
PR\712384EL.doc PE402.874v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

2007/2027(INI)

6.3.2008

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τον ρόλο του εθνικού δικαστή στο ευρωπαϊκό δικαστικό σύστημα
(2007/2027(INI))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγήτρια: Diana Wallis



PE402.874v01-00 2/69 PR\712384EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

PR_INI

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ................................3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ....................................................................................................11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΕΣΤΑΛΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ........12



PR\712384EL.doc 3/69 PE402.874v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον ρόλο του εθνικού δικαστή στο ευρωπαϊκό δικαστικό σύστημα
(2007/2027(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 61 της Συνθήκης ΕΚ, που προβλέπει την προοδευτική 
εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις,

– έχοντας υπόψη το πρόγραμμα της Χάγης για την ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας 
και της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση1, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο των Βρυξελλών στις 5 Νοεμβρίου 2004, και την ανακοίνωση της Επιτροπής 
της 10ης Μαΐου 2005 με τίτλο «Το πρόγραμμα της Χάγης: Δέκα προτεραιότητες για την 
επόμενη πενταετία» (COM(2005)0184),

– έχοντας υπόψη την έκκληση που διατυπώθηκε στις 14-15 Δεκεμβρίου 2001 από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Laeken, για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου για την 
ενθάρρυνση της ταχείας ανάπτυξης κατάρτισης για το δικαστικό σώμα, που θα συμβάλλει 
στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκόμενων στη δικαστική συνεργασία,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 10ης Σεπτεμβρίου 1991 σχετικά με την ίδρυση 
Ακαδημίας Ευρωπαϊκού Δικαίου για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα2 και της 24ης 
Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με το Ευρωπαϊκό δίκτυο κατάρτισης δικαστικών3,

– έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την 
κατάρτιση δικαστικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2006)0356), της 5ης Σεπτεμβρίου 
2007 με τίτλο «Προς μια Ευρώπη αποτελεσμάτων: Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» 
(COM(2007)0502), και της 4ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη δημιουργία ενός 
φόρουμ συζήτησης για τις πολιτικές και τις πρακτικές της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 
(COM(2008)0038),

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/79/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 20ής 
Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του 
Δικαστηρίου4, και την επακόλουθη τροποποίηση του Κανονισμού Διαδικασίας του 
Δικαστηρίου με την οποία θεσπίστηκε μια επείγουσα διαδικασία έκδοσης προδικαστικής 
απόφασης,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 65(2)(η) και 69α(1)(γ) της μελλοντικής Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ένωσης, όπως εισήχθησαν με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, τα οποία 

                                               
1 ΕΕ C 53 της 3.3.2005 σελ. 1.
2 ΕΕ C 267 της 14.10.1991, σελ. 33.
3 ΕΕ C 273 E της 14.11.2003, σελ. 99.
4 ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σελ. 42.
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παρέχουν νομική βάση για μέτρα στήριξης της κατάρτισης δικαστικών λειτουργών και 
υπαλλήλων,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0000/2008),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα που πραγματοποίησε η εισηγήτρια το δεύτερο εξάμηνο 
του 2007 έδειξε:
– σημαντικές ανισότητες στις γνώσεις των δικαστών για το κοινοτικό δίκαιο5 στην 

επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ορισμένες φορές είναι πολύ περιορισμένες,
– την επείγουσα ανάγκη βελτίωσης συνολικά των γλωσσικών δεξιοτήτων των εθνικών 

δικαστών,
– τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εθνικοί δικαστές στην πρόσβαση σε ειδικές και 

επικαιροποιημένες πληροφορίες για το κοινοτικό δίκαιο,
– την ανάγκη βελτίωσης και εντατικοποίησης της αρχικής και της διά βίου κατάρτισης 

των εθνικών δικαστών στο κοινοτικό δίκαιο,
– την σχετική έλλειψη εξοικείωσης των δικαστών με τη διαδικασία της προδικαστικής 

παραπομπής, και την ανάγκη ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ εθνικών δικαστών και 
του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

– το γεγονός ότι πολλοί δικαστές θεωρούν το κοινοτικό δίκαιο υπερβολικά πολύπλοκο 
και ασαφές,

– την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το κοινοτικό δίκαιο είναι περισσότερο επιδεκτικό 
εφαρμογής από τους εθνικούς δικαστές,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχικά αρμόδια για την κατάρτιση των δικαστών, 
συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής της διάστασης, είναι τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι «η κατάρτιση των 
δικαστικών αρχών θα πρέπει συστηματικά να περιλαμβάνει μια ενωσιακή συνιστώσα»6, 
και ότι η κατάρτιση των δικαστικών σε κάθε κράτος μέλος αποτελεί ζήτημα κοινού 
ενδιαφέροντος για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και για κάθε κράτος μέλος,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινοτικό δίκαιο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τομέας που 
αφορά μια προνομιούχο ομάδα ειδικών, και ότι οι ευκαιρίες κατάρτισης στον τομέα αυτό 
δεν πρέπει να περιορίζονται σε δικαστές ανώτερων δικαστηρίων,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι φορείς που στηρίζονται οικονομικά από την 
Κοινότητα σημειώνουν ολοένα μεγαλύτερες επιτυχίες, και ήδη καταρτίζουν μεγάλο 
αριθμό δικαστών και εισαγγελέων,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνώση ξένων γλωσσών είναι εξαιρετικά σημαντική για τη 
διασφάλιση σωστής δικαστικής συνεργασίας, ιδίως σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, 
σε τομείς όπου προβλέπεται άμεση επαφή μεταξύ δικαστών, και για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης σε προγράμματα ανταλλαγών δικαστών,

                                               
5 Για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης, οι αναφορές στο κοινοτικό δίκαιο θα περιλαμβάνουν το δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6 ΕΕ C 53 της 3.3.2005, σελ. 1.
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ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση διάρκεια της διαδικασίας προδικαστικής παραπομπής 
σήμερα, παρά τις συνεχείς προσπάθειες από πλευράς του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, παραμένει υπερβολικά μεγάλη και περιορίζει σημαντικά την ελκυστικότητα 
της διαδικασίας αυτής για τους εθνικούς δικαστές,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη 
να προβλέψουν ένα σύστημα ένδικων βοηθημάτων και διαδικασιών προκειμένου να 
εξασφαλίσουν τον σεβασμό του δικαιώματος για παροχή αποτελεσματικής δικαστικής 
προστασίας των δικαιωμάτων που απορρέουν από το κοινοτικό δίκαιο7,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τίποτε στο παρόν ψήφισμα δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι θίγει στην 
ανεξαρτησία των δικαστών, σύμφωνα με τη σύσταση αριθ. R(94)12 της Επιτροπής 
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης και με τον ευρωπαϊκό χάρτη του 1998 για το 
καθεστώς των δικαστών,

Ο εθνικός δικαστής ως ο πρώτος δικαστής του κοινοτικού δικαίου

1. σημειώνει ότι το κοινοτικό δίκαιο παραμένει νεκρό γράμμα εάν δεν εφαρμόζεται 
προσηκόντως στα κράτη μέλη, και από τους εθνικούς δικαστές, οι οποίοι είναι επομένως 
ο ακρογωνιαίος λίθος του δικαστικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2. χαιρετίζει την αναγνώριση από πλευράς της Επιτροπής του γεγονότος ότι οι εθνικοί 
δικαστές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διασφάλιση του σεβασμού του κοινοτικού 
δικαίου, για παράδειγμα μέσω των αρχών της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου, της 
άμεσης ισχύος, της συνεπούς ερμηνείας και της ευθύνης των κρατών μελών για 
παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές 
της προς αυτή την κατεύθυνση επιπλέον των τομεακών πολιτικών που ήδη εφαρμόζονται· 
επιπλέον, καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στη δημοσίευση 
ενημερωτικού σημειώματος σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις του 
κοινοτικού δικαίου από εθνικές αρχές·

Ζητήματα που σχετίζονται με τη γλώσσα

3. θεωρεί ότι η γλώσσα είναι το κύριο εργαλείο των λειτουργών της δικαιοσύνης· θεωρεί ότι 
το σημερινό επίπεδο των γνώσεων ξένων γλωσσών των εθνικών δικαστών περιορίζει όχι 
μόνον τις δυνατότητες δικαστικής συνεργασίας σε συγκεκριμένες υποθέσεις, αλλά και 
την ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης, την προσήκουσα χρήση της θεωρίας της «σαφούς 
πράξης» (acte clair), και τη συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγών· καλεί όλους τους 
φορείς που συμμετέχουν στην κατάρτιση δικαστών να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην 
εκμάθηση ξένων γλωσσών από τους δικαστές·

4. πιστεύει, ακόμη, ότι θέτοντας σε ισχύ σειρά κανονισμών που περιέχουν κανόνες 
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, ο κοινοτικός νομοθέτης έκανε μια πολιτική επιλογή που 
συνεπάγεται την πιθανή εφαρμογή αλλοδαπής νομοθεσίας από εθνικούς δικαστές, καθώς 
και την πιθανή χρήση μιας συγκριτικής προσέγγισης· θεωρεί ότι τα στοιχεία αυτά, από 

                                               
7 Υπόθεση C-50/00 P UPA [2002] Αρχείο Νομολογίας I-6677, παράγραφος 41.
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κοινού, ενισχύουν περαιτέρω το επιχείρημα υπέρ της περαιτέρω ενίσχυσης της 
εκμάθησης ξένων γλωσσών·

5. θεωρεί ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον να βελτιωθούν οι γλωσσικές δεξιότητες των 
δικαστικών στα κράτη μέλη· για τον λόγο αυτό, καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
την δωρεάν παροχή τέτοιας κατάρτισης και την εύκολη πρόσβαση σε αυτή·

6. θεωρεί ότι η ύπαρξη ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας στη μητρική γλώσσα του δικαστή είναι 
σημαντική για την καλύτερη κατανόηση του κοινοτικού δικαίου, και επισημαίνει την 
προφανή έλλειψη εξειδικευμένης βιβλιογραφίας για το κοινοτικό δίκαιο σε ορισμένες 
επίσημες γλώσσες της ΕΕ, για παράδειγμα σε θέματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, και τις 
σοβαρές πιθανές συνέπειες του γεγονότος αυτού στην οικοδόμηση μιας κοινής έννομης 
τάξης που θα αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές νομικές παραδόσεις· για τον λόγο αυτό, 
καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη τέτοιας βιβλιογραφίας, ιδίως στις λιγότερο 
ομιλούμενες επίσημες γλώσσες·

