Γενική Θεώρηση της Αντίστροφης (Εσωτερικής)
∆ιακριτικής Μεταχείρισης και του κανόνα αµιγώς
εσωτερικών καταστάσεων
Η αντίστροφη διακριτική µεταχείριση είναι Jροϊόν της αλληλεJίδρασης µεταξύ του ευρωJαϊκού δικαίου,
ατοµικά, και των νοµικών συστηµάτων των διαφόρων κρατών µελών Jου αJαρτίζουν συλλογικά την ένωση.
Η σχέση αυτή είναι λογικό να εµφανίζει δυσµορφίες και να δηµιουργεί Jροβλήµατα Jρωτοφανή, δεδοµένου,
άλλωστε, του JρωτότυJου σχηµατισµού της Ενωσιακής έννοµης τάξης. ΌJως εJισηµάνθηκε νωρίς αJό το
∆ικαστήριο της ΕυρωJαϊκής Ένωσης (εφεξής: ∆ικαστήριο) σε µια αJό τις Jολυάριθµες αJοφάσεις-κλειδιά
για τη λειτουργία του, το Ενωσιακό δίκαιο αJοτελεί µια νέα και µοναδική έννοµη τάξη στην αρένα του
διεθνούς δικαίου(1) . Στο Jλαίσιο αυτής, ένας αJό τους θεµελιώδεις στόχους Jου έχουν τεθεί είναι η
δηµιουργία µιας εσωτερικής, ενιαίας αγοράς, το µέσο εJίτευξης της οJοίας είναι οι θεµελιώδεις
ελευθέριες(2) .
Η προάσπιση των ελευθεριών αυτών απαιτεί
την υιοθέτηση διάφορων προστατευτικών
µέτρων. Το πλαίσιο εντός του οποίου
καλλιεργούνται οι απαραίτητες συνθήκες για
την εµφάνιση του φαινοµένου της αντίστροφης
διακριτικής µεταχείρισης είναι ακριβώς αυτό,
δηλαδή η απαγόρευση της διακριτικής
µεταχείρισης και η δηµιουργία ενός
προστατευτικού καθεστώτος εντός του κράτους
µέλους στο οποίο µετακινούνται οι ασκούντες
"η εισαγωγή της
τις ελευθερίες, το οποίο τοποθετεί τους
Ευρωlαϊκής Ιθαγένειας δικαιούχους αυτού σε ευµενέστερη θέση από
στην έννοµη τάξη των τους κατοίκους του. Για το λόγο αυτό, είναι
κρατών µελών της
Ευρωlαϊκής Ένωσης σηµαντικό να εξετάσουµε συνοπτικώς, αρχικά,
υlήρξε δραµατική για το προστατευτικό πλαίσιο εντός του οποίου
την εξέλιξη του
γεννιέται η αντίστροφη διακριτική µεταχείριση,
φαινοµένου της
η οποία φαίνεται να αποτελεί το παιδί ενός
αντιστροφής διακριτικής υπερπροστατευτικού
κηδεµόνα,
της
µεταχείρισης, το οlοίο
γνώρισε lλέον νέες Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αρχικά, λοιπόν, θεωρώ σώφρον να
διαστάσεις. "
διερευνήσουµε το πλαίσιο προστασίας εντός
του οποίου το εν λογω φαινόµενο
παρουσιάζεται, δηλαδή την ασπίδα των
ελευθεριών της εσωτερικής αγοράς, της
διακριτικής µεταχείρισης. Ακολούθως και αφού
καταστούν αντιληπτές οι ως άνω αναφερόµενες
συνθήκες, θα είναι περισσότερο εύπεπτοι και οι

τρόποι µε τους οποίους πιθανώς µπορεί να
εξαλειφθεί ή να περισταλεί η αντίστροφη
διακριτική µεταχείριση.
Συµπληρωµατικά, πρέπει να υποµνησθεί ότι η
εισαγωγή της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας στην
έννοµη τάξη των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε δραµατική για
την εξέλιξη του φαινοµένου της αντιστροφής
διακριτικής µεταχείρισης, το οποίο γνώρισε
πλέον νέες διαστάσεις. Οι περιστάσεις υπό τις
οποίες το φαινόµενο θα µπορούσε να ανακύψει
πολλαπλασιάστηκαν, δεδοµένης της επέκτασης
του πεδίου εφαρµογής της συνθήκης και του
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα,
αλλά και του γεγονότος ότι η αντίστροφη
διακριτική µεταχείριση εισέβαλε ως έννοια και
στο χώρο των περιπτώσεων οριζόντιας
εφαρµογής του Ενωσιακού δικαίου(3) . Με
αυτόν τον τρόπο, το προρρηθέν λανθάνον
φαινόµενο, που κάποτε αποτελούσε µια
περιστασιακά εµφανιζόµενη ανωµαλία, έναν
λογικό δηλαδή απότοκο της «αφύσικης»
συµβίωσης των εθνικών δικαίων µε µια
πρωτόγνωρη Ενωσιακή έννοµη τάξη, απέκτησε
διαστάσεις ανησυχητικές, µε αποτέλεσµα η
οριστική ίαση του να αποτελεί ανάγκη και
υποχρέωση. Πρέπει, ωστόσο, σε κάθε

H αντίστροφη διακριτική
μεταχείριση
περίπτωση να διευκρινιστεί ότι αυτή η
καθολική, όπως παρουσιάζεται, ανάγκη δε
συνεπάγεται την εξίσου ευρύτατη προθυµία ή
δυνατότητα ανάληψης της υποχρέωσης για την
εξάλειψη του. Έτσι, όπως θα καταστεί φανερό
και από την ανάλυση που θα ακολουθήσει,
µπορούµε να ισχυριστούµε, δανειζόµενοι τους
οικονοµικούς όρους της αγοράς, ότι το
φαινόµενο παρουσιάζει αυξηµένη ζήτηση και
µειωµένη προσφορά για την επίλυσή του.
∆εδοµένης της αυξηµένης ευαισθησίας του
φαινοµένου της εσωτερικής διακριτικής
µεταχείρισης
στην
µετακίνηση
και
εγκατάσταση προσώπων και των συγγενών τους,
ο συγκεκριµένος τοµέας θα καταλάβει
σηµαντικό τµήµα του παρόντος κειµένου.

1. Η οντογενεσιολογία της
Αντίστροφης ∆ιακριτικής
Μεταχείρισης:
i. ∆ιακριτική Μεταχείριση

"η αντίστροφη
διακριτική µεταχείριση
αναδύεται µε την
αδυναµία των κατοίκων
ενός κράτους µέλους να
αlολαύσουν την
lροστασία και τα ειδικά
lρονόµια, τα οlοία
αlολαµβάνουν κάτοικοι
άλλων κρατών µελών, οι
οlοίοι αlοφασίζουν να
ασκήσουν µια αlό τις
lροβλεlόµενες
ελευθερίες στο κράτος
των ηµεδαlών"

Αναφέρθηκε προηγουµένως ότι η αντίστροφη ή
εσωτερική διακριτική µεταχείριση είναι
απότοκος του προστατευτισµού- θα µπορούσε
κανείς να ισχυριστεί υπερπροστατευτισµούπου τρέφει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις
θεµελιώδεις ελευθερίες και δικαιώµατα που
τόσο σθεναρά προστατεύει. Στο βωµό της
προστασίας αυτής, η διαφορετική (διακριτική)
µεταχείριση των υποκειµένων του δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύεται ρητά από
το πρωτογενές αλλά και δευτερογενές
Ενωσιακό ∆ίκαιο(4) . Ειδικότερα, το πρωτογενές
και δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, δηλαδή η προστασία που παρέχεται
από τις Συνθήκες, τις Οδηγίες, τους
Κανονισµούς, αλλά και τις αποφάσεις του
∆ικαστηρίου, απαγορεύουν την άµεση (5) και
έµµεση (6) διακριτική µεταχείριση. Η
προστασία, λοιπόν, καλύπτει όχι µόνο τις
καταφανείς
περιπτώσεις
διαφορετικής
µεταχείρισης προσώπων που βρίσκονται στην
ίδια θέση (7) , αλλά επεκτείνεται και στις

