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Το τέλος του διπολισμού στις διεθνείς σχέσεις επέδρασε καταλυτικά στη φύση των 
απειλών κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Σε αντίθεση με τις ένοπλες 
συγκρούσεις κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, οι περισσότερες εκ των οποίων 
είχαν τον χαρακτήρα διεθνούς διαφοράς, οι νέες πηγές σύγκρουσης και παγκόσμιας 
ανασφάλειας δεν περιορίζονται αποκλειστικά σε στρατιωτικό επίπεδο, αλλά, 
αντίθετα, ενέχουν κοινωνικοοικονομικές, ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές 
παραμέτρους.1  

Η φύση των νέων αυτών απειλών, που σχετίζονται με σοβαρές παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο ολοκληρωτικών καθεστώτων, με πρακτικές 
εθνικών εκκαθαρίσεων, αλλά και με τρομοκρατικές επιθέσεις, ιδίως μετά την 11η 
Σεπτεμβρίου 2001, οδήγησε στη διαμόρφωση μια “νέας γενιάς” κυρώσεων, γνωστές 
ως “στοχευμένες” (target sanctions) ή “έξυπνες” κυρώσεις (smart sanctions). Αυτές 
διαφοροποιούνται από το παραδοσιακό σύστημα επιβολής κυρώσεων κατά τρίτων 
κρατών, τόσο ratione personae, καθώς οι παραδοσιακές κυρώσεις επιβάλλονταν μόνο 
κατά κρατών, όσο και ratione materiae, καθώς οι τελευταίες συνίσταντο κυρίως σε 
διακοπή των διπλωματικών σχέσεων ή/και οικονομικών συναλλαγών με τα 
βαλλόμενα κράτη, απαγόρευση πτήσεων από και προς αυτά, κλπ, ενώ στο νεότερο 
σύστημα κυρώσεων περιλαμβάνονται μέτρα, μεταξύ των οποίων είναι η δέσμευση 
των κεφαλαίων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων φυσικών ή νομικών 
προσώπων.2 Στόχος των νέων κυρώσεων είναι να πλήξουν αποκλειστικά το καθεστώς 
του βαλλόμενου κράτους, χωρίς να εξασθενήσουν οικονομικά τον πληθυσμό του, 
περιορίζοντας ή/και εξαλείφοντας τις δυσμενείς συνέπειες σε βάρος αθώων πολιτών 
από την αδιάκριτη εφαρμογή κυρώσεων.  

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της νέας διεθνούς πρακτικής στον τομέα της 
επιβολής κυρώσεων είναι ότι για την επιβολή αυτών εμπλέκονται, σε διαφορετικό 
βαθμό και επίπεδα, περισσότερες έννομες τάξεις (διεθνής, ευρωπαϊκή και εθνικές 
έννομες τάξεις). Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή του κυρωτικού μηχανισμού που 
ενεργοποιεί το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών από τον F. Naud ως 
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2 Ενδεικτικά βλ. G. A. Lopez & D. Cortright (2004), ‘Reforming Sanctions’, στο D. M. Malone (ed.), 
The UN Security Council: From the Cold War to the 21st Century, Bouldr, CO: Lynne Rienner: D. 
Cortright & G. A. Lopez (2002) (eds.), Smart Sanctions: Towards Effective and Humane Sanctions 
Reform, Lanham, MD: Rowman & Littlefield: P. Wallensteen (2000), A Century of Economic 
Sanctions: A Field Revisited, (Peace Research Papers, No1, Uppsala: Department of Peace and Conflict 
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“βαλς σε τρεις χρόνους”.3 Ωστόσο, αυτή η σύνθετη και πολυεπίπεδη εικόνα που 
παρουσιάζει ο διεθνής κυρωτικός μηχανισμός, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αυτός 
στοχεύει πλέον σε άτομα και όχι κράτη, θέτει κρίσιμα νομικά ζητήματα, ιδίως σε ότι 
αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την άσκηση ενός 
αποτελεσματικού δικαιοδοτικού ελέγχου.4  

Η μακρά ιστορία των υποθέσεων Kadi έφερε στο προσκήνιο και ανέδειξε τα 
παραπάνω ζητήματα στην πράξη, ενώ οι αποφάσεις του ΔΕΕ που εξεδόθησαν επί των 
συγκεκριμένων υποθέσεων αποτελούν σημαντικό σταθμό τόσο στο πεδίο της 
αποτελεσματικής προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσο και στα ζητήματα 
υπεροχής ανάμεσα σε δικαιοταξίες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η 
διεθνής έννομη τάξη που συστήνουν τα Ηνωμένα Έθνη και αυτή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.5           

 
Η μακρά ιστορία των υποθέσεων Kadi    
 
Σύμφωνα με ορισμένο αριθμό ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, όλα τα 
κράτη μέλη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών οφείλουν να δεσμεύσουν τα 
κεφάλαια και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από 
πρόσωπα ή οντότητες που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ 
Κάιντα και τους Ταλιμπάν. Προκειμένου να εφαρμοστούν τα ψηφίσματα αυτά στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο εξέδωσε Κανονισμό6 ο οποίος διατάσσει τη 
δέσμευση των κεφαλαίων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων των προσώπων 
και οντοτήτων των οποίων το όνομα περιλαμβάνεται σε κατάλογο προσαρτημένο 
στον Κανονισμό αυτό. Ο κατάλογος αυτός τροποποιείται τακτικά για να λαμβάνονται 
υπόψη οι αλλαγές του συγκεντρωτικού καταλόγου που καταρτίζει η επιτροπή 
κυρώσεων, η οποία αποτελεί όργανο του Συμβουλίου Ασφαλείας. 
 Ο Yassin Abdullah Kadi, κάτοικος Σαουδικής Αραβίας, προσδιορίστηκε από 
την επιτροπή κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ως 
πρόσωπο συνδεόμενο με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν και το δίκτυο Αλ Κάιντα. 
Ακολούθως, στις 17 Οκτωβρίου 2001, το όνομά του προστέθηκε στον συγκεντρωτικό 
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fondamentaux’, Annuaire International Des Droits De L’Homme, Vol. II, 161-179, P. Stangos & G. 
Gryllos (2006),  P. Stangos & G. Gryllos (2006), ‘Le droit communautaire à l’épreuve des réalités du 
droit international: leçons tirées de la jurisprudence communautaire récente relevant de la lutte contre 
le terrorisme international’, Cahiers de Droit Européen, Nos. 3-4,  429-481.  
5 D. Simon & A. Rigaux, ‘Le jugement des pourvois dans les affaires Kadi et Al Barakaat: smart 
sanctions pour le Tribunal de première instance?’, Europe, Novembre 2008, 5. Παρόμοια θέματα 
προέκυψαν κατά καιρούς και για τις σχέσεις ανάμεσα στο ενωσιακό δίκαιο και το δίκαιο του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Ενδεικτικά βλ. X. A. Μπαξεβάνης (2006), ‘Τα έννομα 
αποτελέσματα των Συμφωνιών GATT/ΠΟΕ σύμφωνα με την κοινοτική νομολογία’, Επιστημονική 
Επετηρίδα Δ.Σ.Θ. Αρμενόπουλος, 27: 159-175.   
6 Κανονισμός (ΕΚ) 881/2002 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων 
περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν 
Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν (ΕΕ L 139, σ. 9).   
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κατάλογο και στη συνέχεια εγγράφηκε στον κατάλογο του Κανονισμού της Ένωσης. 
 Το 2005, το Πρωτοδικείο (νυν Γενικό Δικαστήριο) εξέδωσε τις πρώτες του 
αποφάσεις7 επί των πράξεων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της καταπολεμήσεως της 
τρομοκρατίας, κρίνοντας ότι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί οι οποίοι θέτουν σε εφαρμογή 
τα μέτρα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ απολαμβάνουν, κατ’ ουσίαν, 
δικαστικής ασυλίας.8 Συνοπτικά, Το ΓενΔικ αρχικά διαπιστώνει ότι, κατά το διεθνές 
δίκαιο, οι υποχρεώσεις που υπέχουν τα Κράτη Μέλη του ΟΗΕ δυνάμει του Χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών υπερέχουν οιασδήποτε άλλης υποχρεώσεως, 
περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων που υπέχουν από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 
την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και από τη Συνθήκη ΕΚ. Της ίδιας 
φυσικά υπεροχής απολαμβάνουν και οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. 
Περαιτέρω τόνισε ότι μολονότι, δεν αποτελεί μέλος του ΟΗΕ, η Κοινότητα πρέπει να 
θεωρηθεί δεσμευόμενη από τις απορρέουσες από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών 
υποχρεώσεις, ακριβώς όπως και τα κράτη μέλη της, δυνάμει της ιδρυτικής της 
Συνθήκης.9 Ως εκ τούτου, η Κοινότητα δεν μπορεί να αθετήσει τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν τα κράτη μέλη της από τον Χάρτη του ΟΗΕ ούτε να παρακωλύσει την 
εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων,10 αφετέρου, υποχρεούται να θεσπίσει τις 
διατάξεις που απαιτούνται, ώστε να τα κράτη μέλη της να εκπληρώσουν αυτές τις 
υποχρεώσεις.11  

