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Ευρωπαϊκό οικογενειακό δίκαιο: προς αναζήτηση κοινών αρχών σε θέµατα γονικής
µέριµνας
Η ιδέα της δηµιουργίας ενός κοινού ευρωπαϊκού
αστικού δικαίου έχει βρει γόνιµο έδαφος στους
κόλπους της επιστήµης εδώ και πολλά χρόνια, ήδη
από το 1982 και την ίδρυση της Επιτροπής για το
Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο των Συµβάσεων (Commission
on European Contract Law) υπό τον καθηγητή O.
Lando. Οι πρωτίστως οικονοµικοί στόχοι της τότε
Ε.Ο.Κ. είχαν ως συνέπεια στο επίκεντρο του επιστηµονικού ενδιαφέροντος να βρεθεί βέβαια το
δίκαιο των συναλλαγών, στη συγκριτική µελέτη και
ανάπτυξη του οποίου αφιέρωσαν επίσης τις προσπάθειές τους η Οµάδα Εργασίας για έναν Ευρωπαϊκό Αστικό Κώδικα (Study Group on a European
Civil Code), η Ευρωπαϊκή Οµάδα για το ∆ίκαιο των
Αδικοπραξιών (European Group on Tort Law), η
Οµάδα για την Αναδιατύπωση του Ευρωπαϊκού
Ασφαλιστικού ∆ικαίου (Restatement of European
Insurance Contract Law) κ.ά.
Ο µεσολαβήσας όµως µετασχηµατισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ένα χώρο στον οποίο κυκλοφορούν ελεύθερα αγαθά και οικονοµικά ενεργοί
πολίτες και σε ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας
και δικαιοσύνης, στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία όλων των προσώπων, ακόµη και
όσων δεν ασκούν οικονοµική δραστηριότητα, συνοδεύθηκε από µια εντονότερη κοινωνική κινητικότητα. Ζητήµατα οικογενειακού δικαίου µε διασυνοριακές προεκτάσεις άρχισαν πλέον να απασχολούν ολοένα και συχνότερα τα εθνικά δικαστήρια,
όπως φανερώνει και η δραστηριοποίηση του κοινοτικού νοµοθέτη στο δικονοµικό τοµέα (βλ. Κανονισµό Βρυξέλλες ΙΙ - 2201/2003, που αντικατέστησε τον Κανονισµό 1347/2000).
Στο πεδίο του ουσιαστικού οικογενειακού δικαίου
το έργο της συγκριτικής µελέτης και της αναζήτησης των κοινών αρχών που διαπερνούν τις εθνικές
ρυθµίσεις ανέλαβε η ιδρυθείσα το 2001 Επιτροπή
για
το
Ευρωπαϊκό
Οικογενειακό
∆ίκαιο
(Commission on European Family Law, CEFL). Η
CEFL απαρτίζεται από καθηγητές πανεπιστήµιων

