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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1629/2012 του Csaba Gal, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ από τον νόμο LVIII του 2012 
για τους δημόσιους υπαλλήλους

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει τον νόμο LVIII του 2012 για τους δημόσιους υπαλλήλους, ο οποίος 
τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 2012 και περιέχει διάταξη (άρθρο 8 παράγραφος 1) σύμφωνα 
με την οποία οποιοσδήποτε υπάλληλος μπορεί να απολυθεί χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση. 
Παρ’ όλο που το Συνταγματικό Δικαστήριο κατέστησε άκυρη την εν λόγω διάταξη από την 
31η Μαΐου 2011, η απόφασή του δεν είχε αναδρομική ισχύ με αποτέλεσμα οι δημόσιοι 
υπάλληλοι που απολύθηκαν πριν την εν λόγω ημερομηνία να μην έχουν δικαίωμα 
προσφυγής. Ο αναφέρων θεωρεί ότι έχουν παραβιαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και 
ότι μόνο με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να λυθεί το 
πρόβλημα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2013

Η Επιτροπή εξέτασε το συμβατό του νόμου LVIIΙ του 2012, σχετικά με την υπηρεσιακή 
κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων1, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν 

                                               
1 Ο νόμος αυτός επιτρέπει στον εργοδότη να λύει τη σχέση εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων "χωρίς καμία 
αιτιολόγηση".
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ορισμένων καταγγελιών καθώς και στο πλαίσιο της κοινής εκδίκασης των υποθέσεων C-
488/12 έως C-491/12. 

Δεν υπάρχει νόμος της Ένωσης που να ρυθμίζει ρητά τους όρους απολύσεων ή που να 
επιβάλλει στον εργοδότη την υποχρέωση να αιτιολογεί ή να γνωστοποιεί εγγράφως τους 
λόγους για τη λήξη μιας εργασιακής σχέσης. 

Είναι αληθές ότι ορισμένες διατάξεις της ΕΕ απαγορεύουν τις απολύσεις για ορισμένους 
λόγους, όπως όταν πρόκειται για διακρίσεις λόγω εθνικότητας1, φύλου2, φυλετικής 
καταγωγής3, θρησκείας4 κλπ. Ωστόσο, οι διατάξεις αυτές ορίζουν απλώς τους γενικούς 
κανόνες και δεν προβλέπουν ειδικά τις προϋποθέσεις ή την έλλειψη νομιμότητας των 
απολύσεων που γίνονται άνευ λόγων καλυπτόμενες από τον επίδικο εθνικό νόμο.  

Όσον αφορά την εικαζόμενη παραβίαση του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 515 του Χάρτη, οι διατάξεις του απευθύνονται 
στα κράτη μέλη μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης.  Δεδομένου ότι, όπως 
αναφέρεται ανωτέρω, το δίκαιο της Ένωσης δεν προβλέπει καμιά ειδική διάταξη σχετικά με 
το συγκεκριμένο θέμα, ο Χάρτης δεν τυγχάνει εφαρμογής στην περίπτωση αυτή.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα τέλη του Φεβρουαρίου 2013, κοινοποίησε στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο τις παρατηρήσεις της σχετικά με τις υποθέσεις C-488/12 έως C-491/12 σύμφωνα 
με την ανωτέρω θέση.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη σχετικά με τις ως άνω υποθέσεις στις 10 Οκτωβρίου 
2013. 

Το Δικαστήριο έκρινε ότι είναι σαφώς αναρμόδιο να απαντήσει στα προδικαστικά 
ερωτήματα του Ουγγρικού δικαστηρίου (Debreceni munkaügyi bíróság). Συγκεκριμένα, 
το ΔΕΚ δηλώνει τα εξής:

"14. Το αιτούν δικαστήριο, με τα προδικαστικά ερωτήματά του, προκειμένου να καθορίσει 
εάν οφείλει να εφαρμόσει στις διαφορές της κύριας δίκης τις διατάξεις του άρθρου 8, 
παράγραφος 1, εδάφιο β) του νόμου του 2010 ή, στην περίπτωση της κ. Ványai, τις 
διατάξεις του άρθρου 17, παράγραφος 1, του νόμου του 1992, στην ουσία ζητεί από το 
Δικαστήριο να ερμηνεύσει το άρθρο 30 του Χάρτη.

