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Εισαγωγή 

Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της εσωτερικής έννομης 

τάξης των μελών της, τα οποία οφείλουν εκ των Συνθηκών και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν 

συμμετέχοντας σε αυτή, να το ενσωματώσουν γόνιμα και να συνδράμουν έτσι στην κατεύθυνση της 

ενότητας και συνοχής του Ενωσιακού πλαισίου, περιορίζοντας ωστόσο παράλληλα τη νομοθετική 

κυριαρχία τους. Το βασικό ζητούμενο της ακόλουθης εργασίας θα είναι να διακριβωθούν στο μέτρο 

του δυνατού οι σχέσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εσωτερική έννομη τάξη των 

κρατών – μελών, με αφορμή τη μελέτη συγκεκριμένης υποθετικής περίπτωσης (case study), στο 

πλαίσιο της οποίας θα αναδειχθούν οι πιθανές δυσκολίες της πλήρους ευθυγράμμισης των κρατών 

με τις Ενωσιακές διατάξεις και η μορφή της διαχείρισης των όποιων δυσλειτουργιών. Σε ένα δεύτερο 

επίπεδο θα συζητηθεί η διαδικασία που προβλέπεται σε περιπτώσεις πλημμελούς συμμόρφωσης ή 

πλήρους ασυνέπειας των κρατών - μελών σε σχέση με την εφαρμογή των ενωσιακών δικαιϊκών 

υποδείξεων και θα αναδειχθεί ο καταλυτικός ρόλος των εθνικών δικαστηρίων στην κατεύθυνση της 

διαμόρφωσης της κοινής ενωσιακής έννομης τάξης.   

 

Η υπεροχή του Ενωσιακού δικαίου και η αναγκαία προσαρμογή της εθνικής 

νομοθεσίας 

Η αυτοτελής υπόσταση του δικαίου της Ε.Ε. βασίζεται στη διαδικασία της εκούσιας ενσωμάτωσης 

των διατάξεών του στο εσωτερικό των κρατών που την αποτελούν. Η συμπληρωματική σχέση του 

δικαίου της Ένωσης με τα εθνικά δίκαια περιγράφεται ως εξής από το άρθρο 4 παράγραφος 3 ΣΕΕ: 

Σύμφωνα µε την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, η Ένωση και τα κράτη µέλη εκπληρώνουν τα εκ 

των Συνθηκών καθήκοντα βάσει αμοιβαίου σεβασμού και αμοιβαίας συνεργασίας. Τα κράτη µέλη 

λαμβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο ικανό να διασφαλίσει την εκτέλεση των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από τις Συνθήκες ή προκύπτουν από πράξεις των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Τα κράτη 

µέλη διευκολύνουν την Ένωση στην εκπλήρωση της αποστολής της και απέχουν από τη λήψη 

οποιουδήποτε μέτρου ικανού να θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των στόχων της Ένωσης 

(op.europa.eu, 2022). 

Κύρια όργανα της Ε.Ε. όπως η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, έχουν αναδειχθεί σε φορείς με εξουσίες 

που κάμπτουν την κρατική κυριαρχία και επιβάλλουν νομοθετήματα (κανονισμοί, οδηγίες και 

αποφάσεις) και κυρώσεις (πρόστιμα, μείωση ή πάγωμα επιδοτήσεων κ.ά.) (Χατζηκωνσταντίνου κ.ά., 

2014, σελ. 35). Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις του δικαίου της Ε.Ε. και του εθνικού δικαίου των χωρών 

μελών της, η υπεροχή του ενωσιακού δικαίου έχει καθιερωθεί νομολογιακά και αναφέρεται στην 
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έκδοση Οδηγιών, Κανονισμών και Αποφάσεων της Ε.Ε. με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται 

τα μέλη της (Περράκης και Μαρούδα, 2016, σελ. 93). Η Οδηγία είναι το μέσο που συνήθως 

προτιμάται σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση των εθνικών δικαίων, ιδιαίτερα σε τομείς της εσωτερικής 

αγοράς και σε πεδία που είναι επιθυμητή μια μεγαλύτερη ευελιξία, όπως θέματα προστασίας των 

καταναλωτών ή σχετιζόμενα με το εμπορικό δίκαιο και τη φορολογία, αποβλέποντας καταρχήν στη 

σύγκλιση των εθνικών νομοθεσιών (Σαχπεκίδου, 2013, σελ. 465).    