Με βάση τις προκαταρτικές αυτές σκέψεις το Γενικό Δικαστήριο τόνισε ότι ο 
προσβαλλόμενος κανονισμός περιορίζεται στην εφαρμογή, σε κοινοτικό επίπεδο, των 
αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Συνεπώς, τυχόν έλεγχος της εσωτερικής 
νομιμότητας του κανονισμού αυτού θα συνεπαγόταν τον έμμεσο έλεγχο, εκ μέρους 
του ΓενΔικ, της νομιμότητας των ανωτέρω αποφάσεων.12 Ενόψει, όμως, του κανόνα 
της υπεροχής του δικαίου του ΟΗΕ, που διατυπώθηκε ανωτέρω, οι αποφάσεις αυτές 
διαφεύγουν, κατ’ αρχήν, του δικαστικού ελέγχου του Γενικού Δικαστηρίου, το οποίο 
δεν έχει τη δικαιοδοσία να θέσει υπό αμφισβήτηση, έστω έμμεσα, τη νομιμότητά τους 
με κριτήριο το κοινοτικό δίκαιο ή τα θεμελιώδη δικαιώματα που αναγνωρίζονται στο 
πλαίσιο της κοινοτικής εννόμου τάξεως. Αντιθέτως, υποχρεούται το ίδιο, στο μέτρο 
του δυνατού, να ερμηνεύει και να εφαρμόζει το κοινοτικό δίκαιο κατά τρόπο 
σύμφωνο προς τις υποχρεώσεις που υπέχουν τα κράτη μέλη από τον Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών.13 Εντούτοις, αναγνώρισε για τον εαυτό του τη δικαιοδοσία να 
ελέγξει τη νομιμότητα του προσβαλλόμενου κανονισμού και, εμμέσως, τη 
νομιμότητα των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των οποίων συνιστά 
εφαρμογή, με κριτήριο τους υπέρτερους κανόνες του γενικού διεθνούς δικαίου, τους 
συγκροτούντες το jus cogens, νοουμένων ως αποτελούντων μια διεθνή δημόσια τάξη, 
και από τους οποίους δεν μπορούν να παρεκκλίνουν ούτε τα Κράτη Μέλη ούτε τα 

                                                 
7 Αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου της 21ης Σεπτεμβρίου 2005 (Yusuf et Al Barakaat International 
Foundation κατά Συμβουλίου και Επιτροπής, υπόθεση T-306/01 κ.λπ..), μεταξύ των οποίων η απόφαση 
που είναι γνωστή ως «Kadi I» (Kadi κατά Συμβουλίου και Επιτροπής, T-315/01).   
8 Για μια αναλυτική παρουσίαση της συλλογιστικής του ΓενΔικ βλ.: Ch. Eckes (2008), ‘Judicial 
Review of European anti-terrorism measures – The Yusuf and Kadi Judgment of the CFI’, European 
Law Journal, 14(1): 82-86.  
9 Kadi, σκ. 192, Ysuf, σκ. 242. 
10 Το Γενικό Δικαστήριο στο σημείο αυτό αναφέρθηκε σε παλαιότερη νομολογία του Δικαστη΄ριου της 
Ένωσης στην υπόθεση International Fruit Company, 21-24/72, Συλλ. 1972, σ. 1219, που αφορούσε 
στη δέσμευση της Κοινότητας από τις υποχρεώσεις των κρατών μελών στο πλαίσιο της GATT.    
11 Kadi, σκ. 204, Yusuf, σκ. 254.   
12 Kadi, σκ. 215-216, Yusuf, σκ. 266-267. 
13 Kadi, σκ. 221.  
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όργανα του ΟΗΕ.14 Στους κανόνες αυτούς περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το ΓενΔικ, 
ιδίως, οι επιτακτικοί κανόνες περί οικουμενικής προστασίας των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του ανθρώπου. 

Όσον αφορά τους ουσιαστικούς ισχυρισμούς που προέβαλε ο Υ. Α. Kadi, το 
Γενικό Δικαστήριο, και με γνώμονα τα κατά το jus cogens πρότυπα καθολικής 
προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, απέκλεισε την ύπαρξη 
προσβολής των δικαιωμάτων του.15 Ειδικότερα, για το δικαίωμα σε αποτελεσματικό 
δικαστικό έλεγχο, το ΓενΔικ υπογράμμισε ότι δεν ήταν αρμόδιο να ελέγξει εμμέσως 
τη συμφωνία των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας προς τα θεμελιώδη 
δικαιώματα που προστατεύει η έννομη τάξη της Ένωσης ούτε να εξακριβώσει την 
απουσία πλάνης κατά την εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών και των 
αποδεικτικών στοιχείων τα οποία έλαβε υπόψη ο διεθνής αυτός οργανισμός προς 
στήριξη των ληφθέντων μέτρων, ούτε ακόμη να ελέγξει εμμέσως τη σκοπιμότητα και 
την αναλογικότητα των μέτρων αυτών. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι μια τέτοια ελλιπής 
δικαστική προστασία του Υ. Α. Kadi δεν αντιβαίνει, αυτή καθεαυτή, προς το jus 
cogens. Συγκεκριμένα, επεσήμανε ότι το δικαίωμα ασκήσεως δικαστικής προσφυγής 
δεν είναι απόλυτο. Εν προκειμένω, προσκρούει στο προνόμιο ασυλίας του 
Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ το συμφέρον των προσφευγόντων να εξεταστεί επί της 
ουσίας η υπόθεσή τους από δικαιοδοτικό όργανο δεν είναι αρκούντως σημαντικό 
ώστε να θεωρηθεί υπέρτερο του ουσιώδους γενικού συμφέροντος διατηρήσεως της 
διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας ενόψει απειλής που έχει σαφώς προσδιορίσει το 
Συμβούλιο Ασφαλείας.16 

Το Γενικό Δικαστήριο ακολούθησε μια στάση η οποία χαρακτηρίζεται από 
ασυνέπειες και ασύμβατους δικανικούς συλλογισμούς.17 Συγκεκριμένα, ενώ δομεί 
αρχικά τον συλλογισμό του γύρω από το άρθρο 103 του Χάρτη των Η.Ε. και υιοθετεί 
απερίφραστα την ερμηνεία της υπεροχής της έννομης τάξης του ΟΗΕ, έναντι του 
ενωσιακού δικαίου, και μάλιστα του πρωτογενούς, στη συνέχεια και εντελώς 
απροσδόκητα, διατυπώνει μια σημαντική εξαίρεση, κατά την οποία είναι αρμόδιο σε 
πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις να ασκήσει έμμεσα δικαστικό έλεγχο σε απόφαση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας που παραβιάζει μάλιστα κανόνα jus cogens. Η θέση αυτή, 
πέραν της αντίφασης, υπήρξε εξαιρετικά προβληματική, αφού το ΓενΔικ επιφύλαξε 
για τον εαυτό του να κρίνει τη νομιμότητα των πράξεων του Σ.Α. του ΟΗΕ σε σχέση 
με το jus cogens και όχι με το κοινοτικό δίκαιο, διευρύνοντας μάλιστα τα όρια μιας 
ούτως ή άλλως ασαφούς έννοιας, όπως είναι αυτή του επιτακτικού δικαίου, καθώς 
εμφάνισε το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και εν δυνάμει όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα 
που καταγράφονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως 
ανήκοντα στη σφαίρα του αναγκαστικού δικαίου.18 Η απόφασή του να αναγάγει 
σχεδόν αβίαστα τα θεμελιώδη δικαιώματα συλλήβδην σε επιτακτικούς κανόνες της 
διεθνούς δημόσιας τάξης και να διαμορφώσει το ίδιο ένα corpus κανόνων με τρόπο 
αόριστο και ασαφή, φαντάζει ακόμα πιο προβληματική αν λάβει κανείς υπόψη του 
                                                 
14 Kadi, σκ. 231.  
15 Kadi, σκ. 247, 265, 268, Yusuf, σκ. 298, 312, 315.  
16 Kadi, σκ. 287, 289, Yusuf, σκ. 342, 344.  
17 Ch. Eckes (2008), ‘Judicial review of European anti-terrorism measures –The Yusuf and Kadi 
judgment of the CFI’, European Law Journal 14(1): 74: M. Nettesheim (2007), ‘UN sanctions against 
individuals – A challenge to the architecture of the EU governance’, Common Market Law Review 44: 
567: Ρ. Ε. Παπαδοπούλου, «Έξυπνες κυρώσεις» και κοινοτικό δίκαιο: το μετέωρο βήμα του 
κοινοτικού δικαστή. Σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις του ΠΕΚ Kadi και Yusuf/Al Barakaat της 21ης 
Σεπτεμβρίου 2005, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου ΙΙ/2006, σελ. 447-473.  
18 D. Simon & Fl. Mariatte ‘Le Tribunal de première instance des Communautés: Professeur de droit 
international?’, Europe, Décembre 2005, 8. 
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την προσοχή και την επιφυλακτικότητα με την οποία αντιμετωπίζει το Διεθνές 
Δικαστήριο της Χάγης την έννοια του jus cogens. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ΔΔΧ 
έκανε ρητή αναφορά σε κανόνες επιτακτικού/αναγκαστικού δικαίου μόλις το 2006, 
στο πλαίσιο εξέτασης της Σύμβασης για την Πρόληψη και την Καταστολή του 
Εγκλήματος της Γενοκτονίας.19  

