππφ 

Δζζνληθφ ή Ννξβεγηθφ θαζεζηψο, λα κεηαθέξεη δειαδή ηε ζεκαία ηεο ζε ηξίηε 

ρψξα, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ην πνιχ πςειφ θφζηνο πνπ ζπλεπαγφηαλ ε 

παξακνλή ηεο ζηε Φηλιαλδία. ηφρεπε, νπζηαζηηθά, ζην λα απνθχγεη ηηο ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνρσξήζεη ζε κεηψζεηο πξνζσπηθνχ, θάηη 

ην νπνίν δελ ήηαλ δπλαηφ εάλ παξέκελε ππφ Φηλιαλδηθφ θαζεζηψο.  Ζ Viking, 

ζχκθσλα κε ην θηλιαλδηθφ δίθαην, γλσζηνπνίεζε ην ζρέδηφ ηεο ζηελ FSU (θηιαλδηθή 

ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε λαπηηθψλ) θαη ζην πιήξσκα ηνπ Rosella. ην πιαίζην 

ζπλαληήζεσλ κεηαμχ ησλ κεξψλ, ε FSU δηαηχπσζε ζαθψο ηελ αληίζεζή ηεο ζε έλα 
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ηέηνην ζρέδην. ε FSU απέζηεηιε ειεθηξνληθφ κήλπκα ζηελ ITF (Γηεζλήο Οξγάλσζε 

Δξγαδνκέλσλ ζηηο Μεηαθνξέο), ζην νπνίν έθαλε ιφγν γηα ην ζρέδην 

κεηαλενινγήζεσο ηνπ Rosella, ε νπνία απέζηεηιε εγθχθιην ζηα κέιε ηεο, κε ηελ 

νπνία ηα θαινχζε λα απφζρνπλ απφ ηελ έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηε Viking ή ηε 

Viking Eesti, θαζφζνλ νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο κέιε ηεο ππνηίζεηαη φηη έπξεπε 

λα αθνινπζήζνπλ ηε ζχζηαζε απηή ιφγσ ηεο αξρήο ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηνπ θηλδχλνπ λα ηνπο επηβιεζεί θχξσζε ζε 

πεξίπησζε κε ηεξήζεσο ηεο ελ ιφγσ εγθπθιίνπ. Ζ Viking απεπζχλζεθε ην 2004 ζην 

Αλψηαην Γηθαζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ, επηθαινχκελε ην δηθαίσκα εγθαηάζηαζεο. 

Σν Γηθαζηήξην έθξηλε φηη «ην δηθαίσκα αλαιήςεσο ζπιινγηθήο δξάζεσο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο απεξγίαο, αλαγλσξίδεηαη ηφζν απφ δηάθνξεο 

δηεζλείο πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο ηα θξάηε κέιε έρνπλ ζπλεξγαζηεί ή ζηηο νπνίεο έρνπλ 

πξνζρσξήζεη, φπσο είλαη ν επξσπατθφο θνηλσληθφο ράξηεο, πνπ ππνγξάθεθε ζην 

Τνξίλν ζηηο 18 Οθησβξίνπ 1961 θαη κλεκνλεχεηαη εμάιινπ ξεηψο ζην άξζξν 136 ΕΚ, 

θαη ε ζχκβαζε αξηζ. 87, ηεο 9εο Ινπιίνπ 1948, φζνλ αθνξά ηε ζπλδηθαιηζηηθή 

ειεπζεξία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ δηθαηψκαηνο, πνπ ζπλήςε ζηηο 9 

Ινπιίνπ 1948 ε Δηεζλήο Οξγάλσζε Εξγαζίαο, φζν θαη απφ πξάμεηο πνπ έρνπλ 

θαηαξηίζεη ηα ελ ιφγσ θξάηε κέιε ζε θνηλνηηθφ επίπεδν ή ζην πιαίζην ηεο Έλσζεο, 

φπσο είλαη ν θνηλνηηθφο ράξηεο ησλ ζεκειησδψλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ν νπνίνο ζεζπίζηεθε θαηά ην Επξσπατθφ Σπκβνχιην ηνπ Σηξαζβνχξγνπ 

ζηηο 9 Δεθεκβξίνπ 1989 θαη κλεκνλεχεηαη νκνίσο ζην άξζξν 136 ΕΚ, θαη ν Φάξηεο ησλ 