Σε περίπτωση αμέλειας ή αδιαφορίας από το κράτος να μεταφέρει μια Οδηγία στο εθνικό του δίκαιο, 

είναι πιθανό να ζημιώνεται κάποιος πολίτης όπως στην περίπτωση που εξετάζεται εδώ. Το εθνικό 

δίκαιο ωστόσο σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να παραμεριστεί πλήρως. Η υλοποίηση ωστόσο 

του δεσμευτικού αποτελέσματος που επιδιώκεται να δημιουργηθεί μέσω της έκδοσης Οδηγίας προς 

τα κράτη μέλη δεν αφορά μόνο στη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία τους, αλλά και άλλες 

τοπικές αρχές όπως τα εθνικά δικαστήρια κάθε βαθμίδας που οφείλουν να ανταποκριθούν στα 

σχετικά αιτήματα φυσικών ή νομικών προσώπων που εγείρουν ζήτημα εφαρμογής μιας σχετικής 

Ενωσιακής διάταξης. Ουσιαστικά το Δικαστήριο της Ε.Ε. προτείνει τη συμβολή του εθνικού δικαστή 

για την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, μια διαδικασία που 

αποδεικνύεται καθοριστική (Σαχπεκίδου, 2013, σελ. 466 και 490).  

 

1. Οι προϋποθέσεις του προδικαστικού ερωτήματος και η αυτεπάγγελτη υποβολή 

του 

Όπως προκύπτει σαφώς, θα ήταν ασυμβίβαστη προς τη δεσμευτικότητα -την οποία αναγνωρίζει στις 

Οδηγίες το άρθρο 189 ΣΕΟΚ (σήμερα 288 ΣΛΕΕ), η μόνιμη αδυναμία ή παρεμποδιση επίκλησης 

των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή (στην περίπτωση της κ.Τ. εν προκειμένω) ενώπιον των 

εθνικών δικαστηρίων, δεδομένου ότι θα αποδυνάμωνε την «πρακτική αποτελεσματικότητα» της 

κοινοτικής πράξης. Κατά συνέπεια και για το λόγο αυτό, το κράτος - μέλος που με δική του 

υπαιτιότητα δεν εξέδωσε έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για να ενσωματωθεί στο εσωτερικό του δίκαιο 

η Οδηγία, δεν μπορεί να αντιτάσσει αυτήν του την παράλειψη προς το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

που την επικαλείται. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που προβλέπεται η διαδικασία υποβολής του 

προδικαστικού ερωτήματος αναφορικά με όλες ανεξαιρέτως τις πράξεις των οργάνων, ότι δηλαδή οι 

πολίτες διαθέτουν ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να επικαλεστούν τις συγκεκριμένες πράξεις ενώπιον 

των εθνικών τους δικαστηρίων (Σαχπεκίδου, 2013, σελ. 493). Η υποβολή βέβαια προδικαστικών 

ερωτημάτων είναι μια αρκετά συνηθισμένη διαδικασία από την πλευρά των εθνικών δικαστηρίων, 
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στην προσπάθειά τους να διασαφηνίσουν το βαθμό εναρμόνισης που επιδιώκει μια Οδηγία 

(Σαχπεκίδου, 2013, σελ. 473). 

Η λήψη άδειας από τον Υπουργό Δικαιοσύνης για την υποβολή προδικαστικού ερωτήματος δεν 

προβλέπεται από το Ενωσιακό δίκαιο. Ειδικότερα, συνιστά σημαντικό μηχανισμό του δικαίου της 

Ε.Ε. η παροχή της δυνατότητας αίτησης για προδικαστική απόφαση από τα δικαστήρια των κρατών 

- μελών της, ως μέσο για τη διασφάλιση της ορθής και ενιαίας ερμηνείας και εφαρμογής του σε όλα 

τα κράτη της Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, το Δικαστήριο προβαίνει σχετικά με την υποβολή 

προδικαστικού ερωτήματος, μεταξύ άλλων, στις παρακάτω συστάσεις (Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2012): 

9) βάσει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ κάθε  δικαστήριο κράτους - μέλους… … μπορεί καταρχήν να 

υποβάλει προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο.  