Με τον τρόπο, όμως, αυτό το ΓενΔικ εξήλθε των ορίων της ευρωπαϊκής 
έννομης τάξης προκειμένου να ασκήσει έλεγχο νομιμότητας με την ιδιότητα πλέον 
ενός “διεθνούς” και όχι του δικαιοδοτικού οργάνου της Ένωσης, την στιγμή που το 
Διεθνές Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει επισήμως ότι δεν μπορεί να ελέγξει τη 
«συνταγματικότητα» των Ψηφισμάτων του Σ.Α.20 Επιπλέον, πέραν των 
εννοιολογικών αδυναμιών της, η επιλογή του jus cogens ως μόνου δυνατού κριτηρίου 
ελέγχου οδηγεί σε έναν εξαιρετικά περιορισμένο έλεγχο νομιμότητας που αφορά 
μόνο σε εξαιρετικές σχεδόν οριακές περιπτώσεις παραβιάσεων. 21                
 Τον Σεπτέμβριο του 2008, το Δικαστήριο αποφάνθηκε επί αιτήσεως 
αναιρέσεως του Yassin Abdullah Kadi κατά της αποφάσεως του ΓενΔικ.22 
Αναιρώντας την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, έκρινε ότι τα δικαιοδοτικά 
όργανα της Ένωσης οφείλουν να διασφαλίζουν τον, κατ’ αρχήν πλήρη, έλεγχο της 
νομιμότητας των πράξεων της Ένωσης, περιλαμβανομένων εκείνων οι οποίες θέτουν 
σε εφαρμογή ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 
Σύμφωνα με το ΔΕΕ, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνή συμφωνία δεν 
μπορούν να θίξουν την αρχή του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων από τις 
πράξεις της Ένωσης. Ήταν χαρακτηριστική η αυστηρή φράση του Δικαστηρίου: «δεν 
μπορούν να επιτραπούν εντός της Κοινότητας μέτρα ασυμβίβαστα προς το σεβασμό 
των [θεμελιωδών δικαιωμάτων]».23 Το Δικαστήριο υπογράμμισε μάλιστα ότι ο 
έλεγχος νομιμότητας που οφείλει να ασκήσει ο δικαστής της Ένωσης αφορά την 
κοινοτική πράξη με την οποία τίθεται σε εφαρμογή η διεθνής συμφωνία και όχι τη 
συμφωνία αυτή καθεαυτήν.24 Ενδεχόμενη απόφαση κοινοτικού δικαιοδοτικού 
οργάνου κρίνουσα ότι κοινοτική πράξη εκδοθείσα προς εφαρμογήν ενός τέτοιου 
ψηφίσματος αντιβαίνει προς υπέρτερο κανόνα της κοινοτικής εννόμου τάξεως δεν θα 
συνεπαγόταν αμφισβήτηση της υπεροχής του ψηφίσματος αυτού σε επίπεδο διεθνούς 
δικαίου.25  

Κατ’ ουσίαν, το Δικαστήριο έκρινε ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από 
διεθνή συμφωνία δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την προσβολή των 
συνταγματικών αρχών της Συνθήκης ΕΚ, μεταξύ άλλων της αρχής ότι όλες οι πράξεις 
της Ένωσης πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, δεδομένου ότι ο σεβασμός 
                                                 
19 Armed Activities on the Territory of the Congo: New Application 2002 (Democratic Republic of the 
Congo v Rwanda) Judgment (2006), ICJ Reports 26-27, para. 64.   
20 ICJ, Certain Expenses of the UN, (1962), σελ. 155, και, ICJ, Legal Consequences for States of the 
Continued Presence of South Africa in Namibia (Southwest Africa) Notwithstanding Security Council 
Resolution, Advisory Opinion, §89, σελ.45. Για το δικαστικό έλεγχο των πράξεων του Συμβουλίου 
Ασφαλείας βλ: Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης (2004), Νομικοί Περιορισμοί και Δικαστικός Έλεγχος του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα: Μ. 
Σαρηγιαννίδης (2009), Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών ως νομικό θεμέλιο, Αθήνα/Θεσσαλονίκη: Εκδ. 
Σάκκουλα, 192-232. 
21 D. Halberstam & E. Stein (2009), ‘The United Nations, the European Union and the King of 
Sweden: economic sanctions and individual rights in a plural world order’, Common Market Law 
Review, 46: 13.    
22 Απόφαση του Δικαστηρίου της 3ης Σεπτεμβρίου 2008, Kadi et Al Barakaat International 
Foundation κατά Συμβουλίου και Επιτροπής (συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-402/05 P et C-415/05 P). 
23 Σκ. 283-284.  
24 Σκ. 286. 
25 Σκ. 288.  
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αυτός αποτελεί προϋπόθεση της νομιμότητάς τους την οποία το Δικαστήριο οφείλει 
να ελέγχει στο πλαίσιο του πλήρους συστήματος μέσων παροχής ενδίκου προστασίας 
που καθιερώνει η εν λόγω Συνθήκη.26 Το Δικαστήριο θεώρησε ότι, κατά τη θέση σε 
εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, παρά τον σεβασμό που 
οφείλεται στις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), οι αρχές που διέπουν τη διεθνή έννομη τάξη που προήλθε 
από τα Ηνωμένα Έθνη δεν συνεπάγονται τη δικαστική ασυλία πράξεως της Ένωσης, 
όπως ο κανονισμός 881/2002. Προσέθεσε μάλιστα ότι δεν μπορεί να βρεθεί κανένα 
έρεισμα της ασυλίας αυτής στη Συνθήκη ΕΚ.27 Κατά συνέπεια, ακύρωσε τον 
κανονισμό με τον οποίο το όνομα του Υ. Α. Kadi είχε προστεθεί στον κατάλογο των 
προσώπων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, στο μέτρο που ο κανονισμός 
αυτός προσέβαλλε πλείονα θεμελιώδη δικαιώματα που o Υ. Α. Kadi αντλούσε από το 
δίκαιο της Ένωσης (δικαιώματα άμυνας, δικαίωμα επί αποτελεσματικής δικαστικής 
προστασίας).28 Συγκεκριμένα, στον Υ. Α. Kadi δεν είχε γνωστοποιηθεί κανένα από τα 
στοιχεία που είχαν ληφθεί υπόψη εναντίον του, ούτε καν οι λόγοι της εγγραφής του 
στον κατάλογο αυτόν. 
 Σε αντίθεση με το ΓενΔικ που ακολούθησε μια ακραιφνώς μονιστική 
προσέγγιση αναζητώντας ερείσματα δικαιοδοτικού ελέγχου στο διεθνές δίκαιο, 
προκειμένου να υπαγάγει τις κοινοτικές κυρώσεις υπό την αιγίδα του διεθνούς 
δικαίου, καθώς θεώρησε ως θεμελιώδες και απαράκαμπτο το ζήτημα της υπεροχής 
της έννομης τάξης του ΟΗΕ, έναντι του ενωσιακού δικαίου, το Δικαστήριο της 
Ένωσης υιοθετώντας μια δυαδιστική αντίληψη,29 ενέταξε το όλο ζήτημα στο πλαίσιο 
του κοινοτικού δικαίου, με επανειλημμένες μάλιστα αναφορές στις αρχές που διέπουν 
την Κοινότητα και στη νομολογία του ΔΕΚ περί αυτονομίας της 
ενωσιακής/κοινοτικής έννομης τάξης.30 Με την απόφασή του, το ΔΕΕ οριοθέτησε το 
πεδίο των σχέσεων διεθνούς και κοινοτικού δικαίου και καθόρισε τους όρους 
συνύπαρξης ή/και αλληλεπίδρασης, όπου «η σχέση μεταξύ διεθνούς δικαίου και 
κοινοτικής έννομης τάξης ρυθμίζεται από τη δεύτερη, το δε διεθνές δίκαιο 
αναπτύσσει αποτελέσματα εντός αυτής της εννόμου τάξεως μόνον υπό τις 
προϋποθέσεις που θέτουν οι συνταγματικές αρχές της Κοινότητας».31  

Τον Οκτώβριο του 2008, η Επιτροπή απέστειλε επιστολή στον Yassin 
Abdullah Kadi, ενημερώνοντάς τον ότι, για τους λόγους που αναφέρονται στη 
συνοπτική αιτιολογική έκθεση που παρέσχε η Επιτροπή κυρώσεων του ΟΗΕ μετά 
από αίτηση της Ένωσης και η οποία επισυναπτόταν στην επιστολή, σχεδίαζε να 