Θεκειησδψλ Δηθαησκάησλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο πνπ δηαθεξχρζεθε ζηε Νίθαηα 

ζηηο 7 Δεθεκβξίνπ 2000», θαη  «Σπλεπψο, λαη κελ ην δηθαίσκα αλαιήςεσο ζπιινγηθήο 

δξάζεσο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απεξγίαο, πξέπεη λα 

αλαγλσξίδεηαη σο ζεκειηψδεο δηθαίσκα πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ γεληθψλ 

αξρψλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, ηελ ηήξεζε ησλ νπνίσλ εμαζθαιίδεη ην Δηθαζηήξην, 

πιελ φκσο ε άζθεζή ηνπ πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο. 

Σπγθεθξηκέλα, φπσο ηνλίδεη εθ λένπ ην άξζξν 28 ηνπ Φάξηε ησλ Θεκειησδψλ 

Δηθαησκάησλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα πξνζηαηεχνληαη 

ζχκθσλα κε ην θνηλνηηθφ δίθαην θαη ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο θαη πξαθηηθέο. Πεξαηηέξσ, 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζθέςε 5 ηεο παξνχζαο απνθάζεσο, ζχκθσλα κε ην θηλιαλδηθφ 

δίθαην, ην δηθαίσκα ηεο απεξγίαο δελ κπνξεί λα αζθείηαη, κεηαμχ άιισλ, φηαλ ε 

απεξγία είλαη αληίζεηε πξνο ηα ρξεζηά ήζε ή απαγνξεχεηαη απφ ην εζληθφ ή θνηλνηηθφ 

δίθαην». Δπηπιένλ, ην Γηθαζηήξην ηφληζε φηη «ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ε άζθεζε ησλ 



 

image: www.freeimages.co.uk 

 
11 

επίκαρσλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, πξέπεη λα ζπκβηβάδεηαη κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηα δηθαηψκαηα ηα νπνία πξνζηαηεχεη ε πλζήθε θαη λα είλαη ζχκθσλε πξνο 

ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο.  

Σειηθά θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη «νη ζπιινγηθέο δξάζεηο φπσο νη 

επίκαρεο ζηελ θχξηα δίθε, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζην λα αλαγθάζνπλ κηα επηρείξεζε ηεο 

νπνίαο ε έδξα βξίζθεηαη εληφο ζπγθεθξηκέλνπ θξάηνπο κέινπο λα ζπλάςεη ζπιινγηθή 

ζχκβαζε εξγαζίαο κε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε εγθαηεζηεκέλε εληφο ηνπ θξάηνπο 

απηνχ θαη λα εθαξκφζεη ηηο ξήηξεο πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβαζε απηή ζηνπο κηζζσηνχο 

ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ηεο ελ ιφγσ επηρεηξήζεσο εγθαηεζηεκέλεο εληφο άιινπ θξάηνπο 

κέινπο, ζπληζηνχλ πεξηνξηζκνχο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ. Οη πεξηνξηζκνί 

απηνί κπνξνχλ, θαη’ αξρήλ, λα δηθαηνινγνχληαη ιφγσ ηεο πξνζηαζίαο επηηαθηηθνχ 

ιφγνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο, φπσο είλαη ε πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεηαη φηη νη ελ ιφγσ πεξηνξηζκνί κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ 

ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθνκέλνπ ζεκηηνχ ζθνπνχ θαη δελ βαίλνπλ πέξαλ απηνχ πνπ είλαη 

αλαγθαίν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ». 

Ο έιεγρνο απηφο κε βάζε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο αθέζεθε ζηνλ εζληθφ 

δηθαζηή, θάηη φκσο πνπ δελ ρξεηάζηεθε λα γίλεη, θαζψο ηα κέξε θαηέιεμαλ ηειηθά ζε 

ζπκβηβαζκφ
22

. 

 

Τπόθεζη C-341/05, Laval un Partneri Ltd κατά Svenska 

Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, 

Byggettan και Svenska Elektrikerförbundet, σλλογή 2007, ζελ. I-11767. 