περιπτώσεις ίδιας µεταχείρισης προσώπων που
βρίσκονται σε διαφορετική θέση.
Κατ’ουσίαν, η αντίστροφη διακριτική
µεταχείριση αναδύεται µε την αδυναµία των
κατοίκων ενός κράτους µέλους να απολαύσουν
την προστασία και τα ειδικά προνόµια, τα
οποία απολαµβάνουν κάτοικοι άλλων κρατών
µελών, οι οποίοι αποφασίζουν να ασκήσουν µια
από τις προβλεπόµενες ελευθερίες στο κράτος
των ηµεδαπών και έτσι εµπίπτουν στη σφαίρα
προστασίας του Ενωσιακού ∆ικαίου. Έτσι, οι
τελευταίοι, αν και αλλοδαποί, υπόκεινται συχνά
σε καθεστώς ευνοϊκότερο από τους ηµεδαπούς
στην επικράτεια ενός κράτους µέλους.

ii. Εισαγωγή: Purely Internal rule & Cross
Βorder element: Στοιχειά lου ρυθµίζουν
την ενεργοlοίηση της lροστασίας
Ευρωlαϊκού ∆ικαίου

Ενώ η ασπίδα προστασίας κατά της
διακριτικής µεταχείρισης αγκαλιάζει έναν
ευρύτατο φάσµα περιπτώσεων, στην πράξη δεν
ισχύει το ίδιο για το εύρος των προσώπων που
επωφελούνται αυτής. Η κατανόηση, εν
προκειµένω, των στόχων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης επιτρέπει την κατανόηση της
νοµοθετικής της λειτουργίας. Στη διεθνή αυτή
έννοµη τάξη, η Ένωση αναλαµβάνει
νοµοθετικές αρµοδιότητες αναφορικά µε
συγκεκριµένους κλάδους, στους οποίους τα
κράτη µέλη έχουν συναινετικά παραχωρήσει
την εθνική τους ανεξαρτησία και
αρµοδιότητες(8) . Η εγκαθίδρυση µιας ενιαίας
αγοράς, όπως είναι φυσικό, καθιστά αναγκαία
την
περίληψη
σηµαντικού
αριθµού
αρµοδιοτήτων για τη ρύθµιση των αντίστοιχων
ζητηµάτων, για τα οποία τα κράτη µέλη
συναινούν ότι η Ένωση στο διεθνές επίπεδο
είναι ικανότερη και συνεπώς αρµόδια, να
αποφασίζει και να νοµοθετεί.
Απαραίτητος καθίσταται σε αυτό το σηµείο ο
διαχωρισµός των περιπτώσεων που εµπίπτουν
στην εκάστοτε προστασία που παρέχει το
Ενωσιακό δίκαιο, από αυτές για τις οποίες θα
παρέχονται πρόνοιες από τα κράτη µέλη,

Εσωτερική αγορά

"η εµφάνιση
lεριlτώσεων
αντίστροφης διακριτικής
µεταχείρισης δεν
οφείλεται στη εlιθυµία
των κρατών µελών να
υlοβάλουν τους
κατοίκους τους σε
καθεστώς διακριτικής
µεταχείρισης, αλλά στην
υlοχρέωση την οlοία
αναλαµβάνουν,
ακολουθώντας την
Ενωσιακή νοµοθεσία,
να υlοβάλουν τους
υlηκόους άλλων
κρατών µελών σε
lρονοµιακό καθεστώς"

δηλαδή για τις οποίες τα κράτη µέλη είναι
ατοµικά αρµόδια. Οι τελευταίες περιπτώσεις
κατηγοριοποιούνται τοιουτοτρόπως, µεταξύ
άλλων, λόγω της απουσίας του απαραίτητου
«διασυνοριακού στοιχείου» (cross border
element), το οποίο ενεργοποιεί την προστασία
του Ενωσιακού δικαίου, επειδή, όπως έχει
επανειληµµένως αναφέρει το ίδιο το
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, δεν υπάρχει κάποιος
συνδετικός παράγοντας µε τις περιπτώσεις για
τις οποίες προνοεί το Ενωσιακό δίκαιο(9) .
Καταστάσεις κατά τις οποίες δεν παρατηρείται
αυτός ο «συνδετικός κρίκος» µε το Ενωσιακό
δίκαιο, δεν επιτρέπουν την προσφυγή σε
ευρωπαϊκές προστατευτικές διατάξεις, γεγονός
το οποίο αποκτά ιδιαίτερη σηµασία στο πεδίο
της αντίστροφης διακριτικής µεταχείρισης,
αφού στις τελευταίες περιπτώσεις, παρά την
αναγνώριση της ύπαρξης εσωτερικήςαντίστροφης διακριτικής µεταχείρισης, το
∆ικαστήριο «αδυνατεί» να επιληφθεί αυτής(10) .
Όπως θα δούµε στη συνέχεια, η περιπλοκότητα
και συνεπαγόµενη δυσκολία κατηγοριοποίησης
των περιπτώσεων σε αµιγώς εσωτερικές ή
πληρούσες το διασυνοριακό στοιχείο αποτελεί
καθεαυτή µείζον πρόβληµα που πρέπει να
θεραπευτεί από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, µε
τη συνδροµή σειράς συνεκτικών ερµηνευτικών
αποφάσεων.

2. Αντίστροφη ∆ιακριτική
Μεταχείριση

Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, το
φαινόµενο της αντίστροφης διακριτικής
µεταχείρισης προέκυψε ως απότοκος της
οργανωµένης και νοµοθετικά κατοχυρωµένης
προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
εξαλείψει το φαινόµενο της διακριτικής
µεταχείρισης, θέτοντας τα πρόσωπα που
επιθυµούσαν να συµµετάσχουν στη διαδικασία
της Ευρωπαϊκής οικονοµικής ενοποίησης στην
ίδια θέση µε τα πρόσωπα, των οποίων οι
οικονοµικές δραστηριότητες περιορίζονταν
εδαφικά εντός µιας συγκεκριµένης επικράτειας.
Έτσι, τουλάχιστον αρχικά, καθίστατο δυνατή η