                                                 
26 Σκ. 281. 
27 Σκ. 282.  
28 Σκ. 355, 340, 342, 355, 363-365, 369.  
29 D. Simon & A. Rigaux, ‘Le jugement des pourvois dans les affaires Kadi et Al Barakaat: smart 
sanctions pour le Tribunal de première instance?’, Europe, Novembre 2008, 8. 
30 Ωστόσο, όπως εύστοχα παρατηρεί η Ρεβέκκα-Εμμανουέλα Παπαδοπούλου, το ΔΕΕ φαίνεται «να 
λαμβάνει ως δεδομένο ότι η έκδοση κανονισμού επιβολής κυρώσεων συνιστά για την Κοινότητα  
τήρηση υποχρέωσης που έχει αναληφθεί στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, χωρίς να εξετάζει πώς 
προκύπτει η δέσμευσή της αυτή, αφού η ίδια η Κοινότητα δεν είναι μέλος του ΟΗΕ. Έτσι, ελλείπει η 
αναφορά στους «ενδιάμεσους κρίκους» της αλυσίδας που συνδέει τον ΟΗΕ με τον Κοινότητα, 
αναφορά που, αν δεν ήταν νομικά κρίσιμη στο πλαίσιο του συλλογισμού του ΔΕΚ που επικεντρώθηκε 
στη «συνταγματική αυτονομία» της Κοινότητας, θα ήταν πάντως χρήσιμη σε επίπεδο αρχής». Ρ. Ε. 
Παπαδοπούλου «Έξυπνες κυρώσεις» και κοινοτικό δίκαιο: ξετυλίγοντας το «μίτο της Αριάδνης». Μια 
συνολική θεώρηση με αφορμή την απόφαση του ΔΕΚ της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 στην υπόθεση Kadi και 
Al Barakaat, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου 1/2009, 26-27.  
31 Προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα, της 16ης Ιανουαρίου 2008, Υπόθεση C-402/05 P Yassin Abdullah 
Kadi κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Και Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
σημείο 24.  
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εκδώσει νομοθετική πράξη για τη διατήρηση της εγγραφής του στον κατάλογο. Η 
Επιτροπή κάλεσε τον Kadi να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του επί των λόγων 
αυτών. Ο τελευταίος απάντησε στην επιστολή αυτή και υπέβαλε τις παρατηρήσεις 
του. Ζήτησε, μεταξύ άλλων, από την Επιτροπή να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία 
που να στηρίζουν τους ισχυρισμούς που περιέχονταν στη συνοπτική αιτιολογική 
έκθεση και να του δοθεί η ευκαιρία να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του επί των 
αποδεικτικών αυτών στοιχείων αφού θα τα είχε λάβει. Επίσης, επιχείρησε να 
ανατρέψει, με αποδεικτικά στοιχεία, τους ισχυρισμούς που διατυπώνονταν στη 
συνοπτική αιτιολογική έκθεση, στο μέτρο που θεωρούσε ότι μπορούσε να απαντήσει 
σε γενικές κατηγορίες. Στις 28 Νοεμβρίου 2008, η Επιτροπή εξέδωσε νέο 
κανονισμό32 διατηρώντας σε ισχύ τη δέσμευση των κεφαλαίων του Kadi. Μετά την 
έκδοση του κανονισμού αυτού, η Επιτροπή απάντησε στον Kadi, αναφέροντας ότι 
είχε εξετάσει τις παρατηρήσεις του. Εξήγησε, μεταξύ άλλων, ότι, διαβιβάζοντάς του 
τη συνοπτική αιτιολογική έκθεση που της είχε παράσχει η επιτροπή κυρώσεων του 
ΟΗΕ και καλώντας τον να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του, είχε συμμορφωθεί προς 
την απόφαση Kadi του Δικαστηρίου και ότι η απόφαση αυτή δεν της επέβαλλε να του 
κοινοποιήσει τις πρόσθετες αποδείξεις που της ζητούσε.  
 
Η διαδικασία ενώπιων του Γενικού Δικαστηρίου και η αναιρεσιβαλόμενη  
απόφαση.  
 
Με δικόγραφο που κατέθεσε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου στις 26 
Φεβρουαρίου 2009, o Υ. Α. Kadi άσκησε προσφυγή με αίτημα την ακύρωση του 
προσβαλλόμενου κανονισμού κατά το μέτρο που τον αφορά, επικαλούμενος, μεταξύ 
άλλων, προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας και του δικαιώματος επί 
αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, καθώς και παραβίαση της αρχής της 
αναλογικότητας.  
 Προκαταρκτικά, το Γενικό Δικαστήριο σημείωσε ότι εκφράστηκαν ορισμένες 
αμφιβολίες, στους νομικούς κύκλους, ως προς το κατά πόσον συμβιβάζεται πλήρως η 
απόφαση Kadi του Δικαστηρίου, αφενός, με το διεθνές δίκαιο και, αφετέρου, με τις 
Συνθήκες ΕΚ και ΕΕ. Αναγνωρίζοντας ότι οι κριτικές αυτές δεν στερούνται 
σοβαρότητας, το Γενικό Δικαστήριο έκρινε, ωστόσο, ότι δεν είναι σκόπιμο να θέσει 
υπό αμφισβήτηση τα νομικά ζητήματα που έχουν κριθεί με την απόφαση Kadi του 
Δικαστηρίου και ότι, αν πρέπει να δοθεί απάντηση στα ερωτηματικά αυτά, θα πρέπει 
το ίδιο το Δικαστήριο να μεριμνήσει γι’ αυτό στο πλαίσιο των μελλοντικών 
υποθέσεων των οποίων ενδεχομένων θα επιληφθεί.33 Με έναν αρκετά λακωνικό 
συλλογισμό, το Γενικό Δικαστήριο απέφυγε επιμελώς να εμπλακεί εκ νέου στη 
συζήτηση της δικαιοδοτικής αρμοδιότητας του ευρωπαίου δικαστή επί των 
«έξυπνων» κυρώσεων και στο ακανθώδες ζήτημα των σχέσεων που αναπτύσσονται 
ανάμεσα στην έννομη τάξη των Η.Ε. και σε αυτή της Ε.Ε., αφήνοντας πλέον στο 
Δικαστήριο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «να επιχειρήσει αυτό και όχι το ίδιο, 
ενδεχομένως, μια μεταστροφή της νομολογίας, αν το θεωρήσει δικαιολογημένο 

                                                 
32 Κανονισμός (ΕΚ) 1190/2008 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2008, που τροποποιεί για 101η 
φορά τον κανονισμό (ΕΚ) 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών 
μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το 
δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν (ΕΕ L 322, σ. 25).   
33 Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ης Σεπτεμβρίου 2010 (Y. A. Kadi κατά Επιτροπής, 
υπόθεση T-85/09), σκ. 115, 121.  
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λαμβανομένων, ιδίως, υπόψη, των σοβαρών μειονεκτημάτων που επικαλούνται τα 
θεσμικά όργανα και οι παρεμβαίνουσες κυβερνήσεις».34 

Ακολούθως, και σε ό,τι αφορά ειδικότερα την έκταση και την έκταση και την 
ένταση του ελέγχου, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι, βάσει της αποφάσεως Kadi του 
Δικαστηρίου, οφείλει να διασφαλίσει εν προκειμένω πλήρη δικαστικό έλεγχο της 
νομιμότητας του κανονισμού, χωρίς να αναγνωρίσει υπέρ του εν λόγω κανονισμού 
καμία δικαστική ασυλία με το αιτιολογικό ότι αποσκοπεί στην εφαρμογή 
ψηφισμάτων εκδοθέντων από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτό θα πρέπει να 
ισχύει, τουλάχιστον, επί όσο χρονικό διάστημα οι διαδικασίες επανεξετάσεως που 
εφαρμόζει η Επιτροπή κυρώσεων προδήλως δεν παρέχουν τις εγγυήσεις μιας 
αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, όπως ανέφερε το Δικαστήριο με την 
απόφαση Kadi. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να αφορά, σύμφωνα με το ΓενΔικ εμμέσως, 
τις επί της ουσίας εκτιμήσεις στις οποίες προέβη η ίδια η επιτροπή κυρώσεων και τα 
στοιχεία επί των οποίων στηρίζονται οι εκτιμήσεις αυτές. Αυτό δικαιολογείται κατά 
μείζονα λόγο καθόσον τα επίμαχα μέτρα θίγουν αισθητά και κατά μόνιμο τρόπο τα 
θεμελιώδη δικαιώματα του Yassin Abdullah Kadi, ο οποίος υπόκειται, περίπου από 
δεκαετίας, σε ένα καθεστώς που δεσμεύει επ’ αόριστον το σύνολο των κεφαλαίων 
του.35 Το Γενικό Δικαστήριο έκρινε, κατ’ ουσίαν, ότι από τις σκέψεις 326, 327, 336 
και 342 έως 344 της αποφάσεως Kadi του Δικαστηρίου προκύπτει προδήλως ότι το 
Δικαστήριο θέλησε ο, κατ’ αρχήν πλήρης, δικαστικός έλεγχος να έχει ως αντικείμενο 
όχι μόνον το φαινομενικό βάσιμο της προσβαλλομένης πράξεως, αλλά και τα 
αποδεικτικά και πληροφοριακά στοιχεία επί των οποίων στηρίζονται οι εκτιμήσεις 
που διατυπώνονται στην πράξη αυτή.  

Στο πλαίσιο του πλήρους αυτού ελέγχου, το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι, 
από τα επιχειρήματα και τις εξηγήσεις που διατυπώνει η Επιτροπή, προκύπτει σαφώς 
ότι τα δικαιώματα άμυνας του προσφεύγοντος έγιναν «σεβαστά» μόνον καθαρά 
τυπικώς και φαινομενικώς. Η Επιτροπή δεν έλαβε δεόντως υπόψη της την άποψη που 
εξέφρασε ο Yassin Abdullah Kadi και, συνεπώς, δεν του έδωσε τη δυνατότητα να 
υποστηρίξει λυσιτελώς την άποψή του. Εξάλλου, η διαδικασία που ακολούθησε η 
Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεως του Yassin Abdullah Kadi, δεν του παρέσχε καμία 
πρόσβαση, έστω και ελάχιστη, στα αποδεικτικά στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη εις 
βάρος του. Στην πραγματικότητα, όπως παρατηρεί το Γενικό Δικαστήριο, η Επιτροπή 
αρνήθηκε να παράσχει τέτοια πρόσβαση στον ενδιαφερόμενο παρά το ρητό αίτημά 
του, χωρίς καθόλου να σταθμίσει τα συμφέροντά του σε σχέση προς την ανάγκη 
προστασίας της εμπιστευτικότητας των εν λόγω πληροφοριών.36  