10) Απόκειται αποκλειστικώς στο εθνικό δικαστήριο να αποφασίσει την υποβολή προδικαστικού 

ερωτήματος… 

11) Κατά το άρθρο 267 ΣΛΕΕ, κάθε δικαστήριο έχει την εξουσία να υποβάλει στο Δικαστήριο 

προδικαστικό ερώτημα σχετικό με την ερμηνεία κανόνα του δικαίου της Ένωσης, εφόσον το κρίνει 

αναγκαίο για την επίλυση της διαφοράς της οποίας έχει επιληφθεί. 

13) Συνεπώς, το εθνικό δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει το ίδιο για την ορθή ερμηνεία του 

δικαίου της Ένωσης και για την εφαρμογή του στα πραγματικά περιστατικά που διαπιστώνει, ιδίως 

αν θεωρεί ότι έχει επαρκώς διαφωτιστεί από τη νομολογία του Δικαστηρίου. 

Προκύπτει λοιπόν ότι την αποκλειστική αρμοδιότητα για την υποβολή σχετικού ερωτήματος την 

έχουν μόνο τα εθνικά δικαστήρια, τα οποία μπορούν να εφαρμόσουν το δίκαιο της Ένωσης άμεσα, 

χωρίς να είναι απαραίτητη η διαμεσολάβηση οποιουδήποτε ή οποιασδήποτε τρίτης αρχής, όπως του 

αρμόδιου Υπουργού που αναφέρεται στο παράδειγμα (gslegal.gov.gr, 2013, σελ. 13). 

 

2α. Επιπτώσεις της μη συμμόρφωσης κράτους - μέλους με Οδηγία της 

Ένωσης 

Η αμέλεια ή εσκεμμένη παράλειψη της εμπρόθεσμης μεταφοράς Οδηγίας θέτει σε αμφισβήτηση την 

ομοιόμορφη εφαρμογή του Ενωσιακού δικαίου και την ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτών της Ε.Ε. 

από κράτος σε κράτος. Η μη εφαρμογή μιας Οδηγίας στο προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο συνιστά 

σαφή παραβίαση του νομικού πλαισίου της Ε.Ε. Σε αυτή τη βάση, το κράτος - μέλος που ευθύνεται 
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για τη μη έγκαιρη εφαρμογή της Οδηγίας μπορεί να διωχθεί από την Επιτροπή δικαστικά με τη 

διαδικασία της προσφυγής κατά κράτους - μέλους (άρθρο 288 ΣΛΕΕ). (Σαχπεκίδου, 2013, σελ. 475 

και 489). Η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισσαβόνας συνηγορεί περαιτέρω προς την κατεύθυνση 

της άσκησης μεγαλύτερης πίεσης προκειμένου να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν συνεπέστερη 

συμμόρφωση των κρατών – μελών στην εφαρμογή των Οδηγιών της Ένωσης, εισάγοντας μία ακόμα 

αυστηρότερη διαδικασία επιβολής κυρώσεων και επιβάλλοντας χρηματικές ποινές, σύμφωνα με τη 

νεότερη διατύπωση του άρθρου 260 ΙΙΙ ΣΛΕΕ (lawspot.gr, 2022; Σαχπεκίδου, 2013, σελ. 476).  

 

2β. Η δικαιϊκή εξουσία του εθνικού δικαστή 

Αποτελεί πάγια επιδίωξη του ΔΕΚ η αυτόβουλη προσφυγή των πολιτών στα εθνικά τους δικαστήρια, 

στην περίπτωση που τα κράτη τους δεν έχουν συμμορφωθεί με την κοινοτική Οδηγία. Αυτού του 

είδους η επίκληση της εν λόγω Οδηγίας θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εφαρμογή του κανόνα 

εσωτερικού δικαίου ο οποίος της αντιτίθεται (Σαχπεκίδου, 2013, σελ. 493). Το Δικαστήριο επί της 

ουσίας «καθιστά τον εθνικό δικαστή άμεσα υπεύθυνο για την κανονική εφαρμογή του δικαίου της 