υλοποίηση µιας ελεύθερης αγοράς, εντός της
οποίας οι αντικειµενικές δυσκολίες που
συνόδευαν την άσκηση των καθιερωµένων από
το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελευθεριών
µετριάζονταν, µε την αρωγή θετικών, προς
εξισορρόπηση των δυσκολιών, µέτρων, τα
οποία αποσκοπούσαν στην επίτευξη µιας
ουσιαστικής ισότητας(11) . Κατά συνέπεια, στις
παραπάνω αρχικές χρονικά περιπτώσεις, ο
όρος αντίστροφη διακριτική µεταχείριση είναι
ίσως άτοπος, αφού αυτές αντανακλούν καθαρά
µια εκούσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αποβλέπουσα στη δηµιουργία κατάλληλων
συνθηκών εντός της οραµατιζόµενης ενιαίας
αγοράς.
Αντίθετα, η αντίστροφη διακριτική µεταχείριση
αρχίζει να µετατρέπεται σε νοσηρή στις
περιπτώσεις όπου πρακτικές παρεκκλίσεις από
την προρρηθείσα πολιτική µετριασµού
οδηγούν σε υπεραντιστάθµιση των συγγενών µε
την άσκηση των ελευθεριών δυσκολιών ή στις
περιπτώσεις, κατά τις οποίες στο βωµό της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, οι συµµετέχοντες
στη διαδικασία οικονοµικής ενοποίησης
υπόκεινται σε ευµενέστερο καθεστώς. Η
τελευταία περίπτωση, θα µπορούσε να
ισχυριστεί κανείς, πρόκειται για ανταµοιβή
αυτών που αποφασίζουν να συµµετάσχουν στη
διαδικασία της οικονοµικής ολοκλήρωσης και
συνεπώς σχετίζεται άρρηκτα µε το Ενωσιακό
δίκαιο(12) . Όπως, άλλωστε, έχει ορθά
υπογραµµιστεί από την ακαδηµαϊκή κοινότητα,
η εµφάνιση περιπτώσεων αντίστροφης
διακριτικής µεταχείρισης δεν οφείλεται στη
επιθυµία των κρατών µελών να υποβάλουν τους
κατοίκους τους σε καθεστώς διακριτικής
µεταχείρισης, αλλά στην υποχρέωση την οποία
αναλαµβάνουν, ακολουθώντας την Ενωσιακή
νοµοθεσία, να υποβάλουν τους υπηκόους
άλλων κρατών µελών σε προνοµιακό
καθεστώς(13) . Σε κάθε περίπτωση, δεν υφίσταται
ως επί του παρόντος νοµικό πλαίσιο
απαγόρευσης της αντίστροφης διακριτικής
µεταχείρισης στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αλλά ούτε και σε εθνικό. Όπως θα

H αντίστροφη διακριτική
μεταχείριση

"Η υλοlοίηση του
Ευρωlαϊκού «ονείρου»
µιας lραγµατικής
ενιαίας αγοράς είναι
αδιαµφισβήτητα
ασυµβίβαστη µε ένα
φαινόµενο, το οlοίο εκ
φύσεως εµlοδίζει την
αlαραίτητη για την
εύρυθµη λειτουργία της,
καθολική κυριαρχία της
αρχής της ισότητας"

δούµε, µάλιστα, το ∆ικαστήριο αρνείται να
αναγνωρίσει το πρόβληµα ως υπερεθνικόΕνωσιακό.
Στο πλαίσιο της παρούσας προβληµατικής,
είναι εξίσου σηµαντική και η υπογράµµιση των
αιτιών που καθιστούν τη µελέτη της
αντίστροφης
διακριτικής
µεταχείρισης
απαραίτητη. Πέραν του καταφανούς
προβληµατικού περιβάλλοντος στο οποίο
ευδοκιµεί το φαινόµενο της αντίστροφης
διακριτικής µεταχείρισης, η µελέτη του
συγκεκριµένου ζητήµατος αποκτά ιδιαίτερη
σηµασία δεδοµένων των διαστάσεων που θα
µπορούσε δυνητικά να λάβει. Η πάροδος των
χρόνων συνεπάγεται τη διηνεκή εξέλιξη του
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξέλιξη
αυτή γίνεται φανερή µε τη συνεχή εναρµόνιση
που παρατηρείται σε ολοένα και περισσότερους
δικανικούς κλάδους. Η εναρµόνιση, είτε θετική
είτε αρνητική, συνεπάγεται την αυτόµατη
προσαύξηση των αρµοδιοτήτων της Ένωσης,
ενώ η αντίστροφη διακριτική µεταχείριση, µε
τη σειρά της, και η ένταση µε την οποία
εµφανίζεται, είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε την
εκάστοτε πρόοδο και εµβάθυνση της
εναρµόνισης.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η
περίπτωση του Κανονισµού 861/2007 (14) . Ο
συγκεκριµένος Κανονισµός προβλέπει την
ταχεία επίλυση διασυνοριακών µικροδιαφορών
και την αυτόµατη αναγνώριση των αντίστοιχων
αποφάσεων
αυτών
των
υποθέσεων.
Προϋπόθεση για την εφαρµογή της
διαδικασίας που προβλέπει ο Κανονισµός είναι
η επίδικη διαφορά να µην υπερβαίνει τα
€2.000 και να ενυπάρχει το απαραίτητο
διασυνοριακό στοιχείο, δηλαδή η διαφορά να
µην περιορίζεται στην επικράτεια ενός µόνο
κράτους µέλους(15) . Πέρα από την σχεδόν
αυτόµατη αναγνώριση των αποφάσεων αυτών, η
οποία εµφανώς δε θα µπορούσε να εντείνει το
φαινόµενο της αντίστροφης διακριτικής
µεταχείρισης, η ταχύτητα επιδίκασης των
υποθέσεων αυτών(16) , η δικονοµική και
πραγµατική ευκολία υποβολής της αγωγής,

αλλά και το γεγονός ότι δεν απαιτεί το
διορισµό δικηγόρου είναι πολύ πιθανόν να
τροφοδοτούν την εµφάνιση περιστάσεων
αντίστροφης διακριτικής µεταχείρισης στα
κράτη µέλη, όπου η επιδίκαση των αµιγώς
εσωτερικών µικροδιαφορών (εδώ µέχρι €
2.000) δεν υπόκειται σε εξίσου τελεσφόρο
καθεστώς.
Η παραπάνω περίπτωση του Κανονισµού
861/2007,
εντούτοις,
αποτελεί
και
αντιπροσωπευτικό δείγµα της αδιάρρηκτης
σχέσης µεταξύ του βάθους της εναρµόνισης και
της έκτασης της αντίστροφης διακριτικής
µεταχείρισης. ∆εδοµένης της θεωρητικής
επιτυχίας του Κανονισµού, αλλά και της
ανάγκης για τη διεύρυνση του πεδίου
εφαρµογής του-συγκεκριµένα του χαµηλού
ποσού των € 2.000- η Κοµισιόν υπέβαλλε, το
Νοέµβριο του 2013, πρόταση για
τροποποίηση - διαστολή του πεδίου
εφαρµογής - του(17) . Είναι, συνεπώς, πασιφανής
ο απότοκος µιας τέτοιας ποσοτικής διεύρυνσης
του πεδίου εφαρµογής του Κανονισµού, η
οποία θα πολλαπλασίαζε τον αριθµό προσώπων
που θα µπορούσαν να επωφεληθούν µιας
ευνοϊκότερης από την εθνικά καθιερωµένη
δικαστικής οδού, για την εκδίκαση των
υποθέσεών τους και θα πολλαπλασίαζε
αντίστοιχα το βαθµό και την ένταση της
αντίστροφης διακριτικής µεταχείρισης, την
οποία θα υφίσταντο όλοι όσοι θα ενέπιπταν στο
πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας, αν η περίπτωσή
τους δεν ήταν αµιγώς εσωτερική.
Σε κάθε περίπτωση, η αδυναµία αντιµετώπισης
της αντίστροφης διακριτικής µεταχείρισης δε
συνάδει µε την ολοκλήρωση των απώτερων
στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού «ονείρου» µιας
πραγµατικής
ενιαίας
αγοράς
είναι
αδιαµφισβήτητα ασυµβίβαστη µε ένα
φαινόµενο, το οποίο εκ φύσεως εµποδίζει την
απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία της,
καθολική κυριαρχία της αρχής της ισότητας(18) .
Όπως είναι φυσικό, η αντίστροφη διακριτική
µεταχείριση είναι επικρατέστερη σε
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συγκεκριµένους τοµείς, ενώ σε άλλους
αντιµετωπίζεται ευκολότερα. Ο χώρος της
ελεύθερης µετακίνησης των αγαθών υπήρξε το
πλαίσιο, εντός του οποίου δόθηκε στο
∆ικαστήριο, για πρώτη φορά, η ευκαιρία
αντιµετώπισης και ενεργής τοποθέτησης επί
του ζητήµατος της αντίστροφης διακριτικής
µεταχείρισης. Υπό το πρίσµα αυτό, το
∆ικαστήριο κατάφερε, µέσα από µια σειρά
αποφάσεων, να καταστείλει το υπό εξέταση
φαινόµενο(19) , δηλώνοντας µεταξύ άλλων ότι η
εφαρµογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δε µπορεί και δεν πρέπει να
περιορίζεται, µε µοναδικό κριτήριο τη
συγκέντρωση του συνόλου των περιστάσεων
µιας υπόθεσης στην επικράτεια ενός µόνο
κράτους µέλους(20) .
Αντίθετα, το ∆ικαστήριο δεν έχει υιοθετήσει
την ίδια τακτική αναφορικά µε τη µετακίνηση
των υπηκόων των κρατών µελών της Ένωσης,
µε αποτέλεσµα ο χώρος αυτός να γεννά
πολυάριθµα προβλήµατα, ακόµα και σήµερα.
Έτσι, όπως θα παρατηρήσουµε, σηµαντικό
ποσοστό του συνόλου των υποθέσεων που
περιβάλλουν την αντίστροφη διακριτική
µεταχείριση
αφορούν την ελεύθερη
µετακίνηση προσώπων και των συγγενών
τους(21) .