Υπό τις συνθήκες αυτές, τα όποια πληροφοριακά στοιχεία και οι ασαφείς 
ισχυρισμοί που περιέχονται στη συνοπτική αιτιολογική έκθεση είναι προδήλως 
ανεπαρκή για να παράσχουν στον Yassin Abdullah Kadi τη δυνατότητα να 
αντικρούσει αποτελεσματικά τις κατηγορίες που διατυπώνονται εναντίον του σε 
σχέση προς την υποτιθέμενη συμμετοχή του σε τρομοκρατικές δραστηριότητες. 
Επιπλέον, η Επιτροπή, σύμφωνα με την κρίση του ΓενΔικ, δεν έκανε καμία σοβαρή 
προσπάθεια να αντικρούσει τα απαλλακτικά στοιχεία που επικαλέστηκε ο Yassin 
Abdullah Kadi, στις σπάνιες περιπτώσεις όπου οι εναντίον του διατυπωθέντες 
ισχυρισμοί ήταν επαρκώς ακριβείς ώστε να μπορεί αυτός να αντιληφθεί τι του 
προσαπτόταν.37 Επομένως, συμπεραίνει το Γενικό Δικαστήριο, κατά την έκδοση του 
προσβαλλομένου κανονισμού υπήρξε προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας του Yassin 
                                                 
34 Σκ. 123.  
35 Σκ. 126, 132-135.  
36 Σκ. 172 και 173. 
37 Σκ. 174, 178, 180,  
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Abdullah Kadi. Εξάλλου, εφόσον δεν του επιτράπηκε η παραμικρή λυσιτελής 
πρόσβαση στις πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη εις 
βάρος του, ο Yassin Abdullah Kadi δεν μπόρεσε επίσης να υπερασπίσει τα 
δικαιώματά του όσον αφορά τα εν λόγω στοιχεία υπό ικανοποιητικές συνθήκες 
ενώπιον του δικαστή της Ένωσης, οπότε πρέπει να διαπιστωθεί και προσβολή του εν 
λόγω δικαιώματος σε αποτελεσματική ένδικη προσφυγή. Τέλος, το Γενικό 
Δικαστήριο διαπίστωσε ότι, λαμβανομένης υπόψη της γενικής ισχύος και της 
διάρκειας των μέτρων δεσμεύσεως των κεφαλαίων, ο κανονισμός συνιστά επίσης 
αδικαιολόγητο περιορισμό του δικαιώματος ιδιοκτησίας του Yassin Abdullah Kadi.38 
Με βάση τα προεκτεθέντα, το ΓενΔικ ακύρωσε τον κανονισμό που δέσμευε τα 
κεφάλαια του Kadi.  

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα Yves Bot, το ΓενΔικ 
εξομοιώνοντας τον περιορισμένο δικαστικό έλεγχο με την απουσία ελέγχου, 
διατύπωσε μια κρίση κάνοντας «την απόφαση Kadi του Δικαστηρίου να πει 
πράγματα που αυτή δεν λέει».39 Μολονότι μπορούμε πράγματι να συναγάγουμε από 
την αναφορά που έκανε το Δικαστήριο σε έναν «κατ’ αρχήν πλήρη» έλεγχο κάποια 
ένδειξη σχετικά με την έκταση του δικαστικού ελέγχου που αυτό προτίθεται να 
ασκήσει επί του προσβαλλομένου κανονισμού, είναι, κατά τη γνώμη του ΓΕ, 
υπερβολικό να θεωρηθεί ότι το Δικαστήριο, χρησιμοποιώντας τη διατύπωση αυτή, 
έλαβε σαφώς θέση επί του βαθμού εντάσεως του ελέγχου αυτού. Το Δικαστήριο, 
στην απόφασή του Kadi, ουδόλως εκφράστηκε ρητώς υπέρ ενός διεξοδικού ελέγχου 
του βασίμου της εγγραφής του Υ. Α. Kadi στο κατάλογο που θα καθιστούσε 
αναγκαία μια αυστηρή εξέταση των αποδεικτικών και πληροφοριακών στοιχείων στα 
οποία στηρίζεται η εκτίμηση της επιτροπής κυρώσεων. Από την έκφραση «κατ’ 
αρχήν πλήρη» και, πιο συγκεκριμένα, από τη χρήση των λέξεων «κατ’ αρχήν» εκεί 
που τις έθεσε το Δικαστήριο, εκτιμούμε ότι απορρέει μια ερμηνεία ακριβώς αντίθετη 
από αυτή που προέκρινε το Γενικό Δικαστήριο.  

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γενικός Εισαγγελέας, αν το Δικαστήριο 
είχε θελήσει να εκφράσει την ιδέα ότι, υπό το πρίσμα της εντάσεώς του, ο έλεγχός 
του έπρεπε να είναι πλήρης, χωρίς καμία εξαίρεση, η χρήση των λέξεων «κατ’ 
αρχήν» καθίστατο άσκοπη. Αν είχε θελήσει να υπογραμμίσει ότι είχε την πρόθεση να 
αναγάγει τον έλεγχο αυτό σε απόλυτη αρχή, τότε θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει την 
έκφραση «πλήρη ως ζήτημα αρχής». Στην πραγματικότητα, σαφώς και ευσύνοπτα, το 
Δικαστήριο, με τρεις λέξεις, εκφράζει την ιδέα ότι ο έλεγχος τον οποίο επιβεβαιώνει, 
όσο ευρύς και αν είναι, είναι πλήρης μόνον κατ’ αρχήν και ότι ενέχει συνεπώς 
δυνητικές εξαιρέσεις. Αν υπάρχει όμως ένας τομέας, καταλήγει ο Γενικός 
Εισαγγελέας, στον οποίο μπορεί να υπάρχει μια τέτοια εξαίρεση, αυτός είναι ακριβώς 
ο τομέας της καταπολεμήσεως της τρομοκρατίας, στην οποία περιλαμβάνεται η 
πρόληψη, θεωρουμένης ιδίως υπό το πρίσμα του συντονισμού σε παγκόσμια 
κλίμακα.40  
 
Η διαδικασία ενώπιων του Δικαστηρίου και η αναιρετική απόφαση.  
 
Η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ηνωμένο Βασίλειο προσέβαλαν την τελευταία αυτή 
απόφαση προβάλλοντας τρεις λόγους προς στήριξη των αντίστοιχων αναιρέσεών τους. 

                                                 
38 Σκ. 192-194.  
39 Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-584/10 P , C-593/10 P και C-
595/10 P, Επιτροπή, Συμβούλιο, Ηνωμένο Βασίλειο κατά Y.  A. Kadi, 19 Μαρτίου 2013, παρ. 57.  
40 Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-584/10 P , C-593/10 P και C-
595/10 P, Επιτροπή, Συμβούλιο, Ηνωμένο Βασίλειο κατά Y.  A. Kadi, 19 Μαρτίου 2013, παρ. 61. 
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Ο πρώτος λόγος αντλείται από πλάνη περί το δίκαιο σχετιζόμενη με το ότι η 
αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση δεν αναγνωρίζει δικαστική ασυλία υπέρ του 
προσβαλλόμενου κανονισμού, ο δεύτερος λόγος αφορά πλάνες περί το δίκαιο 
σχετικές με τον βαθμό εντάσεως του δικαστικού ελέγχου τον οποίο ορίζει η 
αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, ενώ ο τρίτος λόγος στηρίζεται σε σφάλματα στα οποία 
υπέπεσε το Γενικό Δικαστήριο κατά την εξέταση των λόγων ακυρώσεως που 
προέβαλε ο Υ. Α. Kadi σχετικά με προσβολή των δικαιωμάτων του άμυνας και του 
δικαιώματός του επί αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, καθώς και σχετικά με 
παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας. 
 Το Δικαστήριο τόνισε, καταρχάς, ότι, καμία εξέλιξη που να μπορεί να 
δικαιολογήσει την αμφισβήτηση της λύσεως που δέχθηκε το ίδιο στην απόφαση Kadi 
δεν σημειώθηκε μεταξύ των διαφόρων στοιχείων που στηρίζουν τη λύση αυτή στις 
σκέψεις 291 έως 327 της εν λόγω αποφάσεως και τα οποία έγκεινται, κατ’ ουσίαν, 
στη συνταγματική εγγύηση που αντιπροσωπεύει, σε μια Ένωση δικαίου, ο δικαστικός 
έλεγχος της νομιμότητας κάθε πράξεως της Ένωσης, περιλαμβανομένων εκείνων οι 
οποίες, όπως εν προκειμένω, θέτουν σε εφαρμογή μια πράξη του διεθνούς δικαίου, 
υπό το πρίσμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων τα οποία εγγυάται η Ένωση.41 Μάλιστα 
όπως σημειώνει το ΔΕΕ, η έλλειψη δικαστικής ασυλίας των πράξεων της Ένωσης 
που θέτουν σε εφαρμογή περιοριστικά μέτρα που αποφασίστηκαν σε διεθνές επίπεδο 
επιβεβαιώθηκε περαιτέρω με την απόφαση της 3ης Δεκεμβρίου 2009, C-399/06 P και 
C-403/06 P, Hassan και Ayadi κατά Συμβουλίου και Επιτροπής42 και, πλέον 
προσφάτως, με την απόφαση της 16ης Νοεμβρίου 2011, C-548/09 P, Bank Melli Iran 
κατά Συμβουλίου, της οποίας η σκέψη 105 ορίζει, στηριζόμενη στην απόφαση Kadi, 
ότι, χωρίς να αμφισβητείται η υπεροχή ενός ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας 
σε επίπεδο διεθνούς δικαίου, ο σεβασμός που επιβάλλεται να επιδεικνύουν τα όργανα 
της Ένωσης έναντι των οργάνων των Ηνωμένων Εθνών δεν μπορεί να συνεπάγεται 
την απουσία ελέγχου της νομιμότητας της πράξεως της Ένωσης με κριτήρια τα 
θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των γενικών αρχών 
του δικαίου της Ένωσης. Με τον παραπάνω νομικό συλλογισμό, το Δικαστήριο 
επιβεβαιώνει την προηγούμενη θέση του και μεταφέρει πλέον την συζήτηση από τη 
δυνατότητα ή μη του δικαστικού ελέγχου στον τρόπο άσκησής του.  