28 ευρωπαϊκών κρατών και επικεντρώνει τις
εργασίες της σε τρεις θεµατικές ενότητες: α) το
διαζύγιο και τη διατροφή µεταξύ των συζύγων,
β) τη γονική µέριµνα και γ) τις περιουσιακές
σχέσεις των συζύγων. Έτσι, το έτος 2004 εκπονήθηκαν από τη CEFL οι «Αρχές του ευρωπαϊκού οικογενειακού δικαίου για θέµατα διαζυγίου και διατροφής µεταξύ των διαζευγµένων
συζύγων». Οι Αρχές φιλοδοξούν να παράσχουν
µια σαφή εικόνα του κοινού πυρήνα των οικογενειακών δικαίων στην Ευρώπη, αλλά και να
αναδείξουν τις βέλτιστες ρυθµίσεις, χρησιµεύοντας ως πηγή έµπνευσης για τον εθνικό νοµοθέτη σε µια µελλοντική τροποποίηση των ηµεδαπών κανόνων.
Στο ίδιο πλαίσιο κινούµενη, η CEFL κατάρτισε
πρόσφατα «Αρχές του ευρωπαϊκού οικογενειακού δικαίου σε θέµατα γονικής µέριµνας». Πρόκειται για 39 κανόνες, που απαρτίζουν 8 επιµέρους κεφάλαια και έχουν διατυπωθεί κυρίως
βάσει των εθνικών εκθέσεων για τα οικογενειακά δίκαια 22 ευρωπαϊκών κρατών. Εµφανής
είναι εντούτοις και η επίδραση διεθνών κειµένων, όπως της Σύµβασης για τα δικαιώµατα
του παιδιού (1989) και της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το δικαίωµα επικοινωνίας των τέκνων (2003). Στο σύντοµο αυτό
σηµείωµα επιχειρείται µια σκιαγράφηση των
Αρχών αυτών της CEFL.
Το κεφάλαιο Ι των Αρχών είναι εισαγωγικό και
περιλαµβάνει τους ορισµούς της γονικής µέριµνας και των φορέων της. Σε συµφωνία µε διεθνή και ευρωπαϊκά κείµενα, οι Αρχές υιοθετούν
µια ευρεία έννοια της γονικής µέριµνας, η οποία ορίζεται ως δέσµη των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που αφορούν τη φροντίδα του τέκνου και της περιουσίας του (3:1). Η Αρχή 3:2
προβλέπει ότι δικαιούχοι της γονικής µέριµνας
θεωρούνται οι γονείς του τέκνου, καθώς επίσης
τρίτοι, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, στους
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οποίους ανατέθηκε, παράλληλα ή κατ’ αποκλεισµό
των γονέων, η άσκηση του συνόλου ή µέρους της
γονικής µέριµνας.
Το κεφάλαιο ΙΙ είναι ίσως το σπουδαιότερο, καθώς
σ’ αυτό καταγράφονται υπό τη µορφή γενικών
κατευθυντήριων αρχών τα δικαιώµατα του τέκνου.
Η επίδραση κανόνων συνταγµατικής περιωπής,
καθώς επίσης διεθνών και ευρωπαϊκών συµβάσεων είναι εδώ περισσότερο από εµφανής. Η Αρχή
3:3 αναγορεύει το συµφέρον του τέκνου σε ύψιστο
σκοπό, ενώ στην Αρχή 3:4 αναγνωρίζεται η υποχρέωση σεβασµού της αυτονοµίας του τέκνου.
Περιεχόµενο της Αρχής 3:5 είναι η απαγόρευση
δυσµενών διακρίσεων για µια σειρά από λόγους
που αναλυτικά (αλλά και ενδεικτικά) παρατίθενται,
χωρίς µάλιστα να ασκεί επιρροή αν ο λόγος διάκρισης αφορά στο πρόσωπο του τέκνου ή σ’ εκείνο
του φορέα της γονικής µέριµνας. Η Αρχή 3:6 επιτάσσει την ακρόαση και το σεβασµό της γνώµης
του τέκνου ανάλογα µε την ηλικία και το βαθµό
ωριµότητάς του. Τέλος, στην Αρχή 3:7 προκρίνεται
η προάσπιση των συµφερόντων του τέκνου σε κάθε περίπτωση σύγκρουσής τους µε τα συµφέροντα
των φορέων της γονικής µέριµνας.
Οι Αρχές του κεφαλαίου ΙΙΙ αναθέτουν τη γονική
µέριµνα κατ’ αρχήν στους δύο γονείς από κοινού,
ανεξάρτητα από το αν συνδέονται µεταξύ τους µε
γάµο ή όχι (3:8). Υπό προϋποθέσεις, τις οποίες
πάντως η CEFL προτίµησε να αποφύγει να καθορίσει, η γονική µέριµνα µπορεί να ανατεθεί (και) σε
τρίτα πρόσωπα, όπως λ.χ. στο σύζυγο ενός γονέα
(3:9). Με την Αρχή 3:10 αποσυνδέεται, εξάλλου, η
σχέση γονέων και τέκνων από το θεσµό του γάµου
και προβλέπεται ότι η ακύρωση ή λύση του γάµου,
ο δικαστικός χωρισµός ή η διάσταση των συζύγων
γονέων δεν επιδρούν στη γονική µέριµνα.
Στην άσκηση της γονικής µέριµνας αφιερώνεται το
κεφάλαιο IV των Αρχών. Η Αρχή 3:11 αποτυπώνει
το γενικό κανόνα της από κοινού άσκησης της γονικής µέριµνας και από τους δύο γονείς. Σε συνήθεις, πάντως, υποθέσεις του τέκνου καθώς και σε