 

Ζ  Laval un Partneri, εηαηξία ιεηηνληθνχ δηθαίνπ κε έδξα ηε Ρίγα (Λεηνλία) 

απέζπαζε ζηε νπεδία 35 πεξίπνπ εξγαδνκέλνπο γηα ηα εξγνηάμηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ πνπ είρε αλαιάβεη ε L&P Baltic Bygg AB (ζην εμήο: Baltic), εηαηξία 

ζνπεδηθνχ δηθαίνπ ηεο νπνίαο ε Laval θαηείρε ην 100 % ηνπ θεθαιαίνπ κέρξη ηα ηέιε 

ηνπ 2003, γηα ηελ θαηαζθεπή, κεηαμχ άιισλ, ελφο ζρνιηθνχ θηηξίνπ ζην Vaxholm.  Ζ 

Laval, πνπ είρε ππνγξάςεη, ζηε Λεηηνλία, ζηηο 14 επηεκβξίνπ θαη ζηηο 20 

Οθησβξίνπ 2004, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο κε ηε ιεηηνληθή ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ νηθνδνκηθνχ ηνκέα, δελ δεζκεπφηαλ απφ θακία ζπιινγηθή 

                                                 
22

 Βνπιγαξάθεο Κ.Γ., Τν Επξσπατθφ ζπιινγηθφ εξγαηηθφ δίθαην ζηε κεηά Viking θαη Laval επνρή – 

Θεζκηθέο θαη λνκνινγηαθέο εμειίμεηο, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα 

http://www.constitutionalism.gr/site/2530-to-eyrwpaiko-syllogiko-ergatiko-dikaio-sti-meta-vi/ 
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ζχκβαζε ζπλαθζείζα κε ζνπεδηθέο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ ζηνλ 

νηθνδνκηθφ ηνκέα θαη ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, θαλέλα κέινο ησλ νπνίσλ 

δελ πεξηιακβαλφηαλ ζην πξνζσπηθφ ηεο Laval. Οη ζνπεδηθέο ζπλδηθαιηζηηθέο 

νξγαλψζεηο πξνρψξεζαλ ζε ζπιινγηθέο δξάζεηο, απνθιεηζκνχ ηνπ εξγνηαμίνπ γηα 

ηελ ππνγξαθή ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο. Οη δξάζεηο απηέο είραλ σο 

απνηέιεζκα λα εκπνδηζηνχλ νη ζνπεδηθέο επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ εξγνδνηηθή 

νξγάλσζε ησλ ειεθηξνιφγσλ εγθαηάζηαζεο λα παξάζρνπλ ππεξεζίεο ζηε Laval. Οη 

απνζπαζζέληεο απφ ηε Laval εξγαδφκελνη επέζηξεςαλ ζηε Λεηηνλία θαη δελ 

επαλήιζαλ ζην νηθείν εξγνηάμην.  ηηο 7 Γεθεκβξίνπ 2004, ε Laval άζθεζε αγσγή 

ελψπηνλ ηνπ Arbetsdomstolen θαηά ησλ ζνπεδηθψλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, 

δεηψληαο λα θεξπρζνχλ παξάλνκνη ηφζνλ ν απνθιεηζκφο φζν θαη ε δξάζε 

αιιειεγγχεο πνπ έπιεηηαλ ην ζχλνιν ησλ εξγνηαμίσλ ηεο θαη λα δηαηαρζεί ε παχζε 

ηνπο. Εήηεζε επίζεο λα ππνρξεσζνχλ νη ζπλδηθαιηζηηθέο απηέο νξγαλψζεηο λα ηεο 

θαηαβάινπλ απνδεκίσζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο ηελ νπνία ππέζηε. 

Σν Γηθαζηήξην επαλέιαβε «φηη ην δηθαίσκα αλαιήςεσο ζπιινγηθήο δξάζεσο 

αλαγλσξίδεηαη ηφζν απφ δηάθνξεο δηεζλείο πξάμεηο ζηηο νπνίεο ηα θξάηε κέιε έρνπλ 

ζπλεξγαζηεί ή πξνζρσξήζεη, φπσο είλαη ν Επξσπατθφο Κνηλσληθφο Φάξηεο πνπ 

ππνγξάθεθε ζην Τνξίλν ζηηο 18 Οθησβξίνπ 1961». Ωζηφζν θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ε αλάιεςε ζπιινγηθήο δξάζεο κε ζθνπφ ηνλ εμαλαγθαζκφ ηεο 