Πρόσβαση στις σχετικές πηγές δικαίου 

7. σημειώνει ότι πλήρης και επικαιροποιημένη ενημέρωση για το κοινοτικό δίκαιο δεν 
διατίθεται με συστηματικό και κατάλληλο τρόπο σε πολλούς εθνικούς δικαστές, και ότι 
το κοινοτικό δίκαιο σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζεται πλημμελώς σε επίσημες 
εφημερίδες, κώδικες, εγχειρίδια, επιστημονικά περιοδικά και ακαδημαϊκά συγγράμματα 
στα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους στον τομέα 
αυτό·

8. πιστεύει ότι ένας πραγματικά ευρωπαϊκός δικαστικός χώρος στον οποίο μπορεί να 
υπάρξει αποτελεσματική δικαστική συνεργασία προϋποθέτει όχι απλώς γνώση του 
ευρωπαϊκού δικαίου, αλλά και αμοιβαία γνώση των νομικών συστημάτων των άλλων 
κρατών μελών· επισημαίνει τις ασυνέπειες στην αντιμετώπιση του αλλοδαπού δικαίου σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρεί ότι το σημαντικό αυτό ζήτημα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί στο μέλλον· επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό την επικείμενη οριζόντια 
μελέτη της Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση του αλλοδαπού δικαίου σε αστικές 
και εμπορικές υποθέσεις, και τις εν εξελίξει μελέτες στο πλαίσιο της Διάσκεψης της 
Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο·

9. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να στηρίξει την ανάπτυξη και τη βελτίωση εθνικών 
βάσεων δεδομένων εθνικών δικαστικών αποφάσεων που άπτονται του κοινοτικού 
δικαίου· θεωρεί ότι οι εν λόγω βάσεις δεδομένων πρέπει να είναι όσο το δυνατό 
πληρέστερες και φιλικότερες για τον χρήστη· θεωρεί, επιπλέον, ότι οι συμβάσεις και ο 
κανονισμός για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις θα πρέπει να περιέχονται οπωσδήποτε σε μια ευρωπαϊκή βάση 
δεδομένων, δεδομένης της συχνής χρήσης τους από εθνικούς δικαστές·

10. είναι της γνώμης ότι όλοι οι εθνικοί δικαστές πρέπει να έχουν πρόσβαση σε βάσεις 
δεδομένων που περιέχουν εκκρεμείς παραπομπές για προδικαστικές αποφάσεις από όλα 
τα κράτη μέλη· θεωρεί ότι είναι εξίσου χρήσιμο να δημοσιοποιούνται περαιτέρω οι 
αποφάσεις των αιτούντων δικαστηρίων που εφαρμόζουν μια προδικαστική απόφαση, 
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όπως έχει ήδη αναφερθεί στο ενημερωτικό σημείωμα του Δικαστηρίου για τις αιτήσεις 
των εθνικών δικαστηρίων προς έκδοση προδικαστικής απόφασης8;

11. θεωρεί, δεδομένου του πλούτου πληροφοριών για το κοινοτικό δίκαιο που υπάρχει στο 
Διαδίκτυο, ότι η κατάρτιση των δικαστών δεν πρέπει να περιορίζεται στην ουσία του 
δικαίου, αλλά να καλύπτει και την πρόσβαση σε ενημερωμένες πηγές νομικών 
πληροφοριών·

12. χαιρετίζει τη συνέπεια με την οποία η Επιτροπή δημοσιεύει περιλήψεις των κοινοτικών 
νομοθετικών πράξεων για τους πολίτες, και θεωρεί ότι αυτού του είδους οι εκλαϊκευμένες 
περιλήψεις συμβάλλουν στην ταχύτερη πρόσβαση και των νομικών σε τέτοιες 
πληροφορίες·

13. ενθαρρύνει την ανάπτυξη επιγραμμικών εργαλείων και πρωτοβουλιών στον τομέα της 
ηλεκτρονικής μάθησης που, χωρίς να αποτελούν πλήρη απάντηση στο θέμα της 
κατάρτισης, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως συμπληρωματικά μέτρα της ενώπιος ενωπίω 
επαφής δικαστών και εκπαιδευτών·

Προς ένα περισσότερο διαρθρωμένο πλαίσιο για την κατάρτιση των δικαστών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση

14. ζητεί το τμήμα της κατάρτισης όλων των μελών του δικαστικού σώματος σε εθνικό 
επίπεδο, το οποίο αφορά την ΕΕ:

– να καταστεί υποχρεωτικό, ιδίως στο πλαίσιο των εξετάσεων πρόσβασης στα 
δικαστικά επαγγέλματα,

– να ενισχυθεί περαιτέρω, ήδη από τα πρώτα στάδια της κατάρτισης, με μεγαλύτερη 
έμφαση σε πρακτικές πτυχές,

– να καλύπτει μεθόδους ερμηνείας και νομικές αρχές που μπορεί να είναι άγνωστες 
στην εθνική έννομη τάξη, αλλά οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο 
κοινοτικό δίκαιο·

15. ενθαρρύνει την ανάπτυξη κοινών συνιστωσών στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και 
κοινών μεθόδων κατάρτισης σε όλα τα κράτη μέλη στον τομέα της πολιτικής 
δικαιοσύνης, επιπλέον των υπαρχουσών πρωτοβουλιών στον τομέα της ποινικής 
δικαιοσύνης·

16. επισημαίνει την αυξανόμενη επιτυχία του προγράμματος ανταλλαγής που απευθύνεται σε 
μέλη του δικαστικού σώματος· προτρέπει το ευρωπαϊκό δίκτυο κατάρτισης δικαστικών να 
διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτό στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό δικαστών και να 
μεριμνήσει για την επαρκή εκπροσώπηση δικαστών αστικών, εμπορικών και διοικητικών 
δικαστηρίων· χαιρετίζει τις δραστηριότητες του δικτύου στον τομέα της εκμάθησης 
γλωσσών και την επέκταση του προγράμματος ανταλλαγής στο Δικαστήριο, την Eurojust
και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

                                               
8 ΕΕ C 143 της 11.06.2005, σελ. 1, παρ. 31.
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17. θεωρεί ότι η διαθεσιμότητα εθνικών δικαστών για συμμετοχή σε βασική και ανώτερου 
επιπέδου κατάρτιση θέτει σημαντικά πρακτικά και οικονομικά ζητήματα για τα κράτη 
μέλη· θεωρεί, καταρχήν, ότι οι δικαστές δεν πρέπει να βαρύνονται με οποιαδήποτε 
δαπάνη που σχετίζεται με την κατάρτισή τους στο κοινοτικό δίκαιο· ζητεί από την 
Επιτροπή να του υποβάλει εκτιμήσεις σχετικά με το κόστος, για κάθε κράτος μέλος 
ξεχωριστά, της προσωρινής αντικατάστασης δικαστών που συμμετέχουν σε προγράμματα 
ανταλλαγής·

18. λαμβάνει υπόψη την εκτίμηση της Επιτροπής ότι η καταλληλότερη εναλλακτική για την 
προαγωγή της κατάρτισης στον ευρωπαϊκό δικαστικό τομέα είναι επί του παρόντος η 
χρηματοδοτική στήριξη διαφόρων φορέων μέσω του προγράμματος πλαισίου 
«Θεμελιώδη Δικαιώματα και Δικαιοσύνη» για την περίοδο 2007-2013, και ότι το ζήτημα 
της ανάπτυξης ευρωπαϊκών δομών κατάρτισης δικαστών έναντι άλλων μορφών 
κατάρτισης μπορεί να εξεταστεί εκ νέου όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα αυτό·

19. θεωρεί, ωστόσο, ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για μια ρεαλιστική θεσμική λύση στο 
θέμα της κατάρτισης δικαστών σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα αξιοποιεί πλήρως τις 
υπάρχουσες δομές, αποφεύγοντας παράλληλα την περιττή αλληλεπικάλυψη των 
προγραμμάτων· ζητεί επομένως τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ακαδημίας δικαστών που 
θα αποτελείται αφενός από το ευρωπαϊκό δίκτυο κατάρτισης δικαστικών, το οποίο θα 
είναι αρμόδιο για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της κατάρτισης, και αφετέρου από 
την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου, που θα είναι η επιχειρησιακή συνιστώσα της, 
αρμόδια για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων αυτών· ζητεί η θεσμική αυτή λύση να 
λαμβάνει υπόψη την πείρα από τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας·

20. θεωρεί ότι οι εθνικοί δικαστές δεν μπορούν να τηρούν παθητική στάση έναντι του 
κοινοτικού δικαίου, αντιδρώντας μόνον στα επιχειρήματα των διαδίκων, όπως προκύπτει 
από τη νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με την αυτεπάγγελτη επίκληση κοινοτικής 
νομοθεσίας από τα εθνικά δικαστήρια9·

21. θεωρεί ότι οι δικηγόροι διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην εφαρμογή του 
κοινοτικού δικαίου στα εθνικά δικαστήρια, και ζητεί να ενισχυθεί και η δική τους 
κατάρτιση, κατ’ αναλογία προς τις ανωτέρω ενότητες που αφορούν τους εθνικούς 
δικαστές·

Ενισχυμένος διάλογος μεταξύ εθνικών δικαστών και Δικαστηρίου

22. θεωρεί ότι η διαδικασία της προδικαστικής απόφασης αποτελεί ουσιώδη εγγύηση της 
συνοχής της κοινοτικής έννομης τάξης και της ενιαίας εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου·

23. καλεί το Δικαστήριο και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να μειώσουν περαιτέρω τη μέση 
διάρκεια της διαδικασίας της προδικαστικής απόφασης, καθιστώντας επομένως αυτή τη 
σημαντική ευκαιρία για διάλογο ελκυστικότερη για τους εθνικούς δικαστές·