επείγουσες περιστάσεις καθένας από τους γονείς
δικαιούται να αποφασίζει µόνος. Αντίθετα, ο κανόνας της από κοινού απόφασης δεν θίγεται προκειµένου για µείζονος σηµασίας ζητήµατα, όπως η
ανατροφή ή η διαµονή του τέκνου (3:12). Οι ακόλουθες Αρχές αναγνωρίζουν τη δυνατότητα
άτυπων ή τυπικών συµφωνιών των γονέων για την
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άσκηση της γονικής µέριµνας (3:13), προβλέπουν
την παρέµβαση των αρµόδιων δικαστικών ή διοικητικών αρχών σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων (3:14) και περιλαµβάνουν ειδικές ρυθµίσεις για
την άσκηση της γονικής µέριµνας από ένα µόνο
γονέα (3:15, 16) ή από τρίτους (συν)δικαιούχους
(3:17, 18).
Το ευρύ περιεχόµενο των δικαιωµάτων και υποχρεώσουν που συναπαρτίζουν τη γονική µέριµνα
εξειδικεύεται στις Αρχές του κεφαλαίου V. Οι φορείς της γονικής µέριµνας επωµίζονται, σε συµφωνία µε την πλειονότητα των εθνικών οικογενειακών
δικαίων, τη φροντίδα, την προστασία και την ανατροφή του τέκνου (3:19). Ρητά απαγορεύεται η
άσκηση σωµατικής βίας και η υποτιµητική µεταχείριση του τέκνου. Ενόψει της πρακτικής σπουδαιότητας του ζητήµατος, ξεχωριστή Αρχή αφιερώνεται στον καθορισµό του τόπου διαµονής του τέκνου. Έτσι, αν οι γονείς και φορείς της γονικής µέριµνας δεν έχουν κοινή διαµονή, η διαµονή του
τέκνου καθορίζεται µε κοινή τους συµφωνία ή απόφαση της αρµόδιας αρχής, που λαµβάνει υπόψη µια σειρά παραγόντων, όπως η ηλικία και η
ωριµότητα του τέκνου, η δυνατότητα συνεργασίας
και η προσωπική κατάσταση των γονέων κ.λπ.
(3:20). Αφιστάµενες από τις πιο παραδοσιακές
επιλογές των περισσότερων εθνικών έννοµων τάξεων, οι Αρχές φανερώνουν µια σαφή προτίµηση
προς ένα σύστηµα περιοδικά µεταβαλλόµενης
διαµονής του τέκνου, στις περιπτώσεις που οι γονείς του δεν συζούν. Η αυξηµένη κινητικότητα των
ευρωπαϊκών κοινωνιών επέβαλε επίσης ειδική
πρόνοια για τις µετακινήσεις του τέκνου. Σύµφωνα
µε την Αρχή 3:21, κάθε µετακίνηση προϋποθέτει
την προηγούµενη συµφωνία των γονέων ή απόφαση της αρµόδιας αρχής, κατόπιν συνεκτίµησης
παραγόντων παρόµοιων µε εκείνους που προβλέπονται για τον καθορισµό του τόπου διαµονής του
τέκνου.
Η Αρχή 3:22 εµπιστεύεται στους φορείς της γονικής µέριµνας τη διαχείριση της περιουσίας του
τέκνου προς το σκοπό της διατήρησης και, στο
µέτρο του δυνατού, της επαύξησής της. Περιορισµοί τίθενται στην κατάρτιση δωρεών από την περιουσία του τέκνου, στη διάθεση των εισοδηµάτων
του και των όσων κερδίζει από την εργασία του,
ενώ επιβάλλεται η τήρηση διατυπώσεων σε δικαιοπραξίες µε σηµαντική οικονοµική διάσταση (3:23).
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Οι φορείς της γονικής µέριµνας καθίστανται επίσης
νόµιµοι εκπρόσωποι του τέκνου για κάθε υπόθεση
που αφορά το πρόσωπο ή την περιουσία του (3:24).
Τέλος, στις Αρχές 3:25-29 αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα της επικοινωνίας του τέκνου, ιδίως µε
τους γονείς. Προβλέπεται η παραµονή του τέκνου
για ορισµένο διάστηµα µε πρόσωπα µε τα οποία δεν
διαµένει συνήθως και η διατήρηση προφορικής και
γραπτής επικοινωνίας µαζί τους (3:26). Εύλογη είναι
η διαβάθµιση µεταξύ γονέων, εγγύτερων συγγενών
και λοιπών προσώπων ως προς τους επιτρεπτούς
περιορισµούς του δικαιώµατος επικοινωνίας (Αρχές
3:25, 28).
Αντικείµενο του κεφαλαίου VI είναι η λήξη της γονικής µέριµνας. Ως τρόποι λήξης προβλέπονται η ενηλικίωση, η τέλεση γάµου, η υιοθεσία και ο θάνατος
του τέκνου (3:30). Με την Αρχή 3:31 ρυθµίζονται οι
συνέπειες του θανάτου των γονέων. Ο θάνατος λ.χ.
του γονέα που ασκεί µόνος τη γονική µέριµνα, δεν
συνεπάγεται αυτοδίκαιη περιέλευση των σχετικών
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων στον έτερο γονέα,
αλλά επιβάλλει την παρέµβαση της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής.