εγθαηεζηεκέλεο επηρείξεζεο εληφο άιινπ θξάηνπο λα πξνζρσξήζεη ζε ζπιινγηθή 

ζχκβαζε, ηεο νπνίαο νη φξνη είηε είλαη επλντθφηεξνη απφ απηνχο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηηο νηθίεο εζληθέο δηαηάμεηο είηε αθνξνχλ δεηήκαηα κε πεξηιακβαλφκελα ζηνλ 

ζθιεξφ ππξήλα ηεο Οδεγίαο 96/71/ΔΚ, αληηβαίλεη ζην άξζξν άξζξν 49 ΔΚ (πιένλ 

56 ΛΔΔ), θαζφηη θαζηζηά δπζρεξή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζην έδαθνο ηνπ θξάηνπο 

κέινπο ππνδνρήο
23

.  

  

Τπόθεζη C-244/06, Dynamic Medien Vertriebs GmbH καηά Avides Media AG, 

σλλογή 2008, ζελ. Ι-505. 

 

Ζ δηαθνξά ηεο θχξηαο δίθεο αθνξνχζε ηελ εηζαγσγή, εθ κέξνπο ηελ εηαηξίαο 

απηήο απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην πξνο ηε Γεξκαλία, ηαπσληθψλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ 

κε ηελ νλνκαζία «animes» ζε κνξθή ςεθηαθνχ νπηηθνχ δίζθνπ (DVD) ή 

                                                 
23

 Ό.π. 
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βηληενθαζέηαο. Πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπο, ηα ελ ιφγσ θηλνχκελα ζρέδηα ππνβιήζεθαλ 

ζε έιεγρν απφ ηελ British Board of Film Classification (βξεηαληθή επηηξνπή 

θαηαηάμεσο ηαηληψλ, ζην εμήο: BBFC). Ζ ηειεπηαία εμέηαζε, θαη’ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ, ζε 

πνην θνηλφ απεπζχλνληαη απηέο νη ζπζθεπέο γηα ηελ απνζήθεπζε εηθφλαο θαη ηηο 

θαηέηαμε ζηελ θαηεγνξία «αθαηάιιειεο γηα αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ». Οη ελ 

ιφγσ ζπζθεπέο θέξνπλ απηνθφιιεην ηεο BBFC κε ηελ έλδεημε φηη είλαη θαηάιιεια 

γηα εθήβνπο 15 εηψλ θαη άλσ. Ζ Dynamic Medien, αληαγσλίζηξηα ηεο Avides Media, 

θίλεζε δηαδηθαζία αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ελψπηνλ ηνπ Landgericht Koblenz, κε 

αίηεκα λα απαγνξεπζεί ζηε δεχηεξε ε πψιεζε δη’ αιιεινγξαθίαο ηέηνησλ ζπζθεπψλ. 

Τπνζηήξημε φηη ν λφκνο πεξί πξνζηαζίαο ησλ αλειίθσλ απαγνξεχεη ηελ πψιεζε δη’ 

αιιεινγξαθίαο ζπζθεπψλ γηα ηελ απνζήθεπζε εηθφλαο πνπ δελ έρνπλ ειεγρζεί ζηε 

Γεξκαλία, θαη’ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ, θαη δελ θέξνπλ έλδεημε ζρεηηθή κε ηελ 

ειηθία απφ ηεο νπνίαο επηηξέπεηαη ε παξαθνινχζεζή ηνπο, ζχκθσλα κε απφθαζε 

θαηαηάμεσο πνπ εθδίδεη αλψηεξε πεξηθεξεηαθή αξρή ή εζληθφο νξγαληζκφο 

απηνειέγρνπ. 

Καηά ην Γηθαζηήξην «επηβάιιεηαη ε ππφκλεζε φηη ε πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ αλαγλσξίδεηαη απφ δηάθνξεο δηεζλείο πξάμεηο γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ νπνίσλ ηα θξάηε κέιε έρνπλ ζπλεξγαζηεί ή ηηο νπνίεο έρνπλ ππνγξάςεη, 

φπσο ην δηεζλέο Σχκθσλν γηα αζηηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα, ην νπνίν πηνζεηήζεθε 

απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Ηλσκέλσλ Εζλψλ ζηηο 19 Δεθεκβξίνπ 1966 θαη ηέζεθε 

ζε ηζρχ ζηηο 23 Μαξηίνπ 1976, θαη ε Σχκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, ε νπνία 

ππνγξάθεθε ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 1989 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 2 Σεπηεκβξίνπ 1990. Τν 