                                               
9 Υποθέσεις C-312/93 Peterbroeck [1995] Αρχείο I-4599, C-473/00 Cofidis [2002] Αρχείο I-10875 και C-
168/05 Mostaza Claro [2006] Αρχείο I-10421.
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24. προτρέπει την Επιτροπή να διερευνήσει εάν υπάρχουν εθνικοί διαδικαστικοί κανόνες οι 
οποίοι εμποδίζουν πραγματικά ή δυνητικά οποιοδήποτε δικαστήριο ή δικαστική αρχή 
κράτους μέλους να υποβάλλει αίτημα έκδοσης προδικαστικής απόφασης, όπως προβλέπει 
η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 234 της Συνθήκης ΕΚ, και να λάβει τα δέοντα μέτρα 
κατά των παραβάσεων που συνιστούν τα εμπόδια αυτά·

25. θεωρεί ότι οι περιορισμοί της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου, ιδίως αυτοί που αφορούν 
τον τίτλο IV της Συνθήκης ΕΚ, εμποδίζουν αδικαιολόγητα την ενιαία εφαρμογή του 
κοινοτικού δικαίου στους εν λόγω τομείς, και στέλνουν αρνητικό μήνυμα στην τεράστια 
πλειονότητα των δικαστών που ασχολούνται με τέτοια ζητήματα, καθιστώντας αδύνατο 
για αυτούς να επικοινωνήσουν άμεσα με το Δικαστήριο, και προκαλώντας περιττές 
καθυστερήσεις·

26. ενόψει της θέσπισης μιας επείγουσας διαδικασίας έκδοσης προδικαστικής απόφασης, 
συμφωνεί με το Συμβούλιο ότι είναι σημαντικό να εκδώσει το Δικαστήριο 
κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες να μπορούν να ανατρέχουν οι εθνικοί δικαστές 
προκειμένου να αποφασίσουν εάν πρέπει να ζητήσουν την εφαρμογή της επείγουσας 
διαδικασίας·

27. καλεί το Δικαστήριο να εξετάσει κάθε ενδεχόμενο βελτίωσης της διαδικασίας 
προδικαστικής απόφασης που θα είχε ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη συμμετοχή του 
παραπέμποντος δικαστή στη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων δυνατοτήτων 
αποσαφήνισης της αίτησης και συμμετοχής στην προφορική διαδικασία·

28. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο μιας αποκεντρωμένης και ώριμης κοινοτικής έννομης τάξης, οι 
εθνικοί δικαστές δεν πρέπει να περιθωριοποιούνται, αλλά αντίθετα να αναλαμβάνουν 
περισσότερες αρμοδιότητες και να ενθαρρύνονται περαιτέρω υπό την ιδιότητα του 
πρώτου δικαστή του κοινοτικού δικαίου· για τον λόγο αυτό προτείνει να εξεταστεί ένα 
σύστημα έγκρισης, βάσει του οποίου οι εθνικοί δικαστές θα περιλαμβάνουν τις 
απαντήσεις που προτείνουν στα ερωτήματα που παραπέμπουν στο Δικαστήριο, το οποίο 
θα μπορεί στη συνέχεια να αποφασίζει εντός ορισμένης προθεσμίας εάν αποδέχεται την 
προτεινόμενη απόφαση ή εάν θα αποφανθεί το ίδιο ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο·

Νομοθεσία καλύτερα προσαρμοσμένη για εφαρμογή από εθνικούς δικαστές

29. χαιρετίζει τη δημιουργία ενός φόρουμ συζήτησης για τις πολιτικές και τις πρακτικές της 
ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης, και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει στο μέτρο του 
δυνατού ότι οι συζητήσεις του φόρουμ διεξάγονται με διαφάνεια ώστε να επηρεάζουν το 
έργο όλων των θεσμικών οργάνων τα ΕΕ και των εθνικών αρχών· σημειώνει με 
ικανοποίηση την απαρέγκλιτη τήρηση από την Επιτροπή της δέσμευσής της να υποβάλλει 
τακτικά εκθέσεις τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο· χαιρετίζει την πρόθεση 
συντονισμού των εργασιών με αυτές των αρμόδιων φορέων του Συμβουλίου της Ευρώπης 
και αποφυγής της αλληλεπικάλυψης των πολύτιμων δραστηριοτήτων τους·

30. υποστηρίζει σθεναρά την επιμονή της Επιτροπής στη συστηματική υποβολή από τα κράτη 
μέλη πινάκων αντιστοιχίας από τους οποίους προκύπτει πώς εφαρμόζονται οι κοινοτικές 
οδηγίες στην εθνική έννομη τάξη· συμφωνεί ότι οι πίνακες αυτοί παρέχουν πολύτιμες 
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πληροφορίες με ελάχιστο κόστος και επιβάρυνση· θεωρεί, επιπλέον, ότι οι πίνακες 
αντιστοιχίας ενισχύουν τη διαφάνεια της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου και παρέχουν 
στους εθνικούς δικαστές και τους ενώπιόν τους διαδίκους μια ρεαλιστική δυνατότητα να 
διαπιστώσουν εάν πίσω από έναν συγκεκριμένο εθνικό κανόνα βρίσκεται μια κοινοτική 
νομοθετική πράξη και να ελέγξουν οι ίδιοι εάν έγινε σωστά η μεταφορά της και με ποιον 
τρόπο·

31. επιμένει στην ανάγκη για απλούστερη γλώσσα στην κοινοτική νομοθεσία και μεγαλύτερη 
ορολογική συνοχή μεταξύ νομοθετικών πράξεων· τάσσεται σθεναρά υπέρ της χρήσης του 
σχεδίου για το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων ως μέσου για τη βελτίωση της 
νομοθετικής ρύθμισης, για παράδειγμα στον τομέα της πολιτικής καταναλωτών·

32. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και τα συνοδευτικά 
έγγραφα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 
στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πρωταρχικός στόχος της εισηγήτριας ήταν να ακούσει τις απόψεις των άμεσα 
ενδιαφερόμενων για την παρούσα έκθεση, δηλαδή των εθνικών δικαστών. Στις 11 Ιουνίου 
2007, διοργάνωσε ακρόαση στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, στο πλαίσιο της οποίας 
δόθηκε η δυνατότητα σε δικαστές από τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, το Ηνωμένο Βασίλειο και 
τη Γερμανία να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους από την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Το 
δεύτερο εξάμηνο του 2007 εστάλη σε όλα τα κράτη μέλη αναλυτικό ερωτηματολόγιο, 
προκειμένου να συγκεντρωθούν οι απόψεις όσο το δυνατόν περισσότερων εθνικών δικαστών. 
Περισσότεροι από 2 300 δικαστές απάντησαν στην έρευνα, τα πρώτα αποτελέσματα της 
οποίας επισυνάπτονται ως παράρτημα στο παρόν σχέδιο έκθεσης. Η εισηγήτρια συμμετείχε 
επίσης σε ακρόαση για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου που διοργανώθηκε στις 3 
Μαΐου 2007 από την βουλευτή του ΕΚ Monica Frassoni, η οποία περιελάμβανε παρουσίαση 
από έναν γάλλο δικαστή, αναδεικνύοντας έτσι τη στενή σχέση μεταξύ αφενός του ρόλου των 
εθνικών δικαστών και αφετέρου της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου.

Δεύτερον, το σχέδιο έκθεσης εστιάζει στους ευρωπαϊκούς φορείς, το έργο των οποίων αφορά 
τους εθνικούς δικαστές. Στις 10 Σεπτεμβρίου, ο Γενικός Γραμματέας του ευρωπαϊκού 
δικτύου κατάρτισης δικαστικών έκανε μια παρουσίαση ενώπιον της Επιτροπής Νομικών 
Θεμάτων και απάντησε σε ερωτήματα βουλευτών. Στις 18 Οκτωβρίου 2007, η εισηγήτρια 
έκανε διερευνητική επίσκεψη στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπου 
συναντήθηκε με αρκετούς δικαστές και γενικούς εισαγγελείς, και συζήτησε μαζί τους κυρίως 
το ζήτημα του ρόλου των εθνικών δικαστών στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης 
προδικαστικής απόφασης. Τέλος, εκπροσωπήθηκε σε συνεδρίαση εμπειρογνωμόνων για την 
κατάρτιση των δικαστικών που διοργάνωσε η Επιτροπή στις 4 Φεβρουαρίου 2008, στο 
πλαίσιο της οποίας έγιναν παρουσιάσεις από το ευρωπαϊκό δίκτυο κατάρτισης δικαστικών, 
την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και 
άλλους. Το παρόν σχέδιο έκθεσης δημοσιεύεται σε μια εποχή που το Κοινοβούλιο αποδίδει 
μεγαλύτερη έμφαση στην αποτελεσματική εφαρμογή, και από τους εθνικούς δικαστές, της 
νομοθεσίας που εγκρίνει από κοινού με το Συμβούλιο.