Ένωσης» (Σαχπεκίδου, 2013, σελ. 475). Στην περίπτωση ιδίως που παρέλθει άπρακτη η 

προβλεπόμενη προθεσμία για τη μεταφορά Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, αυτή είναι δυνατόν να 

αναπτύξει άμεσο αποτέλεσμα στην εθνική έννομη τάξη. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν θα εφαρμόζονται 

πλέον οι εθνικές διατάξεις που της εναντιώνονται, ότι ενεργοποιούνται τα δικαιώματα που 

απορρέουν από την Οδηγία και οι ιδιώτες μπορούν να την επικαλούνται στα εθνικά δικαστήρια και 

στις διοικητικές αρχές. Επιπρόσθετα, τα εθνικά δικαστήρια μπορούν να τη λαμβάνουν υπόψη τους 

αυτεπαγγέλτως, χωρίς δηλαδή διαμεσολάβηση άλλης διοικητικής αρχής (gslegal.gov.gr, 2013, σελ. 

13).   

 

3. Η αποχώρηση κράτους - μέλους και η ισχύς του Ενωσιακού δικαίου 

Η αποχώρηση ενός κράτους από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια διαδικασία συμβατή με τις αρχές 

της, χωρίς το προς αποχώρηση κράτος να επιβαρύνεται με ρήτρες ή πιθανές κυρώσεις. Ειδικότερα, 

η Συνθήκη της Λισσαβόνας εισήγαγε μέσω του άρθρου 50 ΣΕΕ τη δυνατότητα εξόδου ενός κράτους-

μέλους από τους κόλπους της χωρίς κάποιον περιορισμό. Στην πραγματικότητα ωστόσο, κυρίαρχη 

είναι η τάση αρκετών νέων κρατών που επιθυμούν να ενταχθούν στην Ε.Ε. παρά να αποχωρήσουν 

από αυτή, με μόνη εξαίρεση πρόσφατα την περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην περίπτωση 

λοιπόν αυτή, καθορίζεται επακριβώς η διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας, το ενδιαφερόμενο μέλος 
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της Ένωσης οφείλει να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του αυτή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50 

ΣΕΕ, παρ. 2). ΜΕ αυτό τον τρόπο ξεκινάει η διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο μερών, 

προκειμένου να καθοριστεί λεπτομερώς η διαδικασία. Σε ό,τι αφορά την ισχύ του Ενωσιακού 

δικαίου, την ισχύ των Συνθηκών (το λεγόμενο πρωτογενές δίκαιο) αλλά και του δευτερογενούς 

δικαίου της Ένωσης (το σύνολο των διατάξεων, Κανονισμών, Οδηγιών και Αποφάσεων) στο εθνικό 

δίκαιο του αποχωρούντος κράτους, όπως ξεκάθαρα προβλέπει το άρθρο 50, παρ. 3 ΣΕΕ, οι Συνθήκες 

εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας αποχώρησης στην οποία 

θα καταλήξουν οι δύο πλευρές ή αν δεν προκύψει τέτοιου είδους συμφωνία, αφού παρέλθουν δύο 

έτη από την επίσημη γνωστοποίηση της πρόθεσης του κράτους να τεθεί εκτός Ε.Ε. (Χαραλαμπίδη, 

2017).  

Αυτό ουσιαστικά εφαρμόστηκε και στην περίπτωση της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου (το 

λεγόμενο Brexit), όπου «Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξακολουθεί να έχει δικαιοδοσία 

επί του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου» και «Το σύνολο του δικαίου 

της Ε.Ε. σε όλους τους τομείς πολιτικής θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται ως προς το Ηνωμένο 

Βασίλειο και εντός αυτού». Επιπλέον, το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων συμφωνηθέντων, «θα 

εξακολουθήσει να εφαρμόζει την ενωσιακή πολιτική για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις» 

(ec.europa.eu, 2022). Βάσει αυτών, ο ισχυρισμός του κράτους που εξετάζεται στην προκειμένη 

περίπτωση, ότι δηλαδή από τη στιγμή της από μέρους του γνωστοποίησης της πρόθεσής του να 

αποχωρήσει από την Ε.Ε. παύει και να δεσμεύεται από το δίκαιό της, δεν ευσταθεί, εφόσον 

προβλέπεται ρητά από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας πως για κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχουν παρέλθει 

τουλάχιστον δύο χρόνια. Εννοείται πως μέχρι εκείνη τη στιγμή δεσμεύεται απόλυτα από το Ενωσιακό 

δίκαιο και είναι υποχρεωμένο να ενσωματώσει στο εσωτερικό του δίκαιο την εν λόγω Οδηγία.  