Ο σεβασμός που οφείλει η Ένωση στους δεσμευτικούς κανόνες του διεθνούς 
δικαίου δεν πρέπει επομένως να συνεπάγεται δικαστική ασυλία της προσβαλλομένης 
πράξεως, αλλά προσαρμογή του διενεργούμενου δικαστικού ελέγχου. Ακολουθώντας 
πλέον ένα σταθερό βηματισμό και μια αταλάντευτη στάση στο ζήτημα του ελέγχου, 
το Δικαστήριο δεν μπορούσε παρά να επιβεβαιώσει εκ νέου την ικανότητά του να 
ελέγχει τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσώπων που έχουν 
εγγραφεί στον κατάλογο της επιτροπής κυρώσεων, καθόσον άλλως θα επέτρεπε σε 
ορισμένες περιπτώσεις να μπορεί η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου από τα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης να προσβάλει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Εξάλλου, αντίθετη 
λύση, όπως σημειώνει και ο Γενικός Εισαγγελέας στις προτάσεις του, «θα 
αποτελούσε καθαρή οπισθοχώρηση σε σχέση με την πάγια νομολογία του 
Δικαστηρίου που αποσκοπεί στη διασφάλιση γενικευμένης προστασίας των 

                                                 
41 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης της 18ης Ιουλίου 2013 (Επιτροπή, Συμβούλιο, Ηνωμένο 
Βασίλειο κατά Y.  A. Kadi, συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-584/10 P , C-593/10 P και C-595/10 P, σκ. 
66 και 67.  
42 Συλλογή 2009, σ. I-11393, σκέψεις 69 έως 75. 
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θεμελιωδών δικαιωμάτων όταν μια πράξη της Ένωσης υποβάλλεται στην εκτίμησή 
του».43 

Με την τωρινή του απόφαση, το Δικαστήριο επιβεβαίωσε τον ρόλο του στον 
τομέα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσώπων που είναι 
εγγεγραμμένα στον κατάλογο της επιτροπής κυρώσεων και προχώρησε στις 
αναγκαίες διευκρινίσεις όσον αφορά την έκταση και την ένταση του ελέγχου που τα 
δικαιοδοτικά όργανα της Ένωσης θα έπρεπε να ασκούν επί των πράξεων της Ένωσης 
που θέτουν σε εφαρμογή τις εγγραφές αυτές. 
 Το Δικαστήριο, αρχικά τόνισε ότι στο πλαίσιο διαδικασίας που αποσκοπεί 
στην εγγραφή ή στη διατήρηση του ονόματος προσώπου στον κατάλογο των 
προσώπων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι συνδέονται με την τρομοκρατία, η 
αρμόδια αρχή της Ένωσης οφείλει να κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο τα στοιχεία στα 
οποία στηρίζεται η απόφασή της. Συνεπώς, ο ενδιαφερόμενος αυτός πρέπει να μπορεί 
να λάβει, τουλάχιστον, την αιτιολογική έκθεση που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων 
για να στηρίξει την απόφασή της να εφαρμόσει περιοριστικά μέτρα κατ’ αυτού. 
Επιπλέον, η αρχή αυτή πρέπει να παράσχει τη δυνατότητα στο οικείο πρόσωπο να 
γνωστοποιήσει επωφελώς την άποψή του επί των λόγων που ελήφθησαν υπόψη κατ’ 
αυτού και πρέπει να εξετάσει, υπό το φως των παρατηρήσεων που διατύπωσε ο 
ενδιαφερόμενος, το βάσιμο των λόγων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, εν ανάγκη, 
εναπόκειται στην αρχή αυτή να ζητήσει τη συνεργασία της επιτροπής κυρώσεων και, 
μέσω της τελευταίας αυτής, του μέλους του ΟΗΕ που πρότεινε την εγγραφή του 
οικείου προσώπου στον συγκεντρωτικό κατάλογο, προκειμένου να της 
κοινοποιηθούν πληροφορίες ή αποδεικτικά στοιχεία, εμπιστευτικά ή όχι, που θα της 
επιτρέψουν να προβεί σε επιμελή και αμερόληπτη εξέταση του βασίμου των ως άνω 
λόγων.44  

Ομοίως, στο πλαίσιο του δικαιοδοτικού ελέγχου των λόγων αυτών, ο δικαστής 
της Ένωσης, ο οποίος πρέπει να εκτιμήσει αν οι λόγοι αυτοί μπορούν να στηρίξουν 
την εγγραφή του ενδιαφερομένου στον κατάλογο που κατάρτισε η αρμόδια αρχή της 
Ένωσης, μπορεί να ζητήσει από την αρχή αυτή να του προσκομίσει αυτές τις 
πληροφορίες ή αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, στην αρμόδια αυτή 
αρχή εναπόκειται, σε περίπτωση αμφισβητήσεως, να αποδείξει το βάσιμο των λόγων 
που ελήφθησαν υπόψη κατά του οικείου προσώπου, και όχι στο πρόσωπο αυτό να 
προσκομίσει την αντίθετη απόδειξη της ελλείψεως του βασίμου των λόγων αυτών. 
Αν η αρχή αδυνατεί να ανταποκριθεί στο αίτημα του δικαστή της Ένωσης, 
εναπόκειται στην περίπτωση αυτή στον τελευταίο αυτόν να στηριχθεί στα στοιχεία 
και μόνο που του έχουν γνωστοποιηθεί, ήτοι, εν προκειμένω, στις ενδείξεις που 
περιέχονται στην αιτιολογική έκθεση που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων, στις 
παρατηρήσεις και στα απαλλακτικά στοιχεία που ενδεχομένως προσκόμισε το οικείο 
πρόσωπο, καθώς και στην απάντηση της αρχής στις παρατηρήσεις αυτές. Αν τα 
στοιχεία αυτά δεν επιτρέπουν τη διαπίστωση του βασίμου ενός λόγου, ο δικαστής της 
Ένωσης απορρίπτει τον λόγο αυτό ως έρεισμα της αποφάσεως περί εγγραφής ή περί 
διατηρήσεως της εν λόγω εγγραφής. Αν, αντιθέτως, η αρμόδια αρχή της Ένωσης 
προσκομίσει κρίσιμες πληροφορίες ή αποδεικτικά στοιχεία, ο δικαστής της Ένωσης 
πρέπει να εξακριβώσει την ακρίβεια των πραγματικών περιστατικών που 
προβάλλονται σε σχέση με τις πληροφορίες και τα στοιχεία αυτά και να εκτιμήσει την 
αποδεικτική δύναμη των τελευταίων αυτών σε συνάρτηση με τις περιστάσεις της 

                                                 
43 Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-584/10 P , C-593/10 P και C-
595/10 P, Επιτροπή, Συμβούλιο, Ηνωμένο Βασίλειο κατά Y.  A. Kadi, 19 Μαρτίου 2013, παρ. 51.  
44 Σκ. 111-116. 
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υποθέσεως και υπό το φως των ενδεχόμενων παρατηρήσεων που υπέβαλε, μεταξύ 
άλλων, το οικείο πρόσωπο συναφώς.45  

Ακολούθως, το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι επιτακτικοί λόγοι αναγόμενοι 
στην ασφάλεια της Ένωσης ή των κρατών μελών της, ή στον χειρισμό των διεθνών 
τους σχέσεων μπορούν να αντιτίθενται στην κοινοποίηση ορισμένων πληροφοριών ή 
ορισμένων αποδεικτικών στοιχείων στο οικείο πρόσωπο. Σε μια τέτοια περίπτωση, 
εναπόκειται ωστόσο στον δικαστή της Ένωσης, στον οποίο δεν μπορεί να αντιταχθεί 
το απόρρητο ή η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών ή στοιχείων αυτών, να ελέγξει, 
προβαίνοντας σε εξέταση του συνόλου των νομικών και πραγματικών στοιχείων που 
προσκόμισε η αρμόδια αρχή της Ένωσης, το βάσιμο των λόγων που προέβαλε η εν 
λόγω αρχή για να αντιταχθεί σε μια τέτοια κοινοποίηση. Αν ο δικαστής της Ένωσης 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι λόγοι αυτοί δεν εμποδίζουν την, τουλάχιστον 
μερική, κοινοποίηση των σχετικών πληροφοριών ή αποδεικτικών στοιχείων, παρέχει 
στην αρμόδια αρχή της Ένωσης τη δυνατότητα να προβεί στην κοινοποίηση αυτή 
προς το ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Αν η εν λόγω αρχή αντιταχθεί στην κοινοποίηση 
όλων ή μέρους των πληροφοριών ή στοιχείων αυτών, ο δικαστής της Ένωσης θα 
προβεί στην περίπτωση αυτή στην εξέταση της νομιμότητας της προσβαλλομένης 
πράξεως αποκλειστικώς βάσει των στοιχείων που κοινοποιήθηκαν στο πρόσωπο 
αυτό.46 