Το σχέδιο έκθεσης επιδιώκει να αξιοποιήσει υπάρχουσες πρωτοβουλίες για να προτείνει ένα 
πιο διαρθρωμένο πλαίσιο για την κατάρτιση των δικαστικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
οποίο θα μπορεί να ικανοποιήσει μελλοντικές φιλοδοξίες. Πρώτη προϋπόθεση για να 
επιτευχθεί αυτό είναι να δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση στις γλωσσικές δεξιότητες των 
δικαστών. Το σχέδιο έκθεσης περιέχει επίσης σειρά συστάσεων που έχουν στόχο να 
διασφαλίσουν την ενίσχυση του ρόλου των εθνικών δικαστών στο δικαστικό σύστημα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρα από το ζήτημα της γλώσσας, καλύπτει επίσης την καλύτερη 
πρόσβαση σε πληροφορίες, τη νομική κατάρτιση, τον ρόλο του εθνικού δικαστή στη 
διαδικασία έκδοσης προδικαστικής απόφασης και, τέλος, το πώς ο κοινοτικός νομοθέτης θα 
μπορούσε να διευκολύνει το έργο του εθνικού δικαστή βελτιώνοντας τη νομοθετική 
διαδικασία, ιδίως καθιστώντας τη διαδικασία περισσότερο διαφανή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΕΣΤΑΛΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

Σύνοψη και ανάλυση των απαντήσεων που ελήφθησαν

10

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
1. Γενικές πληροφορίες
  (α) Ισοζύγιο απαντήσεων από τα «παλαιά» και τα «νέα» κράτη μέλη

   (β) Είδη δικαστηρίων που καλύπτει η έρευνα

2. Πρόσβαση στο κοινοτικό δίκαιο
   (α) Γνώσεις σχετικά με την πρόσβαση στο κοινοτικό δίκαιο
   (β) Γλωσσικοί φραγμοί

(i) Νομολογία άλλων κρατών μελών
(ii) Ζητήματα μετάφρασης
(iii) Σύγκριση διαφορετικών γλωσσικών εκδοχών κοινοτικών νομοθετικών πράξεων
(iv) Διαθεσιμότητα άλλων πληροφοριών, πέραν της νομοθεσίας ή της νομολογίας
(v) Ασάφεια του ίδιου του κοινοτικού δικαίου

   (c) Νομική γλωσσική κατάρτιση
(i) Συμμετοχή σε νομική γλωσσική κατάρτιση ανά κράτος μέλος
(ii) Πάροχοι νομικής γλωσσικής κατάρτισης

3. Κατάρτιση στο κοινοτικό δίκαιο
   (α) Γενικά
   (β) Προγράμματα κατάρτισης που διοργανώνουν ευρωπαϊκοί φορείς

4. Η διαδικασία έκδοσης προδικαστικής απόφασης
   (α) Εξοικείωση με τη διαδικασία
   (β) Εμπειρία από παραπομπές
   (γ) Διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του ΔΕΚ
   (δ) Αναδιατύπωση των ερωτημάτων που παραπέμπονται
   (ε) Καθοδήγηση για την παραπομπή ερωτημάτων στο ΔΕΚ
   (στ) Αντίκτυπος της απόφασης του ΔΕΚ στις εθνικές διαδικασίες
   (ζ) Προτάσεις για βελτίωση της διαδικασίας

(i) Περισσότερη κατάρτιση και καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες
(ii) Επιτάχυνση της διαδικασίας
(iii) Ύφος και περιεχόμενο των αποφάσεων του ΔΕΚ
(iv) Μεγαλύτερη συμμετοχή του αιτούντος δικαστηρίου
(v) Μεταρρύθμιση των δομών εργασίας του ΔΕΚ
(vi) Περιορισμός του δικαιώματος παραπομπής
(vii) Αύξηση της ουσιαστικής αρμοδιότητας του ΔΕΚ
(viii) Εξειδικευμένη συνδρομή
(ix) Χαλάρωση των κριτηρίων της σαφούς πράξης (acte clair)
(x) Βελτίωση του εθνικού δικονομικού δικαίου

5. Επίκληση του κοινοτικού δικαίου από τους διαδίκους
   (α) Συχνότητα

                                               
10 Το παρόν έγγραφο αποτελεί μια ανάλυση εκ μέρους της Εισηγήτριας των επιμέρους απαντήσεων
δικαστών που παρουσίασαν τις προσωπικές απόψεις και εμπειρίες τους σχετικά με το κοινοτικό
δίκαιο, απαντώντας σε έρευνα που διενεργήθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2007. Η έρευνα αυτή σε 
καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να είναι εξαντλητική, ούτε επιδιώκει να παρουσιάσει αντικειμενικά 
γεγονότα ή έναν «πίνακα αποτελεσμάτων» υπό την έννοια εκείνων που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης, οι παραπομπές στο κοινοτικό δίκαιο πρέπει να
θεωρείται ότι περιλαμβάνουν και το δίκαιο της Ένωσης.
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   (β) Τομείς τους οποίους αφορά
   (γ) Γιατί γίνεται επίκληση των τομέων αυτών ενώπιον των εθνικών δικαστών

6. Ο εθνικός δικαστής ως ο «πρώτος δικαστής» του κοινοτικού δικαίου
   (α) Μια γενική παρουσίαση των απόψεων των δικαστών
   (β) Επισκόπηση μεμονωμένων απαντήσεων

(i) Το κοινοτικό δίκαιο ως αναπόσπαστο τμήμα του εθνικού δικαίου και ο εθνικός δικαστής ως 
παθητικός διαιτητής

(ii) Η αντίληψη ότι το κοινοτικό δίκαιο διέπει μόνον διασυνοριακές καταστάσεις
(iii) Όγκος και πολυπλοκότητα των κοινοτικών νομοθετικών πράξεων
(iv) Ένα πρόσθετο βάρος
(v) Εχθρότητα έναντι του κοινοτικού δικαίου καθαυτού
(vi) Ένας κλάδος που δυστυχώς απευθύνεται μόνον στους ειδικούς
(vii) Μια πρόκληση για τις παλαιότερες γενιές
(viii) Ένας ρόλος που θα αναπτυχθεί στο μέλλον
(ix) Ανασφάλεια
(x) Μια προφανής πραγματικότητα
(xi) Προενεργητική στάση δικαστών
(xii) Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις
(xiii) Υποθέσεις καταναλωτών
(xiv) Δυσκολία εφαρμογής της θεωρίας της σαφούς πράξης

7. Μέτρα για τη διασφάλιση της καλύτερης κατανόησης και χρήσης του κοινοτικού δικαίου από εθνικούς 
δικαστές
   (α) Σύνοψη προτάσεων
   (β) Βελτιώσεις σε όλες τις πτυχές της κατάρτισης των δικαστικών στο κοινοτικό δίκαιο

(i) Περισσότερη νομική κατάρτιση
(ii) Ειδική έμφαση σε πρακτικές πτυχές της κατάρτισης
(iii) Ανταλλαγές και επαφές μεταξύ δικαστών από διάφορα κράτη μέλη
(iv) Δημιουργία κοινής δικαστικής παιδείας
(v) Ηλεκτρονική μάθηση
(vi) Συγκεκριμένες παρατηρήσεις σχετικά με την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου
(vii) Μια ευρωπαϊκή σχολή δικαστών
(viii) Εναρμόνιση του τρόπου σύνταξης των δικαστικών αποφάσεων

   (γ) Καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες 
(i) Γενικά περισσότερη ενημέρωση
(ii) Ακαδημαϊκή ή εξειδικευμένη βιβλιογραφία
(iii) Τακτικά θεματικά ενημερωτικά δελτία
(iv) Βάσεις δεδομένων δικαστικών αποφάσεων
(v) Ενσωμάτωση του κοινοτικού δικαίου σε εθνικούς κώδικες και συγγράμματα
(vi) Βελτίωση της λειτουργίας αναζήτησης στις βάσεις δεδομένων Curia και Eur-lex
(vii) Περισσότερη ενημέρωση για το κοινοτικό δίκαιο και μεγαλύτερη προβολή του
(viii) Διαλειτουργικότητα εθνικών και κοινοτικών νομικών βάσεων δεδομένων

   (δ) Βελτιώσεις στον τρόπο θέσπισης της κοινοτικής νομοθεσίας 
(i) Βελτίωση της νομοθεσίας
(ii) Κωδικοποίηση και επίσημες επιτομές της κοινοτικής νομοθεσίας
(iii) Καλύτερη μετάφραση νομοθετικών πράξεων και αποφάσεων του ΔΕΚ

   (ε) Βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων των δικαστών 
   (στ) Βελτιώσεις σε επίπεδο εθνικών αρχών και δικαστικών 

(i) Καλύτερη μεταφορά και εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας
(ii) Πρόβλεψη περισσότερου χρόνου για κατάρτιση
(iii) Φορέας στους κόλπους του υπουργείου που θα συνδράμει τους δικαστές σε ζητήματα που 

άπτονται του κοινοτικού δικαίου
(iv) Εξειδικευμένοι δικαστές στα εθνικά δικαστήρια και δικαστές «σύνδεσμοι»
(v) Ηλεκτρονική δικαιοσύνη
(vi) Ο ρόλος των ανώτατων εθνικών δικαστηρίων

   (ζ) Η ΕΕ πρέπει να «κάνει λιγότερα, καλύτερα» 
(vii) Λιγότερη νομοθεσία, συχνότερη επίκληση της αρχής της επικουρικότητας
(viii) Κατάργηση της άμεσης ισχύος

   (η) Βελτιώσεις σε επίπεδο ΔΕΚ 
(i) Τύπος και ύψος δικαστικών αποφάσεων
(ii) Στενότερη επαφή με εθνικούς δικαστές

   (θ) Κατάρτιση δικηγόρων
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   (ι) Αλλαγή θεμελιωδών χαρακτηριστικών της Ένωσης

8. Αντίγραφο του ερωτηματολογίου που εστάλη σε εθνικούς δικαστές
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1. Γενικές πληροφορίες

Στις 18 Ιουλίου 2007 η εισηγήτρια απέστειλε ένα ερωτηματολόγιο σε όλες τις Μόνιμες 
Αντιπροσωπείες για διανομή σε εθνικούς δικαστές. Ελήφθησαν περισσότερες από 
2 300, σε οκτώ κοινοτικές γλώσσες. Για πρακτικούς λόγους, έγινε μια πρώτη επιλογή 
βάσει της πληρότητας των απαντήσεων που ελήφθησαν, αλλά και προκειμένου να 
εκπροσωπούνται στο μέτρο του δυνατού ισότιμα τα κράτη μέλη. Σε πρώτη φάση 
εξετάστηκαν συνολικά 1 160 απαντήσεις, ενώ οι υπόλοιπες απαντήσεις και αρκετά 
ερωτήματα θα αναλυθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Απαντήσεις ελήφθησαν και από 
τα 27 κράτη μέλη, με τις περισσότερες από τις αναλυθείσες απαντήσεις να 
προέρχονται από τη Γερμανία (44%), την Πολωνία (19%), τη Γαλλία (6%), τη 
Βουλγαρία (6%), τη Σλοβενία (5%) και την Αυστρία (4%).