"σηµαντικό lοσοστό
του συνόλου των
3. Νοµολογία εlί του ζητήµατος: Η
υlοθέσεων lου
γνώµη του ∆ΕΕ υlό το lρίσµα
lεριβάλλουν την
αντίστροφη διακριτική εlιλεγµένων υlοθέσεων και το
µεταχείριση αφορούν lρόβληµα του purely internal rule.
την ελεύθερη
Η ερµηνευτική προσέγγιση του ∆ικαστηρίου
µετακίνηση lροσώlων διαφέρει ριζικά ανάλογα µε τον κλάδο, στο
και των συγγενών τους" πλαίσιο του οποίου καλείται να αξιολογήσει την
αντίστροφη διακριτική µεταχείριση. Σηµαντική
είναι η κατανόηση της σηµασίας της
αντίστροφης διακριτικής µεταχείρισης, όχι
µόνο ως παρενέργεια της ισχύουσας
αλληλεπίδρασης µεταξύ του δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ατοµικών εθνικών
έννοµων τάξεων, αλλά και ως φαινόµενο που
αποκτά ανθρώπινη και συναισθηµατική
φόρτιση για τα υποκείµενα του, τα οποία δεν

περιορίζονται πάντα στο εµπόριο και την
ελεύθερη µετακίνηση προϊόντων(22) .
Οι συνεκδικαζόµενες υποθέσεις Uecker &
Jaquet(23) εξέτασαν το ζήτηµα της αντίστροφης
διακριτικής µεταχείρισης υπό το πρίσµα των
δικαιωµάτων των οικογενειακών µελών να
µετακινηθούν ελεύθερα, συνοδεύοντας τους
ασκούντες την ελευθερία εγκατάστασης
συγγενείς τους (family reunification rights).
Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει
στα κράτη µέλη την αυτόµατη αποδοχή, εντός
της επικράτειάς τους, συγκεκριµένων
κατηγοριών συγγενών προσώπων µε ευρωπαϊκή
ιθαγένεια, όταν η περίπτωσή τους εµφανίζει το
απαραίτητο διασυνοριακό στοιχείο(24) .
Τα µέρη στη συγκεκριµένη διαφορά
ισχυρίστηκαν ότι υπόκειντο σε καθεστώς
διακριτικής µεταχείρισης σε σχέση µε
υπηκόους άλλων κρατών µελών, από το ίδιο το
κράτος της καταγωγής τους, αφού στους
τελευταίους-αλλοδαπούς- επιτρεπόταν να
ασκήσουν τα δικαιώµατα οικογενειακής
επανένωσης. Επρόκειτο, εποµένως, ουσιαστικά
για περίπτωση διακριτικής µεταχείρισης λόγω
εθνικότητας(25) . Ωστόσο, το ∆ικαστήριο
απέρριψε την υπόθεσή τους, επικαλούµενο την
έλλειψη κάποιου συνδετικού κρίκου µεταξύ της
ισχυριζόµενης διακριτικής µεταχείρισης και
του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, η
προβλεπόµενη από το Ενωσιακό δίκαιο
προστασία κατά της διακριτικής µεταχείρισης
δε µπορούσε να ενεργοποιηθεί, αφού η
συγκεκριµένη περίπτωση δεν ενέπιπτε στο
πεδίο εφαρµογής της Συνθήκης(26) .
Ως αποτέλεσµα της έλλειψης κατάλληλου
ερείσµατος για την εφαρµογή του Ενωσιακού
∆ικαίου, το ∆ικαστήριο δήλωσε ότι το ζήτηµα
της εσωτερικής διακριτικής µεταχείρισης
προέκυπτε ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του
εγχώριου (εδώ Γερµανικού) δικαίου, ενώ
ενέπιπτε, συνακολούθως, στις αρµοδιότητες του
εθνικού συστήµατος να µετριάσει/θεραπεύσει
τη διακριτική µεταχείριση. Υπό αυτό το
σκεπτικό, τα Γερµανικά ∆ικαστήρια ήταν
ελεύθερα να παράσχουν, µέσω του εθνικού
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"η αντίστροφη
διακριτική µεταχείριση,
στο εlίlεδο της
ελεύθερης µετακίνησης
και εγκατάστασης,
«εlιτρέlεται» σύµφωνα
µε το Ενωσιακό δίκαιο"

δικαίου, τα ίδια δικαιώµατα, τα οποία
απολάµβαναν οι ελευθέρως µετακινώντες, κάτι
που άλλωστε είχε ήδη αποτελέσει πρακτική
άλλων κρατών µελών σε προγενέστερο
στάδιο(27) . Υπό το ισχύον καθεστώς, λοιπόν,
µόνο οι ελευθέρως µετακινώντες θα µπορούσαν
να επωφεληθούν των προστατευτικών
Ενωσιακών διατάξεων σχετικά µε την
απαγόρευση
κατά
της
διακριτικής
µεταχείρισης, ενώ η διακριτική µεταχείριση
υπέρ των ελευθέρως µετακινώντων και κατά των
προσώπων που δεν ασκούν κάποια ελευθερία
θα έπρεπε να ιαθεί στο εθνικό και όχι
Ενωσιακό επίπεδο.
Από την οπτική του ∆ικαστηρίου, µέσα από τα
µάτια του ∆ικαστηρίου, το εθνικό δίκαιο που
ρυθµίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
των ηµεδαπών πολιτών συµπεριφέρεται στους
τελευταίους χειρότερα από ότι το δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης συµπεριφέρεται στα
υποκείµενά του(28) . Όσον αφορά το δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα δικαιώµατα που
προασπίζει, η αντίστροφη διακριτική
µεταχείριση όχι µόνο δεν αποτελεί απειλή για
την ελεύθερη µετακίνηση προϊόντων, και
προσώπων, αλλά αντίθετα συντρέχει προς το
αντίθετο τέλος, ενθαρρύνοντας την χωρίς,
όµως, να την επικροτεί,, καθώς «αµείβει» τους
ασκούντες µια από τις καθιερωµένες ελευθερίες
µε την υποβολή τους σε ευµενέστερο
καθεστώς(29) .
Έτσι, όταν το ∆ικαστήριο κλήθηκε σε πολλές
περιστάσεις, όπως στις υποθέσεις Mathot(30) ,
Hurd v. Jones (31) και Steen v. Deutsche
Bundespost(32) , να απαντήσει στο ερώτηµα του
εάν απαγορεύεται ή όχι η αντίστροφη
διακριτική µεταχείριση από το δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό απεφάνθη
υπογραµµίζοντας ότι η εσωτερική διακριτική
µεταχείριση είναι καθαρά ζήτηµα εθνικού
δικαίου, το οποίο µπορούν τα κράτη µέλη
ατοµικά να αντιµετωπίσουν και το οποίο
διαφεύγει του πεδίου εφαρµογής του
Ενωσιακού δικαίου(33) . Ίσως, λοιπόν, να είναι
θεµιτό να ισχυριστούµε ότι η αντίστροφη