ολίγοις

∆εν θα ήταν υπερβολικό να ειπωθεί, υπό τη µορφή
µιας πρώτης αποτίµησης των παραπάνω Αρχών,
ότι και στο ευαίσθητο πεδίο του οικογενειακού
δικαίου οι κοινές αρχές και τα σηµεία σύµπτωσης
µεταξύ των εθνικών έννοµων τάξεων υπερτερούν
έναντι των επιµέρους αποκλίσεων. Η εµπλοκή του
οικογενειακού δικαίου στον ολοένα εντεινόµενο
διάλογο για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού αστικού δικαίου αποτελεί πλέον πραγµατικότητα. Ο
διάλογος, πάντως, αυτός δεν θα πρέπει να επιτρέψει αποκλίσεις από το βασικό στόχο κάθε σύγχρονου οικογενειακού δικαίου, την προστασία δηλαδή
των συµφερόντων του τέκνου.

Νικόλαος Ζαπριάνος
Μ∆Ε, ∆ικηγόρος,
Υπότροφος «Κρ. Ιωάννου»-Κ∆ΕΟ∆

Με την αφαίρεση της γονικής µέριµνας ασχολείται
το κεφάλαιο VII των Αρχών. Μετά από αίτηση ενός
γονέα, του ίδιου του τέκνου ή ενός οργανισµού προστασίας αλλά και αυτεπαγγέλτως, η αρµόδια αρχή
µπορεί να αφαιρέσει εν µέρει ή εξ ολοκλήρου τη
γονική µέριµνα από το φορέα της, εφόσον η συµπεριφορά του συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο για τα
συµφέροντα του τέκνου (3:32, 33). Η σχετική απόφαση επιβάλλεται να µεταρρυθµίζεται ή να ανακαλείται σε κάθε περίπτωση µεταβολής των συνθηκών
(3:34).
Το τελευταίο κεφάλαιο VIII αποτυπώνει δικονοµικής
φύσης αρχές. Προβλέπει ότι η δικαιοδοτική αρµοδιότητα σε θέµατα γονικής µέριµνας µπορεί να ανατεθεί όχι µόνο σε δικαστήρια αλλά και σε διοικητικά
όργανα, σε συνεργασία πάντα µε τις κοινωνικές
υπηρεσίες (3:35), υποστηρίζει την πρόβλεψη διαδικασιών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (3:36),
ανάγει σε κανόνα την ακρόαση του τέκνου στις σχετικές διαδικασίες (3:37), προβλέπει το διορισµό
ειδικού επιτρόπου για τη διεξαγωγή δικών σε περίπτωση σύγκρουσης συµφερόντων (3:38) και αξιώνει
την έγκαιρη εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων
σε θέµατα γονικής µέριµνας (3:39).
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ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
(Μάρτιος 2010)

● ∆ΕΕ C-135/08, Janko Rottmann, 02.03.2010

Λέξεις κλειδιά

Λέξεις κλειδιά

Αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει” – Οδηγία 2004/35/ΕΚ –
Περιβαλλοντική ευθύνη – Ratione temporis εφαρµογή –
Ρύπανση προγενέστερη της ηµεροµηνίας εκπνοής της
προθεσµίας µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της εν λόγω
οδηγίας και συνεχιζόµενη µετά την ηµεροµηνία αυτή –
Εθνική ρύθµιση καταλογίζουσα τη δαπάνη αποκαταστάσεως ζηµίας συνδεόµενης µε τη ρύπανση αυτή σε πλείονες επιχειρήσεις – Απαίτηση περί υπάρξεως δόλου ή
αµέλειας – Απαίτηση περί υπάρξεως αιτιώδους συνάφειας – Συµβάσεις δηµοσίων έργων

Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρο 17 ΕΚ –
Κτήση της ιθαγένειας κράτους µέλους µε τη γέννηση –
Κτήση της ιθαγένειας άλλου κράτους µέλους µε πολιτογράφηση – Απώλεια της αρχικής ιθαγένειας λόγω της
πολιτογράφησης αυτής – Αναδροµική απώλεια της ιθαγένειας που αποκτήθηκε κατόπιν πολιτογράφησης λόγω
της απάτης χάρη στην οποία επιτεύχθηκε η πολιτογράφηση – Ανιθαγένεια που συνεπάγεται την απώλεια της
ιδιότητας του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