(α) Ισοζύγιο απαντήσεων από τα «παλαιά» και τα «νέα» κράτη μέλη

Σημαντικός αριθμός απαντήσεων προήλθε από τα κράτη μέλη που προσχώρησαν 
στην ΕΕ το 2004 και το 2007 (37%), και επομένως υπάρχει μια δίκαιη ισορροπία 
μεταξύ των απαντήσεων αυτών και εκείνων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη 
(63%).

(β) Είδη δικαστηρίων που καλύπτει η έρευνα

Η έρευνα κάλυψε ένα ευρύ φάσμα δικαστηρίων, με μεγαλύτερη εκπροσώπηση των 
δικαστηρίων διοικητικών, εργασιακών, οικονομικών, κοινωνικών κα ι  εργατικών 
διαφορών.

Διοικητικά

Ποινικά

Εργασιακά

Οικογενειακά

Οικονομικά/φορολογικά

Πνευματικής 
ιδιοκτησίας

Εργατικά

Κοινωνικά
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2. Πρόσβαση στο κοινοτικό δίκαιο

(α) Γνώσεις σχετικά με την πρόσβαση στο κοινοτικό δίκαιο

Μια μικρή μειονότητα όσων απάντησαν (8%) ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει καθόλου 
τρόπους πρόσβασης σε πηγές κοινοτικού δικαίου. Από εκείνους που γνωρίζουν 
τρόπους πρόσβασης στο κοινοτικό δίκαιο, το 18% ανατρέχει στη νομολογία του 
Δικαστηρίου (στο εξής, ΔΕΚ11) τακτικά, ενώ η μεγάλη πλειονότητα (65%) σπανίως, 
και 17% ποτέ.

Ορισμένες διαφορές όσον αφορά τις γνώσεις ήταν προφανείς σε επίπεδο ΕΕ. Οι 
γνώσεις σχετικά με την πρόσβαση στο κοινοτικό δίκαιο είναι περισσότερο πιθανό να 
είναι ανύπαρκτες σε «παλαιά» κράτη μέλη (10%) από ό,τι σε «νέα» (5%). Ωστόσο, 
μεταξύ των δικαστών που γνωρίζουν τρόπους πρόσβασης στο κοινοτικό δίκαιο, οι 
δικαστές από τα «παλαιά» κράτη μέλη ανατρέχουν στη νομοθεσία του ΔΕΚ 
τακτικότερα (βλέπε διάγραμμα πιο κάτω). 

         

Οι απαντήσεις ποικίλλουν επίσης πολύ και με βάση το αντικείμενο του εθνικού 

                                               
11 Στην έκφραση αυτή αποδίδεται η ευρύτερη δυνατή έννοια, ώστε να περιλαμβάνει το Πρωτοδικείο και  
το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης.

    Σπάνια
65%

Ποτέ
17%

Τακτικά
18%

«Παλαιά» κράτη μέλη

22,93%

61,40%

15,67%

Τακτικά Σπάνια Ποτέ

«Νέα» κράτη μέλη

9,67%

71,23%

19,10%

Τακτικά Σπάνια Ποτέ
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δικαστηρίου. Για παράδειγμα, οι δικαστές πνευματικής ιδιοκτησίας, οι δικαστές που 
ασχολούνται κατά κύριο λόγο με οικονομικές ή φορολογικές υποθέσεις, και οι 
διοικητικοί δικαστές (75%, 60% και 46% αντίστοιχα) είναι πολύ πιθανότερο να 
ανατρέχουν τακτικά στη νομολογία του ΔΕΚ σε σχέση με συναδέλφους τους από 
δικαστήρια που δικάζουν με εργατικές/εργασιακές διαφορές ή κοινωνικές διαφορές 
(20% και 25% αντίστοιχα). Τέλος, ούτε ένας από τους δικαστές που απάντησαν και οι 
οποίοι δικάζουν υποθέσεις οικογενειακού ή ποινικού δικαίου δεν ισχυρίστηκε ότι 
ανατρέχει τακτικά στη νομολογία του ΔΕΚ.

(β) Γλωσσικοί φραγμοί

Το 39% όσων απάντησαν θεωρεί ότι οι ξένες γλώσσες αποτελούν φραγμό στην 
επαρκή ενημέρωση για το κοινοτικό δίκαιο. 

(i) Νομολογία άλλων κρατών μελών

Τα κύρια παράπονα αφορούσαν την πρόσβαση σε αλλοδαπές δικαστικές αποφάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των αποφάσεων των ανώτατων 
δικαστηρίων κάθε κράτους μέλους. Αρκετοί δικαστές αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι 
τους είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσουν τεχνικούς όρους σε μια ξένη γλώσσα. 
Ένας γερμανός δικαστής, εξειδικευμένος σε οικονομικές υποθέσεις, δήλωσε ότι η 
ανάγνωση των αποφάσεων δικαστηρίων άλλων κρατών μελών είναι χρήσιμη, αλλά 
απαιτεί τόσο χρόνο που είναι σχεδόν αδύνατο να γίνεται, λόγω των χρονικών 
περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι δικαστές. Ένας γάλλος δικαστής ανέφερε ότι δεν 
παραπέμπει σε αλλοδαπή νομολογία ή βιβλιογραφία λόγω του κινδύνου αοριστίας ή 
παρανόησης που θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για τους 
ενδιαφερόμενους. Τέλος, ένας άλλος δικαστής αντιμετωπίζει πραγματικές δυσκολίες 
στην εφαρμογή του αλλοδαπού δικαίου όταν βάσει των σχετικών κανόνων ιδιωτικού 
διεθνούς δικαίου καλείται να το εφαρμόσει. 

(ii) Ζητήματα μετάφρασης

Πολλοί δικαστές από τα «νέα» κράτη μέλη, συγκεκριμένα την Πολωνία, τη Σλοβενία 
και την Ουγγαρία, διαμαρτύρονται ότι δεν έχει μεταφραστεί στις γλώσσες τους το 
σύνολο της νομολογίας του ΔΕΚ πριν από την προσχώρηση. Αρκετοί δικαστές από 
«νέα» κράτη μέλη δεν γνώριζαν ότι οποιοδήποτε τμήμα του κεκτημένου, και ιδίως η 
νομολογία του ΔΕΚ, έχει μεταφραστεί στη γλώσσα τους. Σημαντικός αριθμός 
δικαστών από πολλά κράτη μέλη υπέβαλε παρατηρήσεις στο ερώτημα σχετικά με 
την μετάφραση των αποφάσεων. Πολλοί δικαστές εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους 
για τον χρόνο που απαιτείται για τη δημοσίευση όλων των γλωσσικών εκδοχών μιας 
απόφασης του ΔΕΚ ή προτάσεων γενικού εισαγγελέα. Πολλοί δικαστές έκριναν 
ανεπαρκή την ποιότητα ή την αξιοπιστία των μεταφράσεων κοινοτικών πράξεων ή 
κοινοτικής νομολογίας στη γλώσσα τους. Ένας γερμανός δικαστής μάλιστα 
επισήμανε ορισμένες αναντιστοιχίες μεταξύ γλωσσικών εκδοχών της ίδιας κοινοτικής 
πράξης. 

(iii) Σύγκριση διαφορετικών γλωσσικών εκδοχών κοινοτικών νομοθετικών 
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πράξεων

Αρκετοί δικαστές αντιμετώπισαν σημαντικές δυσκολίες στη σύγκριση διαφορετικών 
γλωσσικών εκδοχών μιας κοινοτικής πράξης για σκοπούς ερμηνείας, προκειμένου να 
διαπιστώσουν εάν υπήρχε ανάγκη για υποβολή αιτήματος έκδοσης προδικαστικής 
απόφασης. Το εύρος και η ποιότητα αυτής της συγκριτικής άσκησης εξαρτάται από
τις γλωσσικές δεξιότητες του δικαστή. Αρκετοί δικαστές αναφέρθηκαν σε αυτό, 
καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ουσιαστικά δεν ήταν σε θέση να τη φέρουν σε 
πέρας (βλέπε επίσης ενότητα 4(ζ)(ix) για ένα συναφές ζήτημα).

(iv) Διαθεσιμότητα άλλων πληροφοριών, πέραν της νομοθεσίας ή της 
νομολογίας

Ορισμένοι δικαστές ανέφεραν ότι προβλήματα δημιουργεί η απουσία ακαδημαϊκής 
βιβλιογραφίας για το κοινοτικό δίκαιο στη γλώσσα τους. Έγιναν αναφορές σε αρκετές 
συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως το ενημερωτικό δελτίο ενός οργανισμού της ΕΕ 
(του Γραφείου Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά12), ή σε ορισμένες εξηγήσεις που 
παρέχει η Επιτροπή για νομοθετικές προτάσεις.

(v) Ασάφεια του ίδιου του κοινοτικού δικαίου

Αφήνοντας κατά μέρος το ζήτημα της μετάφρασης, πολλοί δικαστές ανέφεραν ότι 
αυτό που δυσχεραίνει περισσότερο την πρόσβαση στο κοινοτικό δίκαιο είναι η 
διατύπωσή του. Ένας δικαστής σχολίασε ότι η ασάφεια του κοινοτικού δικαίου γενικά 
δυσχεραίνει την εφαρμογή του σε εθνικά δικαστήρια. Μια αντίστοιχη παρατήρηση 
έγινε πιο επίμονα σε σχέση με το ύφος των αποφάσεων του ΔΕΚ, και συγκεκριμένα 
με το σκεπτικό ή αιτιολογικό το οποίο δεν γίνεται πάντα κατανοητό από τους εθνικούς 
δικαστές (βλέπε ενότητα 7 κατωτέρω).

(γ) Νομική γλωσσική κατάρτιση

Κατά μέσο όρο, μόλις το 20% όσων απάντησαν έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον ένα 
πρόγραμμα εκμάθησης γλώσσας το οποίο κάλυπτε νομικά θέματα. Το ποσοστό αυτό 
φαίνεται να υποκρύπτει ορισμένες διαφορές μεταξύ κρατών μελών, όπως προκύπτει 
από το διάγραμμα που ακολουθεί.