διακριτική µεταχείριση, στο επίπεδο της
ελεύθερης µετακίνησης και εγκατάστασης,
«επιτρέπεται» σύµφωνα µε το Ενωσιακό
δίκαιο(34) .
Παρεκκλίνοντας προσωρινά από το χώρο των
οικογενειακών
δικαιωµάτων
ελεύθερης
µετακίνησης, αλλά παραµένοντας στην αρένα
της ελεύθερης µετακίνησης προσώπων, στην
περίφηµη Γαλλική υπόθεση Aubertin(35) , το
κράτος υπέβαλε τους υπηκόους µε ευρωπαϊκή
ιθαγένεια, οι οποίοι ήταν σε θέση να
αποδείξουν την απαραίτητη σχέση σύνδεσης µε
το Ενωσιακό δίκαιο, σε καθεστώς ευµενέστερο
από αυτό στο οποίο υπόκειντο οι αµιγώς
εσωτερικές περιπτώσεις των ηµεδαπών.
Ειδικότερα, οι ελευθέρως µετακινώντες, εδώ
κοµµωτές, δεν απαιτείτο να είναι κάτοχοι του
ειδικού διπλώµατος, το οποίο οι ηµεδαποί
κοµµωτές ήταν υποχρεωµένοι να αποκτήσουν
προκειµένου να εκµεταλλεύονται τη λειτουργία
κοµµωτηρίου, µε την προϋπόθεση ότι οι
πρώτοι είχαν εργασθεί µε την ιδιότητα του
κοµµωτή για έναν αριθµό ετών στο κράτος
µέλος αρχικής τους εγκατάστασης(36) .
∆ιαµαρτυρόµενοι ενώπιον του ∆ικαστηρίου για
την εµφανή εσωτερική διακριτική µεταχείριση
εις βάρος τους, δεν κατάφεραν να
εξασφαλίσουν κάποια θεραπεία από το
∆ικαστήριο, αφού η όποια ενδεχόµενη
υποβολή των αλλοδαπών κοµµωτών στο ίδιο
καθεστώς µε αυτούς θα ανέγειρε εµπόδια στην
άσκηση των δικαιωµάτων ελεύθερης
µετακίνησης και εγκατάστασής τους.
Αν και η προσέγγιση του ∆ικαστηρίου όσον
αφορά την αντίστροφη διακριτική µεταχείριση
και την κατανοµή - ή µάλλον αποποίηση - των
ευθυνών για την επίλυσή της είναι φανερή,
παρατηρείται µια σύγχυση και ασυνέπεια στις
αποφάσεις του αναφορικά µε την ερµηνεία του
τι ακριβώς συνιστά αµιγώς εσωτερική
κατάσταση. Είναι πασιφανές ότι η ορθή και
ενδελεχής εξέταση της νοµολογίας επί του υπό
εξέταση ζητήµατος υποχρεούται να
συµπεριλαµβάνει και την ερµηνευτική
προσέγγιση που έχει µέχρι τώρα υιοθετήσει το
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"Ο κανόνας της αµιγούς
εσωτερικής κατάστασης
δεν ερµηνεύεται σε όλες
τις lεριlτώσεις (ειδικά
τα τελευταία χρόνια)
όσο αυστηρά
lαρουσιάστηκε µέχρι
τώρα στο lαρόν
κείµενο"

∆ικαστήριο αναφορικά µε τις αµιγώς
εσωτερικές καταστάσεις, η οποία θα κρίνει
πάντοτε την εφαρµογή ή όχι του Ενωσιακού
δικαίου σε κάθε ξεχωριστή υπόθεση.
Ο κανόνας της αµιγούς εσωτερικής
κατάστασης δεν ερµηνεύεται σε όλες τις
περιπτώσεις (ειδικά τα τελευταία χρόνια) όσο
αυστηρά παρουσιάστηκε µέχρι τώρα στο
παρόν κείµενο. Οι δυσκολίες του ακριβούς
ορισµού της αµιγώς εσωτερικής κατάστασης
φάνηκαν εξ’αρχής από τη νοµολογία του
∆ικαστηρίου. Στην υπόθεση Saunders (37) , οι
δυσχέρειες αυτές αντικατοπτρίζονται στις
διχογνωµείς απόψεις του Γενικού Εισαγγελέα
του ∆ικαστηρίου και του ίδιου του
∆ικαστηρίου(38) . Ανάλογα µε τις ξεχωριστές
περιστάσεις της κάθε υπόθεσης, το ∆ικαστήριο
έχει αναγνωρίσει αρκετές φορές την ύπαρξη
του απαραίτητου διασυνοριακού στοιχείου που
να τοποθετεί την εκάστοτε υπόθεση υπό το
πεδίο εφαρµογής του Ενωσιακού δικαίου,
ακόµα και όταν δεν υπάρχει, αυστηρώς
µιλώντας(39) , γεωγραφική µετακίνηση των
ενδιαφερόµενων προσώπων από ένα κράτος
µέλος σε άλλο.
Η παντελής έλλειψη του απαραίτητου
συνδετικού µε την Ένωση κρίκου, η οποία
συναντάται σε αυτές τις περιπτώσεις µε τη
γεωγραφική µετακίνηση των υπό εξέταση
προσώπων, δεν καταδικάζει την εφαρµογή του
Ενωσιακού ∆ικαίου στις περιπτώσεις όπου
αναγνωρίζεται ότι η ύπαρξη του διασυνοριακού
στοιχείου τροφοδοτείται από τη διακύβευση
των δικαιωµάτων που παράσχει το δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στα υποκείµενά του. Η
υπόθεση-ορόσηµο Zambrano(40) αποτελεί
κατάλληλο παράδειγµα της ενεργοποίησης του
Ενωσιακού δικαίου ελλείψει της απαιτούµενης
γεωγραφικής µετακίνησης, στο βωµό των
δικαιωµάτων που εξασφαλίζει η Ευρωπαϊκή
Ένωση στους πολίτες των κρατών µελών τους,
είτε αυτά πηγάζουν από τις θεµελιώδεις
ελευθερίες είτε από την Ευρωπαϊκή
Ιθαγένεια(41) .
Στην υπόθεση Zambrano, λοιπόν, το