***

***

● ∆ΕΕ C-175/08, CC-176/08, CC-178/08 και C179/08, Arcelor SA/Ευρωπαϊκό
SA/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
Συµβούλιο ΕΕ, 02.03.2010

● ∆ΕΕ C-379/08 και 380/
380/08, ERG κ.λπ.,
λπ., CC-379/08
και ENI SpA (C(C-380/08),
380/08), 09.03.2010

Λέξεις κλειδιά

Αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει” – Οδηγία 2004/35/ΕΚ –
Περιβαλλοντική ευθύνη – Ratione temporis εφαρµογή –
Ρύπανση προκληθείσα προ της ηµεροµηνίας εκπνοής
της προθεσµίας µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της εν
λόγω οδηγίας και συνεχιζόµενη µετά την ηµεροµηνία
αυτή – Μέτρα αποκαταστάσεως – Υποχρέωση διαβουλεύσεως µε τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις – Παράρτηµα II

Περιβάλλον – Οδηγία 2003/87/ΕΚ – Σύστηµα εµπορίας
δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου – Προσφυγή ακυρώσεως – Η προσβαλλόµενη πράξη δεν αφορά
τον προσφεύγοντα άµεσα και ατοµικά – Αγωγή αποζηµιώσεως – Παραδεκτό – Κατάφωρη παράβαση υπέρτερου κανόνα δικαίου παρέχοντος δικαιώµατα στους ιδιώτες – ∆ικαίωµα της ιδιοκτησίας – Ελευθερία ασκήσεως
επαγγελµατικής δραστηριότητας – Αναλογικότητα – Ίση
µεταχείριση – Ελευθερία εγκαταστάσεως – Ασφάλεια
δικαίου

***
● ∆ΕΕ C-241/08, Επιτροπή EE/Γαλλία,
EE/Γαλλία, 04.03.2010
Λέξεις κλειδιά
Παράβαση κράτους µέλους – Οδηγία 92/43/ΕΟΚ
– Άρθρο 6, παράγραφοι 2 και 3 – Εσφαλµένη µεταφορά – Ειδικές ζώνες διατηρήσεως – Σηµαντικές επιπτώσεις σχεδίου στο περιβάλλον – “Μη οχλών” χαρακτήρας ορισµένων δραστηριοτήτων –
Εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον
***
● ∆ΕΕ C-578/08, Rhimou Chakroun,
Chakroun, 04.03.2010
Λέξεις κλειδιά
∆ικαίωµα οικογενειακής επανένωσης – Οδηγία
2003/86/ΕΚ– Έννοια της “προσφυγής στο σύστηµα
κοινωνικής αρωγής” – Έννοια της “οικογενειακής επανένωσης” – ∆ηµιουργία οικογένειας

***
● ∆ΕΕ C-378/08, ERG κ.λπ., 09.03.2010

Λέξεις κλειδιά

***
● ∆ΕΕ C-518/07,
09.03.2010

Επιτροπή

Λέξεις κλειδιά
Παράβαση κράτους µέλους – Οδηγία 95/46/ΕΚ – Προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών – Άρθρο 28, παράγραφος 1 – Εθνικές αρχές ελέγχου – Ανεξαρτησία –
∆ιοικητική εποπτεία ασκούµενη επί των αρχών αυτών

***
● ∆ΕΕ C-1/09, Centre d’exportation du livre français (CELF), Ministre de la Culture et de la Communication,, 11.03.2010
munication
Λέξεις κλειδιά
Κρατικές ενισχύσεις – Άρθρο 88, παράγραφος 3, ΕΚ –
Παράνοµες ενισχύσεις που κρίθηκαν συµβατές µε την
κοινή αγορά – Ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής
– Εθνικά δικαστήρια – Αίτηµα ανακτήσεως των ενισχύσεων που καταβλήθηκαν παράνοµα – Αναστολή της
Επιτροπής – Εξαιρετικές περιστάσεις δυνάµενες να περιορίσουν την έκταση της υποχρεώσεως επιστροφής

***
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ΕΕ/Γερµανία,

εν
● ∆ΕΕ C-19/09, Wood Floor Solutions Andreas
Domberger,, 11.03.2010
Domberger
Λέξεις κλειδιά
∆ιεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις – Κανονισµός
(ΕΚ) 44/2001 – Ειδικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας –
Άρθρο 5, σηµείο 1, στοιχεία α΄ και β΄, δεύτερη περίπτωση – Παροχή υπηρεσιών – Σύµβαση εµπορικής αντιπροσωπείας – Εκτέλεση της συµβάσεως σε πλείονα κράτη
µέλη