(i) Συμμετοχή σε νομική γλωσσική κατάρτιση ανά κράτος μέλος

                                               
12 Το ενημερωτικό δελτίο διατίθεται στη διεύθυνση http://oami.europa.eu/en/office/press/default.htm.
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Έντεκα κράτη μέλη ελήφθησαν υπόψη στο ανωτέρω διάγραμμα, καθώς ο αριθμός 
των απαντήσεων από τα υπόλοιπα κράτη μέλη δεν κρίθηκε επαρκής ώστε να 
παρέχει αξιόπιστα δεδομένα. Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι τα ποσοστά 
συμμετοχής σε τέτοια προγράμματα νομικής γλωσσικής κατάρτισης παραμένουν 
σχετικά περιορισμένα σε όλα τα κράτη μέλη (κάτω του 40%), ότι είναι χαμηλά στα 
περισσότερα, όχι όμως σε όλα τα κράτη μέλη που προσχώρησαν το 2004, και ότι 
είνα ι  πολύ χαμηλά (κάτω του 10%) στην περίπτωση της Ρουμανίας κα ι  της 
Βουλγαρίας.

(ii) Πάροχοι νομικής γλωσσικής κατάρτισης

Το ανωτέρω διάγραμμα δείχνει ότι η μεγάλη πλειονότητα των συμμετεχόντων στην 
έρευνα, που σπούδασαν νομική ορολογία σε ξένη γλώσσα, το έκαναν στο 

66%

28%
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πανεπιστήμιο, συνήθως κατά τη διάρκεια των νομικών σπουδών τους. Μεγάλο 
ποσοστό αυτών παρακολούθησε τέτοια προγράμματα κατά τη διάρκεια σπουδών σε 
πανεπιστήμιο άλλου κράτους μέλους από το κράτος μέλος προέλευσής τους, για 
παράδειγμα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus ή μεταπτυχιακών νομικών 
σπουδών (LLM). Ένα μικρό ποσοστό (6%) παρακολούθησε προγράμματα που 
διοργάνωσε όχι κάποιο πανεπιστήμιο, αλλά το εθνικό υπουργείο δικαιοσύνης ή 
κάποιος φορέας κατάρτισης δικαστικών. «Άλλα» τέτοιου είδους προγράμματα 
αναφέρθηκε ότι προσφέρουν το Βρετανικό Συμβούλιο, το Ινστιτούτο Γκαίτε, η 
Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου, το ευρωπαϊκό δίκτυο κατάρτισης δικαστικών, το 
PHARE και, σε μία περίπτωση, ιδιώτης καθηγητής. 

Η αγγλική είναι η γλώσσα με τη μεγαλύτερη ζήτηση (53%), και ακολουθεί η γαλλική 
(37%). Ορισμένοι δικαστές παρακολούθησαν μαθήματα ισπανικών και γερμανικών 
(4% για κάθε γλώσσα), ενώ άλλες γλώσσες αναφέρονται πολύ σπανιότερα (βλέπε 
κατωτέρω). 
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4%
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3. Κατάρτιση στο κοινοτικό δίκαιο

(α) Γενικά

Το 61% των συμμετεχόντων στην έρευνα δεν παρακολούθησε ποτέ οποιοδήποτε 
ευρωπαϊκό ή εθνικό πρόγραμμα κατάρτισης με αντικείμενο το κοινοτικό δίκαιο. Το 
33% όσων απάντησαν έχει παρακολουθήσει κάποιο εθνικό πρόγραμμα κατάρτισης 
με αντικείμενο το κοινοτικό δίκαιο. Το 14% των συμμετεχόντων στην έρευνα έχει 
παρακολουθήσει πρόγραμμα που διοργάνωσε κάποιος ευρωπαϊκός φορέας. Τέλος, 
το 10% των συμμετεχόντων στην έρευνα έχει παρακολουθήσει προγράμματα που
διοργάνωσαν τόσο εθνικές αρχές όσο και κάποιος ευρωπαϊκός φορέας.

Παρατηρήθηκε σαφής σχέση μεταξύ της συμμετοχής σε εθνικά και σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα κατάρτισης. Δικαστές που είχαν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα 
που διοργανώνει εθνική αρχή ήταν περισσότερο πιθανό να έχουν επίσης 
παρακολουθήσει προγράμματα που διοργανώνουν ευρωπαϊκοί φορείς.

(β) Προγράμματα κατάρτισης που διοργανώνουν ευρωπαϊκοί φορείς

Συχνότερα αναφέρθηκαν τα σεμινάρια και τα προγράμματα κατάρτισης που 
διοργανώνει η Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου στην Trier. Συχνές ήταν επίσης οι 
αναφορές στο ευρωπαϊκό δίκτυο κατάρτισης δικαστικών κα ι  στο πρόγραμμα 
ανταλλαγής δικαστικών που αυτό διοργανώνει, ενώ αρκετοί δικαστές από «νέα» 
κράτη μέλη παρακολούθησαν προγράμματα μέσω των TAIEX και PHARE (βλέπε 
κατωτέρω). Αρκετοί δικαστές έθεσαν το θέμα του κόστους, και η μεγάλη πλειονότητα 
δήλωσε ότι το οικονομικό κόστος της συμμετοχής σε τέτοια προγράμματα δεν πρέπει 
να βαρύνει προσωπικά τους ενδιαφερόμενους δικαστές. Ένας γερμανός δικαστής 
ανέφερε ότι η κάλυψη μόνον των εξόδων μετακίνησης και διαμονής δεν αρκεί, καθώς 
το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης καθαυτό είναι υψηλό. 

Σημείωση: η ταξινόμηση αυτή είναι καθαρά ενδεικτική, δεδομένου ότι η Ακαδημία 
Ευρωπαϊκού Δικαίου έχει διοργανώσει μεγάλο αριθμό σεμιναρίων για λογαριασμό 

ΑΕΔ ΕΔΚΔ TAIEX OLAF PHARE ΕΙΔΔ



PE402.874v01-00 22/69 PR\712384EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

των TAIEX και PHARE για τα «νέα» κράτη μέλη, για παράδειγμα.
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4. Η διαδικασία έκδοσης προδικαστικής απόφασης

(α) Εξοικείωση με τη διαδικασία

Στην πλειονότητά τους (54%), οι δικαστές που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι 
είναι ενήμεροι για τη διαδικασία προδικαστικής παραπομπής στο Δικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ωστόσο, από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων 
προκύπτει ότι είναι διπλάσιες οι πιθανότητες οι δικαστές να θεωρούν ότι δεν είναι 
εξοικειωμένοι με τη διαδικασία (32%), από ό,τι να θεωρούν ότι είναι πολύ 
εξοικειωμένοι με αυτή (14%).

Προκύπτουν επίσης μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Στη Βουλγαρία, 
το Βέλγιο κα ι  τη Γαλλία, για παράδειγμα, η συντριπτική πλειονότητα όσων 
απάντησαν (84%, 87% και 94% αντίστοιχα) δήλωσε έλλειψη εξοικείωσης με τη 
διαδικασία της προδικαστικής παραπομπής. Οι αυστριακοί, οι τσέχοι και οι γερμανοί 
δικαστές είναι σύμφωνα με τις απαντήσεις τους οι λιγότερο εξοικειωμένοι με τη 
διαδικασία (12%, 13% και 18% αντίστοιχα απάντησε «μη εξοικειωμένος/η»). 

Προκύπτει επίσης ότι τα κράτη μέλη με τα μεγαλύτερα ποσοστά δικαστών που 
θεωρούν ότι είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία της προδικαστικής παραπομπής 
είναι η Δανία, η Αυστρία και η Σουηδία, δηλ. όχι ιδρυτικά κράτη μέλη (βλέπε το 
διάγραμμα κατωτέρω).

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Βέλγιο

Γαλλία

Λιθουανία

Πορτογαλία

Σλοβενία

Βουλγαρία

Πολωνία

Ρουμανία

Τσεχική Δημοκρατία

Φινλανδία

Γερμανία

Σουηδία

Αυστρία

     Δανία

ΕΕ-27

Πολύ 
εξοικειωμένος/η

Εξοικειω-
μένος/η

Μη εξοικειωμένος/η



PE402.874v01-00 24/69 PR\712384EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Συγκρίνοντας το ποσοστό εξοικείωσης με τη διαδικασία έκδοσης προδικαστικής 
απόφασης με το αντικείμενο των αντίστοιχων δικαστηρίων, προκύπτει ότι οι δικαστές 
που ειδικεύονται στο οικονομικό ή το φορολογικό δίκαιο (π.χ. ΦΠΑ κλπ.) είναι 
περισσότερο ενημερωμένοι για τη διαδικασία (52% πολύ εξοικειωμένοι - 48% 
εξοικειωμένοι - 0% μη εξοικειωμένοι).

(β) Εμπειρία από παραπομπές

Τουλάχιστον μία παραπομπή για έκδοση προδικαστικής απόφασης στη διάρκεια της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους ισχυρίστηκαν ότι έχουν κάνει 123 από τους 
δικαστές που απάντησαν στην έρευνα. Ο αριθμός αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό λίγο 
πάνω από το 5% του συνολικού αριθμού των απαντήσεων. Ο αριθμός αυτός 
κατανέμεται ανισομερώς μεταξύ των κρατών μελών, με την Ουγγαρία να είναι το 
μόνο «νέο» κράτος μέλος που περιλαμβάνεται, με έξι παραπομπές.

Αρκετοί δικαστές είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο παραπομπής, και μάλιστα ένας 
δικαστής δικαστηρίου κοινωνικών διαφορών δεν το έπραξε τελικά, επειδή οι διάδικοι 
ανησύχησαν ότι αυτό θα παρέτεινε αδικαιολόγητα τη διάρκεια της δικαστικής 
διαδικασίας. Δύο άλλοι δικαστές πρωτοβάθμιου δικαστηρίου που ήθελαν να 
υποβάλλουν προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΚ δεν μπόρεσαν να το πράξουν λόγω 
των περιορισμών της δικαιοδοσίας του ΔΕΚ βάσει του τίτλου IV της Συνθήκης ΕΚ, 
συγκεκριμένα σε θέματα μετανάστευσης.