∆ικαστήριο έκρινε ότι η άρνηση χορήγησης
δικαιώµατος παραµονής και άδειας εργασίας
στους γονείς (υπηκόους κράτους εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης) ενός ανήλικου παιδιού
µε Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, θα συνεπαγόταν την
αναγκαστική έξοδο του από την επικράτεια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να
ακολουθήσει τους γονείς του(42) . Για το λόγο
αυτό χορηγήθηκαν οι σχετικές άδειες στους
γονείς του παιδιού, ενώ γεννήθηκε έτσι η «αρχή
της Zambrano», σύµφωνα µε την οποία
καθιερώθηκε η κατ’εξαίρεση (43) χορήγηση
δικαιωµάτων παραµονής σε υπηκόους τρίτων
χωρών ελλείψει του στοιχείου της γεωγραφικής
µετακίνησης, δεδοµένης της πλήρωσης
συγκεκριµένων προϋποθέσεων(44) . Η αρχή της
Zambrano έθεσε τα θεµέλια για τη διεύρυνση
του κανόνα αµιγώς εσωτερικών καταστάσεων
στις περιπτώσεις εφαρµογής του άρθρου 20 της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης περί Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας, αφού το
∆ικαστήριο αναγνώρισε ότι οι εξατοµικευµένες
περιστάσεις της υπόθεσης, οι οποίες είχαν ως
αποτέλεσµα την αφαίρεση από έναν υπήκοο
κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης των
δικαιωµάτων που του εξασφάλιζε το
Ευρωπαϊκό δίκαιο, λειτούργησαν ως ενεργό
διασυνοριακό στοιχείο(45) . Ωστόσο, η ερµηνεία
των συγκεκριµένων προϋποθέσεων για την
κατηγοριοποίηση µιας υπόθεσης ως
εµπίπτουσας στην αρχή της Zambrano δε
δόθηκε εµφανώς στην οµώνυµη υπόθεση.
Αντίθετα, ακολούθησαν υποθέσεις όπως η
McCarthy και Dereci, στις οποίες το
∆ικαστήριο έσπευσε να τονίσει τον εξαιρετικό
χαρακτήρα της αρχής της Zambrano. Το
πεδίο εφαρµογής της, έτσι, περιορίστηκε στις
κατ’εξαίρεση περιπτώσεις, όπου κάποιο
πρόσωπο κινδυνεύει να απολέσει τα δικαιώµατα
που συνοδεύουν την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, όχι
µόνο επειδή υποχρεώνεται δεδοµένων των
περιστάσεων να µετακινηθεί σε άλλο κράτος
µέλος, αλλά επειδή αναγκάζεται να
αποχωρήσει από την επικράτεια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως αποτέλεσµα της µη
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χορήγησης άδειας παραµονής στα συγγενικά άλλης εθνικής απαγόρευσης- είναι πιθανό να
γεννήσει ανισότητες µεταξύ των κρατών µελών,
του πρόσωπα(46) .
τα οποία είναι βέβαιο ότι δεν µπορούν να
αποτελεσµατικότητα
4. Προοlτικές και lιθανές λύσεις στο αντεπεξέλθουν µε την ίδια
(50)
lρόβληµα της εσωτερικής διακριτικής σε ένα κοινό πρόβληµα . Έτσι, η ενδεχόµενη
λύση της Συνταγµατικής αρχής της ισότητας,
µεταχείρισης
Ενώ οι πιθανές λύσεις στο πρόβληµα της αν και ελκυστική λόγω του ότι αγκαλιάζει το
αντίστροφης διακριτικής µεταχείρισης είναι σύνολο των περιπτώσεων και των διαφορετικών
πολυάριθµες, είναι µόνο λίγες εκείνες οι οποίες κρατών εντός των οποίων δύναται να προκύψει
χαρακτηρίζονται από το στοιχείο του εσωτερική διακριτική µεταχείριση, είναι
ρεαλισµού όσον αφορά την εφαρµογή τους. επισφαλής, καθώς οι εθνικές διαφορές στην
Είδαµε ότι το ∆ικαστήριο, σε αρκετές ερµηνεία της και µόνο θα µπορούσαν να
αποφάσεις του, καταδίκασε το συνδετικό κρίκο οδηγήσουν σε ατοµική (από συγκεκριµένα
µεταξύ
της εσωτερικής διακριτικής κράτη µέλη) αδυναµία επίκλησης αυτής στο
της
αντίστροφης
διακριτικής
µεταχείρισης και Ενωσιακού δικαίου, βωµό
εναποτιθέµενο την επίλυση του προβλήµατος µεταχείρισης. Συνεπώς, θα ήταν εύλογο να
στο εθνικό επίπεδο, από τον εθνικό δικαστή ή συνάγουµε ότι προβλήµατα αυτής της φύσης θα
νοµοθέτη (47) . Μάλιστα, το ∆ικαστήριο συνόδευαν οποιαδήποτε λύση στο πρόβληµα
προθυµοποιείται να δέχεται αναφορές και να της εσωτερικής διακριτικής µεταχείρισης, όταν
ερµηνεύει τους κανόνες που µέλλουν να αυτή θα επιδιώκετο σε ατοµικό επίπεδο.
Αντίθετα και, επιµένοντας στη θελκτικότητα
θεσπίσουν ατοµικά τα κράτη µέλη (48) .
Αποδεχόµενοι αυτή την ερµηνευτική µιας λύσης που αγκαλιάζει ολόκληρο το φάσµα
προσέγγιση του ∆ικαστηρίου, θα µπορούσαµε των περιπτώσεων κατά τις οποίες προκύπτει η
να ισχυριστούµε ότι η λύση στο πρόβληµα της αντίστροφη διακριτική µεταχείριση, η λύση στο
εσωτερικής διακριτικής µεταχείρισης κείτεται ζήτηµα φαίνεται να εντοπίζεται στην
εσωτερικά, στις ατοµικές, εθνικές έννοµες αρχή της ισότητας, όπως προβλέπεται και
τάξεις, οι οποίες καλούνται να υιοθετήσουν διασφαλίζεται από το ∆ίκαιο της Ευρωπαϊκής
µέτρα που θα την περιστείλουν. Τα εθνικά Ένωσης. Το µέχρι πρόσφατα παρατηρούµενο
"η λύση στο lρόβληµα δικαστήρια διαφόρων κρατών µελών, όπως της εµπόδιο στην επίκληση της Ευρωπαϊκής αρχής
της εσωτερικής
Γαλλίας, της Ιταλίας και της Αυστρίας έχουν της ισότητας ήταν, στις πλείστες των
διακριτικής
περιπτώσεων, η έλλειψη του απαραίτητου
µεταχείρισης κείτεται καταδικάσει την εσωτερική διακριτική συνδέσµου µεταξύ των περιπτώσεων
µεταχείριση ως έκνοµη και ασυµβίβαστη της
εσωτερικά, στις
συνταγµατικής τους αρχής της ισότητας(49) . εσωτερικής διακριτικής µεταχείρισης και του
ατοµικές, εθνικές
έννοµες τάξεις, οι
Ωστόσο, ένα µείζον πρόβληµα που συνοδεύει Ενωσιακού δικαίου, όπως περιγράφηκε
οlοίες καλούνται να την υιοθέτηση αυτής της λύσης στην πρόκληση προηγουµένως στο παρόν κείµενο. Ωστόσο, η
υιοθετήσουν µέτρα lου της αντίστροφης διακριτικής µεταχείρισης είναι εισαγωγή της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας µε τη
θα την lεριστείλουν"
η πιθανότητα δηµιουργίας περαιτέρω θεµάτων Συνθήκη του Μάαστριχτ µετέβαλε ολοσχερώς
ανισότητας. ∆εδοµένης της υπερεθνικής φύσης το καθεστώς της Ευρωπαϊκής ενοποίησης,
του προβλήµατος, του γεγονότος δηλαδή ότι σηµατοδοτώντας την άφιξη από µια αµιγώς
προκύπτει ως αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης οικονοµική ένωση (51) . Η εξέλιξη αυτή
του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τα διαγράφηκε και στη νοµολογία του
εθνικά δίκαια των κρατών µελών, η σε ατοµικό ∆ικαστηρίου. Έτσι, το ∆ικαστήριο που αρχικά
επίπεδο επίλυση του προβλήµατος στο βωµό δεν εξελάµβανε τα πρόσωπα που ασκούσαν
της εκάστοτε Συνταγµατικής αρχής της κάποια από τις ελευθερίες ως βρισκόµενα στην
ισότητας-αλλά και στο πλαίσιο οποιασδήποτε ίδια θέση µε αυτά, τα οποία δεν ασκούσαν
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κάποια οικονοµική δραστηριότητα που να
συνήδε µε το σκοπό της ολοκλήρωσης της
ενιαίας αγοράς(52) , επέκτεινε σηµαντικά το
πεδίο εφαρµογής του Ενωσιακού δικαίου, µε
την Ευρωπαϊκή ιθαγένεια να χαρακτηρίζεται ως
το θεµελιώδες καθεστώς των υπηκόων των
κρατών µελών(53) . Οι δύο κατηγορίες
προσώπων αναγνωρίζονται πλέον από το
∆ικαστήριο ως βρισκόµενες στην ίδια θέση
όσον αφορά συγκεκριµένα βασικά δικαιώµατα
του Ενωσιακού δικαίου, όπως η επέκταση του
δικαιώµατος της µη διακριτικής µεταχείρισης
λόγω εθνικότητας στα µη οικονοµικώς ενεργά
πρόσωπα(54) . Έτσι, προκύπτει από πρόσφατες
αποφάσεις του ∆ικαστηρίου, όπως η
Baumbast(55) , ότι η προϋπόθεση της άσκησης
οικονοµικής διασυνοριακής δραστηριότητας
εκλείπει στις περιπτώσεις προσώπων που
επιθυµούν να εγκατασταθούν σε άλλο κράτος
µέλος και να λάβουν κοινωνική πρόνοια από το
κράτος αυτό(56) . Παράλληλα, όπως είδαµε, στο
χώρο της ελεύθερης εγκατάστασης προσώπων
και των συγγενών τους, η προϋπόθεση της
αυστηρής γεωγραφικής µετακίνησης για την
πλήρωση του διασυνοριακού στοιχείου και την
αποφυγή κατάπτωσης στον κανόνα αυστηρώς
αµιγών καταστάσεων, «χαλαρώθηκε» από το
∆ικαστήριο στην περίφηµη Zambrano,
"αναρωτιέται κανείς εάν παρ’όλο που το ∆ικαστήριο δεν κατάφερε να
η εσωτερική διακριτική διατηρήσει την ίδια ερµηνευτική προσέγγιση σε
µεταχείριση θα
ορισµένες µεταγενέστερες υποθέσεις(57) .
lροέκυlτε στην
lερίlτωση κατά τις Η τοποθέτηση των δύο προρρηθέντων
κατηγοριών προσώπων στην ίδια θέση σίγουρα
οlοίες οι ατοµικές
εθνικές έννοµες τάξεις δε λύνει το πρόβληµα της αντίστροφης
υlέβαλαν τους lολίτες διακριτικής µεταχείρισης, το οποίο συνίσταται,
τους σε ένα καθεστώς εξάλλου, στη διαφορετική µεταχείριση αυτών.
εξίσου δικονοµικά
Όµως, όλες οι παραπάνω εξελίξεις, οι οποίες
αlοτελεσµατικό"
άλλωστε αντικατοπτρίζονται και στις αποφάσεις
του ∆ικαστηρίου, καθιστούν υποχρεωτική την
αντιµετώπιση του φαινοµένου της αντίστροφης
διακριτικής µεταχείρισης σε επίπεδο
υπερεθνικό - της Ευρωπαϊκής Ένωσης - αφού
απόρροιά τους είναι η τοποθέτηση του
προβλήµατος στο πεδίο εφαρµογής του
Ενωσιακού δικαίου.