Αντιθέτως, αν αποδειχθεί ότι οι λόγοι που επικαλέστηκε η αρμόδια αρχή της 
Ένωσης αντιτίθενται πράγματι στην κοινοποίηση στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο των 
πληροφοριών ή αποδεικτικών στοιχείων που προσκομίστηκαν ενώπιον του δικαστή 
της Ένωσης, απαιτείται να σταθμίζονται καταλλήλως οι απαιτήσεις που συνδέονται 
με το δικαίωμα επί αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας με εκείνες που 
απορρέουν από την ασφάλεια της Ένωσης ή των κρατών μελών της, ή από τον 
χειρισμό των διεθνών τους σχέσεων. Για τους σκοπούς μιας τέτοιας σταθμίσεως, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν δυνατότητες όπως η κοινοποίηση περιλήψεως του 
περιεχομένου των σχετικών πληροφοριών ή αποδεικτικών στοιχείων. Ωστόσο, 
ανεξάρτητα από τη χρησιμοποίηση τέτοιων δυνατοτήτων, εναπόκειται στον δικαστή 
της Ένωσης να εκτιμήσει αν και σε ποιο βαθμό η έλλειψη γνωστοποιήσεως 
εμπιστευτικών πληροφοριών ή αποδεικτικών στοιχείων στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο 
και η συνακόλουθη αδυναμία αυτού να προβάλει τις παρατηρήσεις του επ’ αυτών 
μπορεί να επηρεάσει την αποδεικτική δύναμη των εμπιστευτικών αποδεικτικών 
στοιχείων.47  

Το Δικαστήριο διευκρίνισε, επίσης ότι, αν, στο πλαίσιο του ελέγχου της 
νομιμότητας της προσβαλλομένης αποφάσεως, ο δικαστής της Ένωσης κρίνει ότι, 
τουλάχιστον, ο ένας από τους λόγους που διαλαμβάνονται στην αιτιολογική έκθεση 
που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων είναι επαρκώς ακριβής και συγκεκριμένος, ότι 
είναι τεκμηριωμένος και ότι συνιστά επαρκές έρεισμα για να στηρίξει την απόφαση 
αυτή, το γεγονός ότι άλλοι μεταξύ των λόγων αυτών δεν συνιστούν τέτοιο έρεισμα 
δεν μπορεί να δικαιολογήσει την ακύρωση της εν λόγω αποφάσεως. Στην αντίστροφη 
περίπτωση, θα προβεί στην ακύρωση της προσβαλλομένης αποφάσεως.48  

Στην υπό κρίση περίπτωση, το Δικαστήριο εκτίμησε ότι, σε αντίθεση με την 
ανάλυση του Γενικού Δικαστηρίου, η πλειονότητα των λόγων που ελήφθησαν υπόψη 
κατά του Υ. Α. Kadi είναι επαρκώς ακριβείς και συγκεκριμένοι ώστε να καθίσταται 
δυνατή η επωφελής άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας καθώς και ο έλεγχος της 
                                                 
45 Σκ. 117-124.  
46 Σκ. 125-127. 
47 Σκ. 128 και 129.  
48 Σκ. 130.  
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νομιμότητας της προσβαλλομένης πράξεως.49 Αντιθέτως, θεώρησε ότι, δεδομένου ότι 
δεν προβλήθηκε κανένα πληροφοριακό ή αποδεικτικό στοιχείο για την τεκμηρίωση 
των λόγων, που κατηγορηματικά αντέκρουσε Υ. Α. Kadi, σχετικά με την ανάμειξή 
του σε δραστηριότητες συνδεόμενες με τη διεθνή τρομοκρατία, οι λόγοι αυτοί δεν 
μπορούν να δικαιολογήσουν τη λήψη, στο επίπεδο της Ένωσης, περιοριστικών 
μέτρων κατ’ αυτού.50 Με βάση τα παραπάνω, το Δικαστήριο κατέληξε ότι, παρά τις 
πλάνες περί το δίκαιο στις οποίες υπέπεσε το Γενικό Δικαστήριο κατά την ερμηνεία 
των δικαιωμάτων άμυνας και του δικαιώματος επί αποτελεσματικής δικαστικής 
προστασίας, ο νέος κανονισμός της Επιτροπής θα πρέπει να ακυρωθεί, και έτσι 
απέρριψε τις αιτήσεις αναιρέσεως που άσκησαν η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το 
Ηνωμένο Βασίλειο. 

Από την δική του πλευρά ο Γενικός Εισαγγελέας Y. Bot εκφράσθηκε υπέρ 
ενός κανονικού ελέγχου της εξωτερικής νομιμότητας και ενός περιορισμένου ελέγχου 
της εσωτερικής νομιμότητας των πράξεων της Ένωσης που θέτουν σε εφαρμογή 
Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει «να καταστεί 
άνευ ουσίας η κύρια ευθύνη του οργάνου του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη 
διατήρηση, σε παγκόσμια κλίμακα, της ειρήνης και της ασφάλειας, ούτε να καταστεί 
η Ένωση δευτεροβάθμιο όργανο ή όργανο επανεξέτασης των αποφάσεων που έχει 
λάβει η επιτροπή κυρώσεων».51 Κατά τη γνώμη του, μια πληθώρα λόγων που 
άπτονται της προληπτικής φύσεως των επίμαχων μέτρων, του διεθνούς πλαισίου στο 
οποίο εντάσσεται η προσβαλλόμενη πράξη, της αναγκαιότητας συμβιβασμού μεταξύ 
των προταγμάτων της καταπολεμήσεως της τρομοκρατίας και αυτών της προστασίας 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της πολιτικής φύσεως των εκτιμήσεων στις οποίες 
έχει προβεί η επιτροπή κυρώσεων για να αποφασίσει να εγγράψει ένα πρόσωπο ή μια 
οντότητα στον κατάλογο, καθώς και των βελτιώσεων που η ενώπιον του οργάνου 
αυτού διαδικασία έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα μετά την 
απόφαση Kadi του Δικαστηρίου, δεν επιτρέπουν να γίνει δεκτός ως κανόνας ένας 
πλήρης και αυστηρός δικαστικός έλεγχος.52 

Ο Γενικός Εισαγγελέας παρατήρησε μεταξύ άλλων ότι τα μέτρα δεσμεύσεως 
των κεφαλαίων συνιστούν συντηρητικά μέτρα, οπότε τα κεφάλαια δεσμεύονται αλλά 
δεν δημεύονται. Επιπλέον, τα μέτρα αυτά δεν συνιστούν ποινικές κυρώσεις, αλλά 
θεσπίστηκαν προς εμπέδωση, σε διεθνές επίπεδο, της ειρήνης και της ασφάλειας.53 Ο 
Γενικός Εισαγγελέας διαπίστωσε επίσης ότι σημειώθηκαν βελτιώσεις στη διαδικασία 
ενώπιον της επιτροπής κυρώσεων με γνώμονα τον σεβασμό των δικαιωμάτων 
άμυνας. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι στα Ηνωμένα Έθνη υπάρχει μια 
συνειδητοποίηση του ότι, παρά τις απαιτήσεις της εμπιστευτικότητας, οι διαδικασίες 
εγγραφής και διαγραφής πρέπει πλέον να εφαρμόζονται στη βάση ενός επαρκούς 
επιπέδου πληροφοριών, ότι η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών στον 
ενδιαφερόμενο πρέπει να ενθαρρύνεται και ότι η αιτιολογική έκθεση πρέπει να είναι 
επαρκώς τεκμηριωμένη.54  
                                                 
49 Σκ. 137 και 139.  
50 Σκ. 141 και 151-162.  
51 Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-584/10 P , C-593/10 P και C-
595/10 P, Επιτροπή, Συμβούλιο, Ηνωμένο Βασίλειο κατά Y.  A. Kadi, 19 Μαρτίου 2013, σημείο 71. 
52 Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα, σημείο 67.  
53 Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα, σημείο 68. Βλ., υπ’ αυτή την έννοια, απόφαση του 
Πρωτοδικείου της 2ας Σεπτεμβρίου 2009, T-37/07 και T-323/07, El Morabit κατά Συμβουλίου (σκέψη 
43). 
54 Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα, σημεία 81-84. Σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα, «είτε 
ληφθούν υπόψη, στο πλαίσιο των υπό κρίση αιτήσεων αναιρέσεως, μόνον οι εξελίξεις που 
σημειώθηκαν πριν από τον προσβαλλόμενο κανονισμό είτε εξεταστούν επίσης και αυτές που έλαβαν 
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Με δεδομένα τα στοιχεία αυτά, η γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα ήταν ότι οι 
διαδικασίες εγγραφής και διαγραφής στο πλαίσιο της επιτροπής κυρώσεων 
παρουσιάζουν επαρκείς εγγυήσεις ώστε τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να μπορούν 
να τεκμαίρονται το βάσιμο των αποφάσεων που λαμβάνει το όργανο αυτό. Ο 
δικαστής της Ένωσης δεν πρέπει συνεπώς να ασκεί διεξοδικό έλεγχο του βασίμου της 
εγγραφής βάσει των αποδεικτικών στοιχείων στα οποία στηρίζονται οι εκτιμήσεις της 
επιτροπής κυρώσεων, αλλά απλώς να μεριμνά ώστε μια εγγραφή στο πλαίσιο της 
Ένωσης να μη στηρίζεται σε αιτιολογική έκθεση προδήλως ανεπαρκής ή εσφαλμένη.  