***
● ∆ΕΕ C-325/08, Olympique Lyonnais SASP,
SASP,
16.03.2010
Λέξεις κλειδιά
Άρθρο 39 ΕΚ – Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων
– Περιορισµός – Επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές – Υποχρέωση του ποδοσφαιριστή να συνάψει την πρώτη σύµβαση ως επαγγελµατίας µε τον σύλλογο ο οποίος τον
κατήρτισε – Υποχρέωση του ποδοσφαιριστή να αποζηµιώσει τον σύλλογο λόγω παραβάσεως της υποχρεώσεως αυτής – ∆ικαιολόγηση – Σκοπός συνιστάµενος στην
ενθάρρυνση της προσλήψεως και καταρτίσεως νέων
ποδοσφαιριστών

***
● ∆ΕΕ C-317/08, CC-318/08, CC-319/08 και C320/08, Rosalba Alassini CC-317/08), Filomena
(C--318/08), Lucia Anna Giorgia Iacono
Califano (C
(C--319/08), Multiservice Srl (C
(C--320/08),
(C
18.03.2010
Λέξεις κλειδιά
Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως – Αρχή
της αποτελεσµατικής ένδικης προστασίας – ∆ίκτυα και
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Οδηγία
2002/22/ΕΚ – Καθολική υπηρεσία – ∆ιαφορές µεταξύ
τελικών χρηστών και παρεχόντων υπηρεσίες – Υποχρεωτική απόπειρα εξώδικου συµβιβασµού

***
● ∆ΕΕ C-419/08 Ρ, Trubowest Handel GmbH/
Συµβουλίου ΕΕ και Επιτροπής ΕΕ,
ΕΕ, 18.03.2010
Λέξεις κλειδιά
Αίτηση αναιρέσεως – Ντάµπινγκ – Κανονισµός (ΕΚ)
2320/97 για την επιβολή δασµών αντιντάµπινγκ στις
εισαγωγές ορισµένων σωλήνων χωρίς συγκόλληση –
Εξωσυµβατική ευθύνη – Ζηµία – Αιτιώδης συνάφεια

***
● ∆ΕΕ C-440/08, F. Gielen,
Gielen, 18.03.2010
Λέξεις κλειδιά
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ολίγοις

Άµεση φορολογία – Άρθρο 43 ΕΚ – Φορολογούµενος
που είναι κάτοικος αλλοδαπής – Επιχειρηµατίας – ∆ικαίωµα έκπτωσης υπέρ των ανεξάρτητων επαγγελµατιών –
Αριθµός ωρών εργασίας ως κριτήριο – ∆ιάκριση µεταξύ
φορολογούµενων κατοίκων ηµεδαπής αφενός και κατοίκων αλλοδαπής αφετέρου – ∆ικαίωµα επιλογής της εξοµοίωσης

***
● ∆ΕΕ C-236/08 έως C-238/08, Google France
SARL, Google Inc/Louis Vuitton Malletier SA (C(C236/08), Google France SARL/Viaticum SA,
(C--237/08), Google France SARL/
Luteciel SARL (C
Centre national de recherche en relations humaiPierre--Alexis Thonet, Bruno
nes (CNRRH) SARL, Pierre
(C--238/08)
238/08),, 23.03.2010
Raboin, Tiger SARL (C
Λέξεις κλειδιά
Σήµατα – ∆ιαδίκτυο – Μηχανή αναζήτησης – ∆ιαφήµιση
µε τη χρήση λέξεων-κλειδιών (“keyword advertising”) –
Εµφάνιση, βάσει λέξεων-κλειδιών που αντιστοιχούν σε
σήµατα, συνδέσµων προς ιστοτόπους ανταγωνιστών των
δικαιούχων των εν λόγω σηµάτων ή προς ιστοτόπους
στους οποίους προβάλλονται προϊόντα αποµίµησης –
Οδηγία 89/104/ΕΟΚ – Άρθρο 5 – Κανονισµός (ΕΚ)
40/94 – Άρθρο 9 – Ευθύνη του εκµεταλλευόµενου τη
µηχανή αναζήτησης – Οδηγία 2000/31/ΕΚ (οδηγία για
το ηλεκτρονικό εµπόριο)