5. Γενικές Παρατηρήσεις-Ερωτήσεις

∆ιαπιστώσαµε ήδη ότι το υπό εξέταση
πρόβληµα εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆εδοµένων
όµως των πολυάριθµων πλαισίων, εντός των
οποίων µπορεί να προκύψει η αντίστροφη
διακριτική µεταχείριση, χρήσιµο θα ήταν να
διαπιστωθεί σε ποιο επίπεδο πρέπει να
εντοπισθεί η ακριβής γενεσιουργός του αιτία,
δηλαδή να διερευνηθεί το κατά πόσο η
αντίστροφη διακριτική µεταχείριση αποτελεί
και σύµπτωµα ενός αναιµικού εγχώριου
συστήµατος δικαίου ή αν για την εµφάνισή της
ευθύνεται αποκλειστικά η παράλληλη
λειτουργία των εθνικών συστηµάτων δικαίου µε
το υπερεθνικό σώµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
∆ιατηρώντας κατά νου το παράδειγµα του
Κανονισµού 861/07 για τις µικρές αξιώσεις και
την εµφάνιση της αντίστροφης διακριτικής
µεταχείρισης ως απόρροια της εισαγωγής ενός
ταχύρυθµου και αποτελεσµατικού συστήµατος
επίλυσης διασυνοριακών µικροδιαφορών,
αναρωτιέται κανείς εάν η εσωτερική διακριτική
µεταχείριση θα προέκυπτε στις περίπτωσεις
κατά τις οποίες οι ατοµικές εθνικές έννοµες
τάξεις υπέβαλαν τους πολίτες τους σε ένα
καθεστώς εξίσου δικονοµικά αποτελεσµατικό.
Είναι προφανές, όµως, ότι το ερώτηµα δε
µπορεί να απαντηθεί οµοιοτρόπως σε κάθε
πλαίσιο εµφάνισης της αντίστροφης διακριτικής
µεταχείρισης, καθώς η αποτελεσµατικότητα και
δικονοµική ευεξία ενός συστήµατος επιδίκασης
διαφορών δε µπορεί να παραβληθεί µε τον
τρόπο
οργάνωσης του
συστήµατος
µετανάστευσης µιας χώρας, αφού το τελευταίο
παρακολουθούν µείζονες πολιτικές συνέπειες,
ιδιαίτερες ανά εθνική περίπτωση. Σε κάθε
περίπτωση, στους χώρους όπου η αντίστροφη
διακριτική µεταχείριση γεννά υποψίες για την
επάρκεια των εθνικών συστηµάτων, το ζήτηµα
τυγχάνει περαιτέρω και ενδελεχούς
διερεύνησης.
Ωστόσο, όπως κάθε πρόβληµα, η εσωτερική
διακριτική µεταχείριση είναι δυνατόν να
λειτουργήσει ως έρεισµα για την επίλυση όχι