 

4. Η προάσπιση των έννομων δικαιωμάτων των ιδιωτών 

Το ΔΕΚ λαμβάνει πρόνοια μεταξύ άλλων για τη ζημία που προκαλείται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

από τη μη έγκαιρη ή πλήρη μεταφορά Οδηγίας στο εσωτερικό  δίκαιο κράτους της Ε.Ε., προτείνοντας 

τη λύση της αρωγής αποζημίωσης κατά του κράτους - μέλους που έχει την πλήρη ευθύνη. Η 

νομολογία του ΔΕΚ που έγινε γνωστή ως «νομολογία Francovich» συνιστά την αποκορύφωση της 

προσπάθειας του Δικαστηρίου να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν λόγω της 

πιθανής μη μεταφοράς μιας Οδηγίας στην εσωτερική έννομη τάξη κράτους της Ε.Ε. Σύμφωνα με 

αυτή κρίθηκε ότι «το κοινοτικό δίκαιο επιβάλλει την αρχή, κατά την οποία τα κράτη μέλη υποχρεούνται 

να αποκαθιστούν τις ζημίες που προκαλούνται στους ιδιώτες από τις παραβιάσεις του κοινοτικού 

mailto:grammateia.eclass4u@gmail.com


 

                                                                                                                                            
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: Δημήτρης Κούτρας                                           Σελίδα 7 από 9 

SITE: www.Eclass4U.gr Τ. 210-5711484  ΚΙΝ. 6970401981  

E-MAIL:grammateia.eclass4u@gmail.com 

 

δικαίου που τους καταλογίζονται» (Πρεβεδούρου, 2014). Θεμελιώθηκε έτσι για πρώτη φορά η αρχή 

της ευθύνης του κράτους μέλους έναντι ιδιωτών, λόγω της παράλειψής του να συμμορφωθεί προς το 

δίκαιο της Ένωσης. Το ΔΕΚ υπέδειξε στους ιδιώτες την οδό της διεκδίκησης αποζημίωσης ασκώντας 

αγωγή κατά του κράτους η στάση του οποίου εξάλλου αντιβαίνει προς την αναφορά του άρθρου 10 

για την καλόπιστη εκπλήρωση των κοινοτικών υποχρεώσεων (Σαχπεκίδου, 2013, σελ. 498-499).   

 

5. Η άμεση ισχύς του Κανονισμού στο εθνικό δίκαιο 

Ο Κανονισμός αποτελεί τη σημαντικότερη πράξη του δευτερογενούς δικαίου της Ένωσης, το κύρος 

και η ισχύς του είναι καθολική και λειτουργεί άμεσα και απόλυτα δεσμευτικά για όλα τα κράτη της 

Ε.Ε. (Σαχπεκίδου, 2013, σελ. 461). Πιο συγκεκριμένα, έχουν ως αποδέκτες τους όλα τα κράτη-μέλη, 

τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της Ένωσης καθώς επίσης και τα όργανα της Ένωσης και θεσπίζονται 

προκειμένου να ρυθμιστεί με πλήρη ομοιογένεια μια κατάσταση. Δεν απαιτείται η ενσωμάτωσή τους 

στις εθνικές νομοθεσίες ή να γνωστοποιηθούν στην εθνική διοίκηση, τους διοικούμενους ή τους 

ιδιώτες σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή να προηγηθεί η κύρωσή τους με νόμο. Από την ημερομηνία 

που τίθενται σε ισχύ αποτελούν αυτομάτως οργανικό στοιχείο της εθνικής έννομης τάξης 

δεσμεύοντας εθνικές αρχές και δικαστήρια.  