***
● ∆ΕΕ C-169/09, Επιτροπή/Ελλάδα,
Επιτροπή/Ελλάδα, 25.03.2010
Λέξεις κλειδιά
Παράβαση κράτους µέλους – Απαιτήσεις οικολογικού
σχεδιασµού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια – Παράλειψη µεταφοράς στην εσωτερική
έννοµη τάξη εντός της ταχθείσας προθεσµίας

***
● ∆ΕΕ C-392/08, Επιτροπή/Ισπανία,
Επιτροπή/Ισπανία, 25.03.2010
Λέξεις κλειδιά
Παράβαση κράτους µέλους – Οδηγία 96/82/ΕΚ – Αντιµετώπιση των κινδύνων από σοβαρά ατυχήµατα σχετιζόµενα µε επικίνδυνες ουσίες – Άρθρο 11, παράγραφος 1,
στοιχείο γ΄ – Υποχρέωση καταρτίσεως εξωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης – Προθεσµία

***
● ∆ΕΕ C-414/08 Ρ, Sviluppo Italia Basilicata SpA/
Επιτροπή,, 25.03.2010
Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
Αίτηση αναιρέσεως – Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) – Μείωση της χρηµατοδοτικής συνδροµής – Γενική επιδότηση για υλοποίηση µέτρων

εν

ολίγοις

ενισχύσεως µικροµεσαίων επιχειρήσεων – Προθεσµία
υλοποιήσεως των επενδύσεων – Εξουσία εκτιµήσεως της
Επιτροπής

***
● ∆ΕΕ C-451/08,
25.03.2010

Helmut

Müller

ανθρώπινη χρήση – Απόφαση η οποία επιβάλλει την ανάκληση της άδειας εµπορίας – Ακύρωση της αποφάσεως
µε απόφαση του Πρωτοδικείου – Κατάφωρη παράβαση
κανόνα δικαίου παρέχοντος δικαιώµατα σε ιδιώτες

***

GmbH,
GmbH,

Λέξεις κλειδιά
∆ιαδικασίες συνάψεως συµβάσεων δηµοσίων έργων –
Συµβάσεις δηµοσίων έργων – Έννοια – Πώληση από
δηµόσιο φορέα ακινήτου στο οποίο ο αγοραστής πρόκειται να εκτελέσει εργασίες – Έργο ανταποκρινόµενο σε
σκοπούς πολεοδοµικής ανάπτυξης που έχει θέσει οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης

***
● Γε∆ΕΕ ΤΤ-16/04, Arcelor SA/Ευρωπαϊκό
SA/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συµβούλιο ΕΕ,
ΕΕ, 02.03.2010
Λέξεις κλειδιά
Περιβάλλον – Οδηγία 2003/87/ΕΚ – Σύστηµα εµπορίας
δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου – Προσφυγή ακυρώσεως – Η προσβαλλόµενη πράξη δεν αφορά
τον προσφεύγοντα άµεσα και ατοµικά – Αγωγή αποζηµιώσεως – Παραδεκτό – Κατάφωρη παράβαση υπέρτερου κανόνα δικαίου παρέχοντος δικαιώµατα στους ιδιώτες – ∆ικαίωµα της ιδιοκτησίας – Ελευθερία ασκήσεως
επαγγελµατικής δραστηριότητας – Αναλογικότητα – Ίση
µεταχείριση – Ελευθερία εγκαταστάσεως – Ασφάλεια
δικαίου

***

● Γε∆ΕΕ ΤΤ-24/08, Weldebräu GmbH & Co. KG/
Γραφείου Εναρµονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εµπορικά σήµατα, σχέδια και υποδείγµατα) (ΓΕΕΑ) , 04.03.2010
Λέξεις κλειδιά
Κοινοτικό σήµα – ∆ιαδικασία ανακοπής – Αίτηση τρισδιάστατου κοινοτικού σήµατος – Σχήµα φιάλης µε ελικοειδές
στόµιο – Προγενέστερο τρισδιάστατο κοινοτικό σήµα το
οποίο συνίσταται στο σχήµα µιας φιάλης µε ελικοειδές
στόµιο – Σχετικός λόγος απαραδέκτου της καταχωρίσεως
– Έλλειψη κινδύνου συγχύσεως – Άρθρο 8, παράγραφος
1, στοιχείο β΄, του κανονισµού (ΕΚ) 40/94 [νυν άρθρο 8,
παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισµού (ΕΚ)
207/2009]