H αντίστροφη διακριτική
μεταχείριση
µόνο του ιδίου, αλλά και άλλων νοσηρών
φαινοµένων που ευδοκιµούν στους νοµικούς
ορίζοντες. Αυτό ισχύει ειδικά δεδοµένου του
εύρους των κλάδων δικαίου τους οποίους
αγκαλιάζει πλέον το δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των συνεπαγόµενων διευρυµένων
περιπτώσεων στο πλαίσιο των οποίων το
φαινόµενο καλλιεργείται. Αν και η απάντηση
στο αίνιγµα της εσωτερικής διακριτικής
µεταχείρισης ως σύµπτωµα εσωτερικών
ασθενών συστηµάτων δικαίου παραµένει
ανοικτή προς συζήτηση, από µια επιδερµική
κιόλας ανάλυση, εντοπίζουµε ευκαιρίες
βελτίωσης των εθνικών έννοµων τάξεων και
διάγνωσης εγχώριων δυσπλασιών από την
εξέταση της αντίστροφης διακριτικής
µεταχείρισης, όπως προκύπτει ως απότοκος της
συνύπαρξής Ενωσιακού και εγχωρίου δικαίου.
Η Ενωσιακή νοµοθεσία, πολλές φορές σε
αντίθεση µε την εκάστοτε παρωχηµένη εθνική,
ενηµερώνεται συνεχώς, ανταποκρινόµενη στις
ανάγκες των συνθηκών. Είναι γεγονός ότι η µια
Οδηγία τροποποιεί ή αντικαθιστά την
προγενέστερή της εντός σχετικά σύντοµων
χρονικών πλαισίων, ενώ πολλές Οδηγίες και
Κανονισµοί αναφέρουν ρητά το χρόνο λήξης
της ισχύος τους, πράγµα που καθιστά την
παραβολή των προνοµιακών, για διάφορους
λόγους, συστηµάτων της Ενωσιακής
"εντοlίζεται µια
θεµελιώδης αντινοµία νοµοθεσίας και των ανά περίπτωση εθνικών ανάµεσα στη στάση της και συχνά παρωχηµένων - συστηµάτων
Ένωσης αναφορικά µε εξαιρετικά καρποφόρα.
την αlοlοίηση των
ευθυνών της υlό το Περαιτέρω διερεύνησης - ίσως όχι µόνο από
lρίσµα της εσωτερικής την ακαδηµαϊκή κοινότητα, αλλά από το ίδιο
διακριτικής
το ∆ικαστήριο, χρήζει και η προβληµατική,
µεταχείρισης και την όπως εξελίχθηκε, αρχή της υπόθεσης
lροθυµία της να
υlερβεί τις δοθείσες Zambrano, η οποία αρχικά παρουσιάστηκε
αlό τα κράτη µέλη και πολλά υποσχόµενη για την επίλυση ακανθωδών
ζητηµάτων
αντίστροφης
διακριτικής
τις Συνθήκες
αρµοδιότητες της"
µεταχείρισης και, συγκεκριµένα, του κανόνα
αµιγώς εσωτερικών καταστάσεων στις
περιπτώσεις των δικαιωµάτων οικογενειακής
επανένωσης (family reunification rights). Η
αρχή αυτή, άλλωστε, δεν αποτελεί το µοναδικό
προβληµατικό στοιχείο όσον αφορά την

ερµηνεία του σηµαντικού κανόνα των αµιγώς
εσωτερικών καταστάσεων(58) .
Τέλος, χωρικοί και χρονικοί περιορισµοί
εµποδίζουν την ανάπτυξη προβληµατικών στο
παρόν κείµενο, αναφορικά µε δύο θέµατα
αυξηµένου ενδιαφέροντος. Σε πολιτικό καθαρά
επίπεδο, εντοπίζεται µια θεµελιώδης αντινοµία
ανάµεσα στη στάση της Ένωσης αναφορικά µε
την αποποίηση των ευθυνών της υπό το πρίσµα
της εσωτερικής διακριτικής µεταχείρισης και
την προθυµία της να υπερβεί τις δοθείσες από
τα κράτη µέλη και τις Συνθήκες αρµοδιότητες
της και να νοµοθετήσει υπό το πρόσχηµα της
ολοκλήρωσης και προστασίας της κοινής
αγοράς (competence creep) (59) . Σε επίπεδο
προβληµάτων συγγενών µε την αντίστροφη
διακριτική µεταχείριση, που προκύπτουν,
δηλαδή, ως παρενέργειες της συµβίωσης του
Ενωσιακού δικαίου και των εθνικών
συστηµάτων, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι
επιπτώσεις των οδηγιών µέγιστης εναρµόνισης,
οι οποίες συχνά υποχρεώνουν τις εθνικές
έννοµες τάξεις, που είναι εξοπλισµένες µε
συστήµατα
υψηλής
προστασίας,
να
υποχωρήσουν και να τα «υποβαθµίσουν»,
προκειµένου να συµµορφωθούν µε τα
προβλεπόµενα από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται ότι η
Ένωση επιβάλλει τυχαία, µε κάποια αµέλεια, τα
κράτη τα οποία διατηρούν συστήµατα
υψηλότερης από αυτής προστασίας, σε ένα
«επιλεκτικό»
καθεστώς
διακριτικής
µεταχείρισης.

Εlίλογος

Αφορµώµενοι από ιατρικές και ειδικότερα
φαρµακολογικές αναλογίες, θα µπορούσαµε να
ισχυριστούµε ότι η αντίστροφη διακριτική
µεταχείριση αποτελεί συχνά απαντώµενη
παρενέργεια της χορήγησης του φαρµάκου για
την καταστολή, πρωταρχικά, και ίαση,
δευτερευόντως, των νοσηρών για τους στόχους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιορισµών στις
ελευθερίες που διασφαλίζει το Ενωσιακό
δίκαιο. Η αντίστροφη διακριτική µεταχείριση

Εσωτερική αγορά

συνίσταται στη διαφορετική µεταχείριση χειρότερη - ηµεδαπών από αλλοδαπούς
πολίτες,
ασκούντες
(οικονοµική)
διασυνοριακή δραστηριότητα στο κράτος
µέλος των ηµεδαπών. Στην περίπτωση της
εσωτερικής διακριτικής µεταχείρισης που
αφορά ανενεργούς οικονοµικά πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή εµφανίζεται ως
διαφορετική µεταχείριση ευρωπαίων
πολιτών που έχουν µετακινηθεί ή/και
εγκατασταθεί σε κράτος µέλος διαφορετικό
από αυτό της καταγωγής τους και
ευρωπαίων πολιτών που αδυνατούν να
πληρώσουν τις προϋποθέσεις των πρώτων.
Τιθέµενο αντιµέτωπο µε το υπό εξέταση
πρόβληµα, το ∆ικαστήριο οφείλει πλέον να
απαντήσει στο κρίσιµο ερώτηµα της
αντίστροφης διακριτικής µεταχείρισης και
να παύσει να το αγνοεί ή να µεταθέτει την
ευθύνη για την επίλυσή του στα κράτη µέλη,
όπως έχει πολύ επιτυχώς πράξει µέχρι
σήµερα. Η εισαγωγή της Ευρωπαϊκής
ιθαγένειας, η αρχή της ισότητας και οι
διάφορες εξελίξεις που έχουν διαµορφώσει
την Ενωσιακή έννοµη τάξη και της έχουν
δώσει την παρούσα µορφή δε δικαιολογούν
σήµερα την ύπαρξη ενός φαινοµένου που
προκαλεί τη διακριτική µεταχείριση
ευρωπαίων πολιτών, ανεξάρτητα από το
µερίδιο συµµετοχής τους στη διασυνοριακή
οικονοµική ολοκλήρωση. Είναι πλέον
γεγονός ότι η ύπαρξη της εσωτερικής
διακριτικής µεταχείρισης δε µπορεί να
συνεχίσει να δικαιολογείται στο βωµό του
ανάγκης περιορισµού του πεδίου εφαρµογής
του Ενωσιακού δικαίου.
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