Στο πλαίσιο αυτό διατύπωσε προτάσεις σχετικά με τον δικαστικό έλεγχο ο 
οποίος θα έπρεπε να ασκείται επί των πράξεων της Ένωσης που θέτουν σε εφαρμογή 
αποφάσεις της επιτροπής κυρώσεων. Κατ’ αυτόν, οι τυπικές και διαδικαστικές πτυχές 
της προσβαλλομένης πράξεως πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο κανονικού 
ελέγχου (ελέγχου της εξωτερικής νομιμότητας). Ο δικαστής της Ένωσης οφείλει να 
ελέγξει αυστηρά αν η πράξη αυτή εκδόθηκε στο πλαίσιο διαδικασίας στην οποία 
έγιναν σεβαστά τα δικαιώματα άμυνας. Οφείλει, ειδικότερα, να ελέγξει αν 
γνωστοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο η αιτιολογία της εγγραφής, αν η αιτιολογία 
αυτή είναι επαρκής για να του παρασχεθεί η δυνατότητα να αμυνθεί επωφελώς, αν 
αυτός μπόρεσε να υποβάλει τις παρατηρήσεις του στην Επιτροπή και αν αυτή τις 
έλαβε επαρκώς υπόψη. Το υψηλό αυτό επίπεδο απαιτήσεων σε πλαίσιο διαδικασίας 
εγγυάται έναν προσήκοντα συμβιβασμό μεταξύ της προστασίας των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και της καταπολεμήσεως της τρομοκρατίας.55 

Αντιθέτως, ο δικαστής της Ένωσης οφείλει να ασκήσει περιορισμένο έλεγχο 
όσον αφορά το βάσιμο της αιτιολογίας (έλεγχος της εσωτερικής νομιμότητας), 
περιοριζόμενος στον έλεγχο της υπάρξεως πρόδηλης πλάνης. Συγκεκριμένα, για την 
αξιολόγηση της σκοπιμότητας μιας εγγραφής αρμόδια είναι η επιτροπή κυρώσεων. 
Εξέταση από την Επιτροπή και από τον δικαστή της Ένωσης των αποδείξεων και των 
πληροφοριών επί των οποίων η επιτροπή αυτή στηρίχθηκε για να συντάξει την 
αιτιολογική έκθεση δεν μπορεί, συνεπώς, να απαιτηθεί εν ονόματι της προστασίας 
των δικαιωμάτων άμυνας και του δικαιώματος επί αποτελεσματικής δικαστικής 
προστασίας.56 

                                                                                                                                            
χώρα μετά από αυτόν, είναι αναμφισβήτητο ότι στα Ηνωμένα Έθνη έχει κινηθεί μια διαδικασία 
βελτιώσεως των διαδικασιών εγγραφής και διαγραφής, με γνώμονα την επιείκεια και τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων άμυνας, με την έκδοση από το Συμβούλιο Ασφαλείας των ψηφισμάτων 1822 (2008) της 
30ής Ιουνίου 2008, 1904 (2009) της 17ης Δεκεμβρίου 2009 και 1989 (2011) της 17ης Ιουνίου 2011».  
55 Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα, σημεία 96-104. Σύμφωνα με τον ίδιο, ««η διασφάλιση 
αυστηρού ελέγχου της τηρήσεως των ουσιωδών τύπων και της υπάρξεως διαδικασίας που να σέβεται 
τα δικαιώματα άμυνας παρέχει τη δυνατότητα στον δικαστή της Ένωσης να υιοθετεί μια πιο 
συγκρατημένη στάση όταν πρόκειται να ελέγξει την εσωτερική νομιμότητα της προσβαλλομένης 
πράξεως» για να καταλήξει ότι «οπότε, ακόμη και αν ο δικαστής υιοθετήσει μια «self-restraint» στάση 
όσον αφορά το βάσιμο της εγγραφής, το υψηλό επίπεδο απαιτήσεων που θέτει σε επίπεδο διαδικασίας 
εγγυάται έναν προσήκοντα συμβιβασμό μεταξύ της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 
καταπολεμήσεως της τρομοκρατίας». Η διαλεκτική αυτή σχέση εκφράστηκε από το Δικαστήριο με την 
απόφασή του της 21ης Νοεμβρίου 1991, C-269/90, Technische Universität München (Συλλογή 1991, 
σ. I-5469, σκέψη 14). Βλ, επίσης, D. Ritleng (2011), ‘Contentieux de l’Union européenne1. 
Annulation. Exception d’illégalité΄,  Lamy, 218: idem, ‘Le juge communautaire de la légalité et le 
pouvoir discrétionnaire des institutions communautaires’, AJDA, 1999, 9(20): 645. 
56 Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα, σημείο 104-110. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ίδιος ««ο 
έλεγχος που ασκεί ο δικαστής της Ένωσης επί της νομιμότητας των πράξεων της Ένωσης που θέτουν 
σε εφαρμογή αποφάσεις ληφθείσες από την επιτροπή κυρώσεων δεν πρέπει, κατ’ αρχήν, να οδηγεί 
στην αμφισβήτηση του βασίμου της εγγραφής στον κατάλογο, εξαιρουμένης της περιπτώσεως κατά 
την οποία η διαδικασία εφαρμογής της εγγραφής αυτής στο πλαίσιο της Ένωσης κατέστησε δυνατή 
την επισήμανση μιας κατάφωρης πλάνης κατά τη διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών, κατά 
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Συμπερασματικές παρατηρήσεις.  
 

Η μακρά ιστορία των υποθέσεων Kadi έφερε στο προσκήνιο κρίσιμα νομικά 
ζήτημα, ιδίως σε ότι αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την 
άσκηση ενός αποτελεσματικού δικαιοδοτικού ελέγχου της νομιμότητας των πράξεων 
της Ένωσης που θέτουν σε εφαρμογή Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Οι 
αποφάσεις του ΔΕΕ που εξεδόθησαν επί των συγκεκριμένων υποθέσεων αποτελούν 
σημαντικό σταθμό τόσο στο πεδίο της αποτελεσματικής προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, όσο και στα ζητήματα υπεροχής ανάμεσα σε δικαιοταξίες με 
διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες, όπως είναι η διεθνής έννομη τάξη που συστήνουν τα 
Ηνωμένα Έθνη και αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Με την απόφαση της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 το ΔΕΕ οριοθέτησε το πεδίο των 
σχέσεων διεθνούς και κοινοτικού δικαίου και καθόρισε τους όρους συνύπαρξης ή/και 
αλληλεπίδρασης, όπου η σχέση μεταξύ διεθνούς δικαίου και κοινοτικής έννομης 
τάξης ρυθμίζεται από τη δεύτερη, το δε διεθνές δίκαιο αναπτύσσει αποτελέσματα 
εντός αυτής της εννόμου τάξεως μόνον υπό τις προϋποθέσεις που θέτουν οι 
συνταγματικές αρχές της Κοινότητας. Με την τωρινή του απόφαση, της 18ης Ιουλίου 
2013, επιβεβαιώνει την προηγούμενη θέση του και μεταφέρει πλέον την συζήτηση 
από τη δυνατότητα ή μη του δικαστικού ελέγχου στον τρόπο άσκησής του. Ο 
σεβασμός που οφείλει η Ένωση στους δεσμευτικούς κανόνες του διεθνούς δεν πρέπει 
να συνεπάγεται δικαστική ασυλία της προσβαλλομένης πράξεως, αλλά προσαρμογή 
του διενεργούμενου δικαστικού ελέγχου. Ακολουθώντας πλέον ένα σταθερό 
βηματισμό και μια αταλάντευτη στάση στο ζήτημα του ελέγχου, το Δικαστήριο δεν 
μπορούσε παρά να επιβεβαιώσει εκ νέου την ικανότητά του να ελέγχει τον σεβασμό 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσώπων που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο της 
επιτροπής κυρώσεων, καθόσον άλλως θα επέτρεπε σε ορισμένες περιπτώσεις να 
μπορεί η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να 
προσβάλει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Εξάλλου, αντίθετη λύση, όπως σημειώνει και ο 
Γενικός Εισαγγελέας στις προτάσεις του, θα αποτελούσε καθαρή οπισθοχώρηση σε 
σχέση με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου που αποσκοπεί στη διασφάλιση 
γενικευμένης προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων όταν μια πράξη της Ένωσης 
υποβάλλεται στην εκτίμησή του.  

Με τη νομολογία του το ΔΕΕ πραγματεύτηκε τα σύνθετα ζητήματα των 
σχέσεων διεθνούς κα ενωσιακού δικαίου, υπέδειξε τις νομικές βάσεις λήψης 
κυρωτικών μέτρων και ταυτόχρονα προσδιόρισε την άσκηση ελέγχου νομιμότητας 
επί των τελευταίων. Με την τωρινή του απόφαση, το Δικαστήριο επιβεβαίωσε τον 
ρόλο του στον τομέα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσώπων 
που είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο της επιτροπής κυρώσεων και προχώρησε στις 
αναγκαίες διευκρινίσεις όσον αφορά την έκταση και την ένταση του ελέγχου που τα 
δικαιοδοτικά όργανα της Ένωσης θα έπρεπε να ασκούν επί των πράξεων της Ένωσης 
που θέτουν σε εφαρμογή τις εγγραφές αυτές. Υπό το πρίσμα αυτό, η αποτίμηση της 
αναιρετικής είναι θετική, αφού, εν όψει της συνεχώς αυξανόμενης εμπλοκής της Ε.Ε. 
στον διεθνή κυρωτικό μηχανισμό, το ΔΕΕ φαίνεται ότι αποκτά έναν σταθερό 
προσανατολισμό στο ζήτημα του δικαστικού ελέγχου, ο οποίος συνάδει προς τους 
απαράκαμπτους κανόνες συνταγματικής φύσης, όπως το κράτος του δικαίου και ο 
σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων.   

                                                                                                                                            
τον νομικό χαρακτηρισμό των πραγματικών περιστατικών ή κατά την εκτίμηση της αναλογικότητας 
του μέτρου». 