***
● Γε∆ΕΕ ΤΤ-190/07, KEK ∆ίαυλος/Επιτροπή ΕΕ,
ΕΕ,
18.03.2010
Λέξεις κλειδιά
Χρηµατοδοτική συνδροµή που καταβλήθηκε εντός του
πλαισίου του προγράµµατος πληροφορήσεως του ευρωπαίου πολίτη (Prince – Σχέδιο προετοιµασίας των µαθητών για την εισαγωγή του ευρώ – Απόφαση µε την οποία
διατάσσεται η επιστροφή µιας προκαταβολής – Υποχρέωση αιτιολογήσεως – Πλάνη εκτιµήσεως

● Γε∆ΕΕ ΤΤ-70/05, Ευρωπαϊκή ∆υναµική – Προηγµένα Συστήµατα Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής
και Τηλεµατικής ΑΕ/Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας ((EMSA),
EMSA), 02.03.2010

● Γε∆ΕΕ ΤΤ-94/08, Centre de coordination Carrefour
SNC/Επιτροπή
Επιτροπή ΕΕ,
SNC/
ΕΕ, 18.03.2010

Λέξεις κλειδιά

Λέξεις κλειδιά

∆ηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών – ∆ιαδικασίες πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών του EMSA – Παροχή
υπηρεσιών στον τοµέα της πληροφορικής – Απόρριψη
της προσφοράς – Προσφυγή ακυρώσεως – Αρµοδιότητα
του Γενικού ∆ικαστηρίου – Μη σύµφωνη προσφορά –
Ίση µεταχείριση – Τήρηση των κριτηρίων ανάθεσης που
καθορίζονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή στην προκήρυξη του διαγωνισµού – Καθορισµός υποκριτηρίων
για τα κριτήρια ανάθεσης – Πρόδηλη πλάνη εκτιµήσεως
– Υποχρέωση αιτιολογήσεως

Προσφυγή ακυρώσεως – Κρατικές ενισχύσεις – Καθεστώς ενισχύσεων υπέρ των κέντρων συντονισµού που
είναι εγκατεστηµένα στο Βέλγιο – Νέα απόφαση της Επιτροπής εκδοθείσα κατόπιν µερικής ακυρώσεως από το
∆ικαστήριο – Έλλειψη εννόµου συµφέροντος – Απαράδεκτο

***
● Γε∆ΕΕ ΤΤ-429/05, Artegodan GmbH/Επιτροπή
GmbH/Επιτροπή
ΕΕ,, 03.03.2010
ΕΕ
Λέξεις κλειδιά
Εξωσυµβατική ευθύνη – Φάρµακα που προορίζονται για
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***

● Γε∆ΕΕ ΤΤ-189/08, Forum 187 ASBL/Επιτροπή,
ASBL/Επιτροπή,
18.
18.03.
03.2010
Λέξεις κλειδιά
Κρατικές ενισχύσεις – Καθεστώς ενισχύσεων υπέρ των
κέντρων συντονισµού που είναι εγκατεστηµένα στο Βέλγιο
– Νέα απόφαση της Επιτροπής εκδοθείσα κατόπιν µερικής ακυρώσεως από το ∆ικαστήριο – Ένωση προσώπων –
Έλλειψη εννόµου συµφέροντος – Απαράδεκτο
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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ∆ΕΟ∆
∆ηµόσιες Συµβάσεις Κρατικές Ενισχύσεις
αγορά

Κυκλοφόρησαν τα τεύχη
2/2009 και 3/2009 της
νοµικής επιθεώρησης
∆ηΣΚΕ & αγορά, µε
πλούσια ύλη σε θεµατικές
του δηµόσιου οικονοµικού
δικαίου.
Η ∆ηΣΚΕ & αγορά
κυκλοφορεί πλέον και σε
ηλεκτρονική µορφή στην
διεύθυνση:
http://
www.diske.gr/

ελληνική επιθεώρηση
ευρωπαϊκού δικαίου
revue hellénique de droit européen
Η ΕΕΕυρ∆, που εκδίδεται
από το Κ∆ΕΟ∆ και τον
∆.Σ.Θ., ιδρύθηκε το 1981.
Εκδίδεται στα ελληνικά και
η θεµατική της αναφέρεται
στο Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο, και
ιδίως
σε
θέµατα
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
προστασίας
των
δικαιωµάτων
του
ανθρώπου,
διεθνούς
οικονοµικ ού δικαί ου,
δηµοσίου διεθνούς δικαίου
και ιδιωτικού διεθνούς
δικαίου. Εκδίδεται 4 φορές
το χρόνο. Από το 2004
εκδίδεται ένα πέµπτο
τεύχος το οποίο είναι
ξενόγλωσσο (International
Edition).
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