15. Το άρθρο 51 παράγραφος 1 του Χάρτη ορίζει ότι οι διατάξεις του απευθύνονται στα 
κράτη μέλη μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Το άρθρο 6, παράγραφος 1 
ΣΕΕ, καθώς και το άρθρο 51 παράγραφος 2 του Χάρτη ορίζει ότι οι διατάξεις του 
Χάρτη δεν συνεπάγονται καμία επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, όπως αυτές 
ορίζονται στις Συνθήκες.

                                               
1 Βλέπε κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2011, ΕΕ L 141 της 27.5.2011, σ. 1.
2 Βλέπε Οδηγία 2006/54/ΕΚ, ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
3 Βλέπε Οδηγία 2000/43/ΕΚ, ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.
4 Βλέπε Οδηγία 2000/78/ΕΚ, ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
5 Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη, οι διατάξεις του απευθύνονται στα θεσμικά όργανα, οργανισμούς και 
υπηρεσίες της Ένωσης υπό την επιφύλαξη της αρχής της επικουρικότητας και στα κράτη μέλη μόνον όταν 
εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης.
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16. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να επισημανθεί ότι οι αποφάσεις περί 
παραπομπής δεν περιέχουν κανένα συγκεκριμένο στοιχείο από το οποίο να μπορεί να 
συναχθεί ότι το αντικείμενο της κύριας δίκης αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή 
κανόνα της Ένωσης άλλου από αυτούς που περιλαμβάνονται στον Χάρτη. Πράγματι, 
από τις αποφάσεις αυτές, όπως και από τις γραπτές παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν 
στο Δικαστήριο, ουδόλως προκύπτει ότι το αντικείμενο της κύριας δίκης αφορά εθνική 
νομοθεσία που εφαρμόζει το δίκαιο της Ένωσης, κατά την έννοια του άρθρου 51 
παράγραφος 1 του Χάρτη.

17. Επομένως, όταν μία νομική κατάσταση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου 
της Ένωσης, το Δικαστήριο δεν έχει αρμοδιότητα να απαντήσει, οι δε διατάξεις του 
Χάρτη των οποίων γίνεται επίκληση δεν αρκούν από μόνες τους για να θεμελιώσουν 
την αρμοδιότητα αυτή (βλέπε απόφαση της 26ης Φεβρουαρίου 2013, Åkerberg
Fransson, C-617/10, μη δημοσιευθείσα εισέτι στη Συλλογή νομοθεσίας, σημείο 22, 
καθώς και Διάταξη του Δικαστηρίου της 6ης Ιουνίου 2013, Cholakova, υπόθεση 
C-14/13, σημείο 30).

18. Συνεπώς, το Δικαστήριο δεν έχει αρμοδιότητα να απαντήσει στα προδικαστικά 
ερωτήματα του αιτούντος δικαστηρίου  (βλέπε, ιδίως, κατ’ αναλογία, διατάξεις της 1ης 
Μαρτίου 2011, Chartry, C-457/09, Συλ. σ. I-819, σημεία 25 ώς 27, καθώς και την 
πραναφερθείσα υπόθεση Cholakova,  σημεία 32 και 33).

19. Υπό τις περιστάσεις αυτές, πρέπει να διαπιστωθεί ότι, βάσει του άρθρου 53, 
παράγραφος 2 του κανονισμού διαδικασίας του Δικαστηρίου, το όργανο είναι 
προδήλως αναρμόδιο να απαντήσει στα προδικαστικά ερωτήματα του Debreceni
munkaügyi bíróság."

Συμπέρασμα 

Βάσει των ανωτέρω, συμπεραίνεται ότι οι προαναφερθείσες εθνικές διατάξεις δεν 
αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης, ως έχει σήμερα. 