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στην έρευνα έδωσαν σχετικά αναλυτικές 
απαντήσεις στο ερώτημα αυτό, όπως προκύπτει και από το κατωτέρω διάγραμμα.
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(γ) Διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του ΔΕΚ

Η μέση διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης προδικαστικής απόφασης ήταν 18,5 μήνες. 
Ο χρόνος αυτός είναι αδύνατο να συγκριθεί με τα στατιστικά στοιχεία του ίδιου του 
ΔΕΚ, όπως περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις του, επειδή ορισμένες από τις 
παραπομπές στις οποίες αναφέρθηκαν κάποιοι δικαστές στις απαντήσεις τους στην 
έρευνα αυτή έγιναν ακόμη και τη δεκαετία του 1980. Η μέση διάρκεια που προκύπτει 
είναι μικρότερη κατά ενάμιση μήνα περίπου από τη μέση, σύμφωνα με τα τελευταία 
διαθέσιμα στοιχεία του ΔΕΚ, διάρκεια περάτωσης της εξέτασης μιας υπόθεσης (19,8 
μήνες το 2006).13 Η εξέταση μίας παραπομπής διήρκεσε περισσότερους από 35 
μήνες, ενώ σε οκτώ περιπτώσεις η διαδικασία ολοκληρώθηκε εντός ενός έτους.

Στο ερώτημα εάν θεωρούν ότι κάποιο τμήμα της διαδικασίας της προδικαστικής 
παραπομπής διαρκεί υπερβολικά πολύ, οι περισσότεροι δικαστές (43%) απάντησαν 
αρνητικά. Σημαντικός αριθμός δικαστών (36%) έκρινε ότι η διαδικασία συνολικά είναι 
πολύ χρονοβόρα, ένας μάλιστα δικαστής από το Ηνωμένο Βασίλειο ανέφερε ότι αυτό 
εξηγείται από το γεγονός ότι το ΔΕΚ έχει υπερβολικό φόρτο εργασίας. Ένας σουηδός 
και ένας γερμανός δικαστής ανέφεραν ότι είναι αναμενόμενο η διαδικασία της 
προδικαστικής παραπομπής να διαρκεί πολύ, δεδομένου ότι τα ερωτήματα που 
παραπέμπονται είναι μακροσκελή και πολύπλοκα. Τέλος, δύο δικαστές ανέφεραν ότι 
θεωρούν πως στις δικές τους υποθέσεις η διαδικασία ήταν γρήγορη, μία δε από τις 
αποφάσεις εκδόθηκε από το ΔΕΚ χωρίς να προηγηθεί προφορική διαδικασία ή να 
δημοσιευθούν προτάσεις γενικού εισαγγελέα.

Στις απαντήσεις που σχετίζονται με συγκεκριμένα τμήματα της διαδικασίας, το τμήμα 
που δέχθηκε τις περισσότερες επικρίσεις ήταν η προφορική διαδικασία, κάτι που 
τονίστηκε ιδιαίτερα από έναν φινλανδό και έναν γερμανό δικαστή. Ένας γερμανός 
διοικητικός δικαστής επέκρινε τη διάρκεια της προθεσμίας για την υποβολή των 
γραπτών παρατηρήσεων των κρατών μελών. Τέλος, η παραπομπή ενός 
συμμετέχοντα στην έρευνα καθυστέρησε λόγω δύο διαδοχικών αλλαγών στην 
ανάθεση της υπόθεσής του στο πλαίσιο των τμημάτων από τα οποία απαρτίζεται το 
Δικαστήριο.

(δ) Αναδιατύπωση των ερωτημάτων που παραπέμπονται

Μια μικρή μόνο μειονότητα (11%) των δικαστών που είχαν την εμπειρία της 
διαδικασίας έκδοσης προδικαστικής απόφασης ανέφερε ότι τα ερωτήματα που 
υποβλήθηκαν αναδιατυπώθηκαν σε κάποιον βαθμό από το Δικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα ερωτήματα δύο δικαστών αναδιατυπώθηκαν πλήρως, 
ενώ ένας δικαστής από το Ηνωμένο Βασίλειο έκρινε υπερβολική την αναδιατύπωση. 
Σε ακόμη τέσσερις περιπτώσεις παραπομπής υπήρξε ελαφρά αναδιατύπωση. Σε μία 
περίπτωση, ο δικαστής έκρινε ότι το νόημα του ερωτήματος αναδείχθηκε περαιτέρω 
από την αναδιατύπωση του ΔΕΚ. Σε μια άλλη περίπτωση, το ΔΕΚ συγχώνευσε δύο 
ερωτήματα σε ένα.

                                               
13 Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ετήσια έκθεση 2006, πίνακας 8, σ. 87.
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(ε) Καθοδήγηση για την παραπομπή ερωτημάτων στο ΔΕΚ

Ποσοστό 60% των αιτούντων δικαστών έκρινε ότι είχε καθοδήγηση για τη διατύπωση 
των παραπομπών τους, ενώ 40% πως όχι. Μεταξύ αυτών που δεν είχαν 
καθοδήγηση, τέσσερις δικαστές ανέφεραν ότι η καθοδήγηση δεν θα ήταν ούτε 
αναγκαία ούτε σκόπιμη.

Όσοι από τους συμμετέχοντες ζήτησαν καθοδήγηση, το έπραξαν με διάφορους 
τρόπους. Η δημοφιλέστερη πηγή καθοδήγησης ήταν άλλοι δικαστές του ίδιου 
δικαστηρίου (29%). Η ιστοθέση του ΔΕΚ και η ανακοίνωσή του σχετικά με το θέμα 
αυτό (15%), η εκπαίδευση (13%), συγγράμματα και ακαδημαϊκή βιβλιογραφία (13%) 
ήταν επίσης σχετικά δημοφιλείς απαντήσεις. Άλλες πηγές που αναφέρθηκαν ήταν η 
νομολογία του ίδιου του ΔΕΚ (10%), οι προτάσεις των διαδίκων (6%), η νομολογία 
των εθνικών ανώτατων δικαστηρίων (4%), η προηγούμενη προσωπική πείρα (4%), 
ένας εξειδικευμένος δικαστής ή σύμβουλος του δικαστηρίου (4%) και, τέλος, το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης (2%). Σημαντικός αριθμός δικαστών ζήτησε καθοδήγηση 
από περισσότερες από τις ανωτέρω πηγές.

(στ) Αντίκτυπος της απόφασης του ΔΕΚ στις εθνικές διαδικασίες
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Η μεγάλη πλειονότητα όσων απάντησαν (89%) έκρινε ότι η απόφαση του ΔΕΚ 
μπορούσε να εφαρμοστεί άμεσα στα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, 
καθιστώντας έτσι δυνατή την σχετικά ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας της 
προδικαστικής παραπομπής. Ένας δικαστής έκρινε ότι η απόφαση ήταν τόσο σαφής 
που το μόνο που έμενε να κριθεί σε εθνικό επίπεδο ήταν η επιδίκαση των δικαστικών 
εξόδων.

Ένα μικρό ποσοστό (11%) έκρινε ότι η απόφαση του ΔΕΚ δεν οδηγούσε σαφώς σε 
συγκεκριμένη απόφαση σε εθνικό επίπεδο. Ένας δικαστής θεώρησε ότι η απάντηση 
ήταν αδύνατο να χρησιμοποιηθεί, και ένας άλλος ανέφερε ότι ένα σημαντικό και 
σαφές ερώτημα έμεινε σκόπιμα αναπάντητο από το ΔΕΚ. Άλλος δικαστής δήλωσε ότι 
είναι καλύτερο να υποβάλλονται απλά ερωτήματα στο ΔΕΚ (που μπορούν να 
απαντηθούν με «ναι/όχι») ώστε να αποφεύγονται οι αμφίσημες απαντήσεις που είναι 
δύσκολο να εφαρμοστούν στα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.

Σε τρεις περιπτώσεις, η απόφαση οδήγησε σε τροποποίηση ή κατάργηση εθνικής 
νομοθεσίας, ενώ σε δύο άλλες περιπτώσεις, οι εθνικοί δικαστές έκριναν ότι η σωστή 
εφαρμογή της προδικαστικής απόφασης ανατράπηκε στη συνέχεια από δικαστήριο 
επόμενου βαθμού. Ένας δικαστής ανέφερε ότι αυτό το πρόβλημα έχει να κάνει με το 
«χάσμα των γενεών», καθώς τα εφετεία ή τα ανώτατα δικαστήρια δεν αναγνωρίζουν 
επαρκώς την υπεροχή του κοινοτικού δικαίου.

Σε άλλη υπόθεση, λόγω της εξωδικαστικής διευθέτησης της υπόθεσης δεν 
χρειάστηκε να εφαρμοστεί η προδικαστική απόφαση. Τέλος, οι διάδικοι σε δύο ακόμη 
υποθέσεις υπέβαλαν πρόσθετα στοιχεία μετά την έκδοση της απόφασης του ΔΕΚ, με 
αποτέλεσμα η τελευταία να μην είναι δυνατό να εφαρμοστεί στα πραγματικά 
περιστατικά της υπόθεσης.

(ζ) Προτάσεις για βελτίωση της διαδικασίας

Η ενότητα αυτή πρέπει να διακριθεί από τις ενότητες(4(β)-(στ)) ανωτέρω. Στο σημείο 
αυτό, προτάσεις για βελτίωση της διαδικασίας ζητήθηκαν από όλους τους δικαστές 
που συμμετείχαν στην έρευνα, ανεξαρτήτως εάν είχαν υποβάλει ή όχι προδικαστικό 
ερώτημα στο ΔΕΚ.

Οι 210 απαντήσεις που ελήφθησαν ταξινομήθηκαν σε διαφορετικές κατηγορίες που 
αναπτύσσονται στη συνέχεια. Όπως διαπιστώνεται από το διάγραμμα στη σελίδα 32, 
οι δικαστές ζητούν κυρίως περισσότερη κατάρτιση και καλύτερη πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία (42%). Πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών που 
απάντησαν (24%) επέκρινε τη μεγάλη διάρκεια της διαδικασίας. Το ύφος και το 
σκεπτικό των αποφάσεων του ΔΕΚ επικρίθηκε από το 10% των συμμετεχόντων. 
Ακόμη, ορισμένοι δικαστές (6%) πρότειναν διάφορες εσωτερικές μεταρρυθμίσεις στο 
ΔΕΚ. Τέλος, ίδιος αριθμός δικαστών πρότεινε τη μεγαλύτερη συμμετοχή των 
αιτούντων δικαστών στη διαδικασία της προδικαστικής παραπομπής. 