Κατά συνέπεια, οι πολίτες μπορούν να τους επικαλεστούν σε κάθε περίπτωση και έναντι 

οποιουδήποτε εθνικού ή ευρωπαϊκού φορέα ή άλλων ιδιωτών (gslegal.gov.gr, 2013, σελ. 26). Ο 

καθολικός χαρακτήρας της δεσμευτικότητάς του είναι το σημείο που διαφοροποιεί τον Κανονισμό 

από την Οδηγία. Σε αντίθεση με την Οδηγία που δεσμεύει τα κράτη μόνο ως προς την επίτευξη του 

επιθυμητού αποτελέσματος σε εύθετο χρόνο, ο Κανονισμός έχει απόλυτα δεσμευτικές αξιώσεις ως 

προς το περιεχόμενό του και τα περιθώρια ευθυγράμμισης των κρατών με το περιεχόμενό του είναι 

ουσιαστικά μηδενικά (Σαχπεκίδου, 2013, σελ. 461-462). Η άμεση ισχύς του σημαίνει ότι έχει έννομες 

συνέπειες στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών από την πρώτη στιγμή της έκδοσής του χωρίς να 

χρειάζεται ειδική διαδικασία ενσωμάτωσής του στο εθνικό δίκαιο του εκάστοτε κράτους. Με αυτή 

την έννοια, είναι δυνατόν να αναπτύσσει ευεργετικά αποτελέσματα ή επιβαρυντικές συνέπειες για 

φυσικά και νομικά πρόσωπα όπως μία εσωτερική νομική διάταξη. Ως εκ τούτου τα πρόσωπα που 

ενδεχομένως ωφελούνται από τις άμεσες έννομες συνέπειές του έχουν κάθε δικαίωμα να τον 

επικαλούνται ενώπιον των εθνικών τους δικαστηρίων και, ταυτόχρονα, ο εθνικός δικαστής 

υποχρεούται να αναγνωρίσει πλήρως και να θέσει υπό την προστασία του τα δικαιώματα αυτά 

(Σαχπεκίδου, 2013, σελ. 462). Σε αυτό το πλαίσιο, εάν το ζήτημα της δωρεάν επισκευής 

καταναλωτικών αγαθών (που εξετάζεται εδώ ως παράδειγμα) εντός ενός μήνα από την αγορά τους 
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ρυθμιζόταν από Κανονισμό και όχι Οδηγία, ο εθνικός δικαστής που θα αναλάμβανε την εκδίκαση 

της υπόθεσης θα είχε το καθήκον να ακολουθήσει άμεσα τις σχετικές υποδείξεις του Κανονισμού σε 

βάρος βέβαια της εθνικής νομοθεσίας, η οποία με τη σειρά της θα όφειλε επίσης να παραμερίσει τις 

όποιες αντιθέσεις της και να προσαρμοστεί πάραυτα με την Ενωσιακή έννομη πραγματικότητα.   

 

Συμπεράσματα 

Η αυτοτέλεια της Ενωσιακής έννομης τάξης συνεπάγεται και την υπεροχή του δικαίου της Ένωσης 

έναντι του εσωτερικού δικαίου των κρατών μελών της, τα οποία οφείλουν να εργάζονται με συνέπεια 

προς την κατεύθυνση της ενιαίας εφαρμογής του. Στις αναπόφευκτες περιπτώσεις που το δίκαιο της 

Ένωσης συγκρούεται με το εσωτερικό νομικό πλαίσιο ενός κράτους, η εθνική νομοθεσία οφείλει να 

υποχωρεί, είτε εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου, όπως ισχύει στην περίπτωση των Οδηγιών, είτε 

άμεσα όταν η Ενωσιακή υπόδειξη επιβάλλεται με τη μορφή του Κανονισμού. Τόσο το Δικαστήριο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και τα εθνικά δικαστήρια, με τρόπο ουσιαστικό για την ολοκλήρωση 

του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, αποκτούν στη διαδικασία της σύγκλισης έναν καθοριστικό ρόλο, 

προασπίζοντας πρώτα απ’ όλα τα έννομα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, τα συμφέροντα των 

οποίων θίγονται σε κάποιες περιπτώσεις από τη μη έγκαιρη ή πλημμελή εφαρμογή στο δίκαιο των 

χωρών τους των Ενωσιακών δικαιϊκών υποδείξεων.   
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