Δηθαζηήξην είρε ηελ επθαηξία λα ππελζπκίζεη φηη νη δηεζλείο απηέο πξάμεηο 

ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ ησλ δηεζλψλ πξάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ, ηηο νπνίεο ην Δηθαζηήξην ιακβάλεη ππφςε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ γεληθψλ 

αξρψλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ». «Η πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ θαηνρπξψλεηαη θαη απφ ηηο 

πξάμεηο πνπ έρνπλ θαηαξηηζηεί ζην πιαίζην ηεο Επξσπατθήο Ελψζεσο, φπσο ν Φάξηεο 

ησλ Θεκειησδψλ Δηθαησκάησλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, ν νπνίνο δηαθεξχρζεθε ζηηο 

7 Δεθεκβξίνπ 2000 ζηε Νίθαηα, ην άξζξν 24, παξάγξαθνο 1, ηνπ νπνίνπ νξίδεη φηη ηα 

παηδηά έρνπλ δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία θαη ηε θξνληίδα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαζψο 

πξέπεη βίσζή ηνπο. Εμάιινπ, ην δηθαίσκα ησλ θξαηψλ κειψλ λα ιακβάλνπλ ηα 

αλαγθαία κέηξα γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ αλειίθσλ αλαγλσξίδεηαη απφ νξηζκέλεο 

πξάμεηο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, φπσο ε Οδεγία 2000/31». Ωζηφζν γηα ην Γηθαζηήξην 
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«Μνινλφηη ε πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ απνηειεί ζεκηηφ ζπκθέξνλ, ηθαλφ λα 

δηθαηνινγήζεη, θαη’ αξρήλ, έλαλ πεξηνξηζκφ κηαο ζεκειηψδνπο ειεπζεξίαο ηελ νπνία 

εγγπάηαη ε Σπλζήθε ΕΚ, φπσο ε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ, εληνχηνηο, 

ηέηνηνη πεξηνξηζκνί δελ κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ, παξά κφλνλ εθφζνλ εγγπψληαη ηελ 

επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ θαη δελ ππεξβαίλνπλ ην κέηξν πνπ είλαη αλαγθαίν 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ». Σειηθά θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ αληηβαίλεη ηηο 

δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο, εζληθή λνκνζεηηθή ξχζκηζε, ε νπνία απαγνξεχεη ηελ πψιεζε 

θαη ηελ εθρψξεζε δη’ αιιεινγξαθίαο ζπζθεπψλ γηα ηελ απνζήθεπζε εηθφλαο νη 

νπνίεο δελ ππνβιήζεθαλ απφ ηελ αξκφδηα αξρή ζε έιεγρν γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ 

αλειίθσλ, εθηφο αλ ε πξνβιεπφκελε απφ ηε ξχζκηζε απηή δηαδηθαζία ειέγρνπ, 

θαηαηάμεσο θαη επηζεκάλζεσο ζπζθεπψλ δελ είλαη εχθνια πξνζηηή ή είλαη 

ππέξκεηξα ρξνλνβφξα ή φηη ε αξλεηηθή απφθαζε δελ κπνξεί λα πξνζβιεζεί 

δηθαζηηθψο. 

 

4. σμπεράζμαηα 

 Δίλαη αξθεηά δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί κηα ζπλεθηηθή πξνζέγγηζε σο πξνο 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν, ζην πιαίζην ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ, ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα 

πξέπεη λα εμηζνξξνπνχληαη κε ηηο ζεκειηψδεηο νηθνλνκηθέο ειεπζεξίεο. Οη απνθάζεηο 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κπνξεί λα πξνθαινχλ ζρεηηθή 

αβεβαηφηεηα σζηφζν γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε «αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο» απνηειεί 

θιεηδί ηεο πξνζπάζεηαο ζηάζκηζεο ησλ αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ απφ ην 

Γηθαζηήξην
24

.  

Ζ δηακφξθσζε κίαο ζηέξεα δνκεκέλεο «ηεξαξρίαο» κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ νηθνλνκηθψλ ειεπζεξηψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαίλεηαη αξθεηά ακθίβνιε, εθφζνλ ε Δπξσπατθή Έλσζε 

ακθηηαιαληεχεηαη σο πξνο ηελ ηαπηφηεηά ηεο σο «ηάμε αμηψλ» ή «ηάμε αγνξάο»
25

.  
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