(i) Περισσότερη κατάρτιση και καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες
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Η συχνότερα συνιστώμενη βελτίωση της διαδικασίας έκδοσης προδικαστικής 
απόφασης (42%) αφορούσε την κατάρτιση των εθνικών δικαστών και τη βελτίωση 
της πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία. Ένας γάλλος δικαστής 
δήλωσε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να εξετάσει καν ο δικαστής το ενδεχόμενο 
της παραπομπής είναι η ύπαρξη ορισμένων γνώσεων για το αντικείμενο και τη 
διαδικασία. Η πρώτη σειρά προτάσεων, επομένως, είχε ως στόχο την καταπολέμηση 
του «φόβου για το άγνωστο», σύμφωνα με τα λόγια ενός γερμανού δικαστή. Εδώ 
εμπίπτουν περιπτώσεις στις οποίες οι δικαστές αποτρέπονται από το να εξετάσουν 
καν το ενδεχόμενο μιας παραπομπής λόγω έλλειψης σχετικών γνώσεων, αλλά και 
περιπτώσεις στις οποίες η παραπομπή δεν γίνεται λόγω του φόβου ότι το ΔΕΚ θα 
την κρίνει απαράδεκτη. Στις ιδέες που προβλήθηκαν περιλαμβάνονται εξειδικευμένα 
νομικά και γλωσσικά προγράμματα κατάρτισης με ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένες 
πτυχές (π.χ. πολυάριθμοι λιθουανοί και εσθονοί δικαστές πρότειναν τη διοργάνωση 
εργαστηρίων κα ι  εικονικών δικών), νομικές δημοσιεύσεις κα ι  επισκέψεις στο 
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες ζήτησαν βασικές πρόσφατες πληροφορίες ή ένα 
τακτικό ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο σχετικά με εκκρεμείς ή περατωθείσες 
διαδικασίες προδικαστικής παραπομπής. Πολλοί ζήτησαν ένα επίσημο έντυπο, 
πρότυπο ή κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιήσουν για να υποβάλλουν το προδικαστικό ερώτημα. Ένας γερμανός 
πρωτοδίκης πρότεινε τη σύνταξη οδηγού για την υποβολή προδικαστικών 
ερωτημάτων, σε συνεργασία με εθνικές αρχές, βάσει του παραδείγματος του 
πρακτικού οδηγού για την εφαρμογή του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων.14

Κάποιος δικαστής σχολίασε ότι θα αισθανόταν πιο άνετα με τη διαδικασία εάν 
υπήρχαν σαφέστερες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο σύνοψης των πραγματικών 
περιστατικών της υπόθεσης στην παραπομπή. Από την άλλη πλευρά, δύο δικαστές, 
από τη Γαλλία και την Πολωνία, σχολίασαν ότι ήταν απολύτως ικανοποιημένοι με τις 
επίσημες κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσαν το 2005 τα αντίστοιχα υπουργεία 
τους και οι οποίες διατίθενται στο διαδίκτυο. 

Ένα δεύτερο θέμα που αναφέρθηκε συχνά είναι ο φόβος της επανάληψης 
ερωτήματος που έχει παραπεμφθεί παλαιότερα στο ΔΕΚ. Ένας δικαστής πρότεινε να 
καταρτιστεί ένας άτλαντας που θα περιέχει τα ερωτήματα που έχουν ήδη 
παραπεμφθεί, ταξινομημένα ανά αντικείμενο, βάσει του προτύπου που αναπτύχθηκε 
στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις.15 Μια άλλη ιδέα 
αφορούσε έναν οριζόντιο μηχανισμό ο οποίος θα ενημερώνει συστηματικά όλους 
τους δικαστές της ΕΕ για παραπομπές που γίνονται στον τομέα ειδίκευσής τους. 
Ένας βούλγαρος δικαστής σχολίασε ότι η διαδικασία του ελέγχου της τυχόν 
προηγούμενης παραπομπής των ερωτημάτων που προτίθεται να υποβάλλει ένας 
δικαστής πρέπει σε κάθε περίπτωση να απλουστευθεί. Ένας γερμανός δικαστής που 
                                               
14 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 για τη συνεργασία μεταξύ 
των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές 
υποθέσεις. Ο πρακτικός οδηγός είναι δημοσιευμένος στη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/docs/evidence_ec_guide_en.pdf
15 Ο Δικαστικός Άτλαντας στον τομέα των Αστικών Υποθέσεων διατίθεται στη διεύθυνση
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm
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ασχολείται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας ανέφερε ότι οι πληροφορίες που 
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με 
μεμονωμένες παραπομπές είναι ανεπαρκείς και πρέπει να συμπληρωθούν.

Ένα τρίτο θέμα που αναφέρθηκε σε αρκετές απαντήσεις ήταν η επιθυμία να 
παρασχεθεί  δυνατότητα απόκτησης όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με τη 
διαδικασία της προδικαστικής παραπομπής μέσω του διαδικτύου. Ένας πολωνός 
δικαστής προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και πρότεινε να είναι δυνατή η 
ηλεκτρονική υποβολή προδικαστικού ερωτήματος.

(ii) Επιτάχυνση της διαδικασίας

Η θεωρούμενη υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας κατέχει εξέχουσα θέση στις 
παρατηρήσεις δικαστών από δεκαέξι κράτη μέλη. Η τόσο μεγάλη διάρκεια της 
διαδικασίας θεωρείται ότι αποθαρρύνει τους δικαστές από το να υποβάλλουν 
προδικαστικά ερωτήματα. Πολλοί δικαστές ανέφεραν ότι είναι εξοικειωμένοι με τη 
διαδικασία αλλά δεν την χρησιμοποιούν φοβούμενοι την καθυστέρηση που 
συνεπάγεται. Για παράδειγμα, ένας αυστριακός δικαστής έκρινε ότι τέτοιες 
καθυστερήσεις είναι εντελώς απαράδεκτες στον τομέα του κοινωνικού δικαίου. Ένας 
γερμανός δικαστής ανώτερου δικαστηρίου ανέφερε ότι δυσκολεύεται ιδιαίτερα να 
κατανοήσει την αιτία της καθυστέρησης μεταξύ της ολοκλήρωσης της προφορικής 
διαδικασίας και της έκδοσης της προδικαστικής απόφασης, και ότι αντίστοιχες 
καθυστερήσεις σε εθνικό πλαίσιο θα θεωρούνταν πιθανώς καταχρηστικές ή 
παράνομες. Αρκετοί δικαστές αντέστρεψαν επίσης το σκεπτικό και κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι οι ανεκμετάλλευτες σήμερα δυνατότητες των εθνικών δικαστών θα 
είχαν ως αποτέλεσμα να κατακλυστεί το ΔΕΚ από παραπομπές σε περίπτωση 
μείωσης της διάρκειας της διαδικασίας. 

Αρκετοί δικαστές ζήτησαν ειδικά την επιτάχυνση της διαδικασίας σε ορισμένες 
επείγουσες υποθέσεις, όπως για παράδειγμα στον τομέα του ασύλου. Ένας δικαστής 
ανέφερε ότι πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στις παραπομπές για έκδοση 
προδικαστικής απόφασης έναντι άλλων ειδών υποθέσεων ενώπιον του ΔΕΚ, ενώ 
κάποιος άλλος ζήτησε να χρησιμοποιείται συχνότερα η ισχύουσα ταχύτερη 
διαδικασία.16

Λίγοι μόνον δικαστές υπέβαλαν προτάσεις σχετικά με το πόσο θα έπρεπε να διαρκεί 
κατά μέσο όρο η διαδικασία. Ωστόσο, ένας φινλανδός δικαστής πρότεινε διάρκεια 3-4 
μηνών και ένας σουηδός δικαστής διάρκεια 7-8 μηνών.

(iii) Ύφος και περιεχόμενο των αποφάσεων του ΔΕΚ

Το ύφος και το περιεχόμενο των αποφάσεων του ΔΕΚ απασχόλησε ιδιαίτερα 
πολλούς δικαστές, ιδίως – αν και όχι μόνο – από τη Γερμανία. Το συχνότερο 
παράπονο αφορούσε τη γλωσσική σαφήνεια των αποφάσεων. Μια άλλη σειρά 

                                               
16 Η ταχεία διαδικασία προβλέπεται στο άρθρο 104α του Κανονισμού Διαδικασίας του ΔΕΚ, ενώ το
νεοεισαχθέν άρθρο 104β θεσπίζει μια επείγουσα διαδικασία και ορίζει τους κανόνες που τη διέπουν.
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απαντήσεων αφορούσε την υπερβολική έκταση των αποφάσεων. Ένας φινλανδός 
δικαστής, για παράδειγμα, εξέφρασε την επιθυμία του για αποφάσεις που να 
μοιάζουν περισσότερο με τις αποφάσεις του φινλανδικού ανώτατου διοικητικού 
δικαστηρίου. Αρκετοί δικαστές έκριναν ότι το σκεπτικό του ΔΕΚ συχνά είναι 
υπερβολικά γενικόλογο ή αφηρημένο ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί στα πραγματικά 
περιστατικά των εθνικών υποθέσεων. Ορισμένοι άλλοι δικαστές δήλωσαν αμηχανία 
ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το δεδικασμένο το ΔΕΚ. Ένας 
δικαστής δήλωσε ότι θα ήθελε οι αποφάσεις να αναφέρουν ρητά πώς συνδέονται με 
παλαιότερη νομολογία, ενώ κάποιος άλλος εξέφρασε την προτίμησή του για ένα 
σύστημα βασισμένο κυρίως σε αρχές και όχι στο δεδικασμένο. Τέλος, ένας δικαστής 
πρότεινε να χρησιμοποιεί το ΔΕΚ περισσότερο μη δεσμευτικές προτάσεις στις 
αποφάσεις του (obiter dicta).

Ωστόσο, δεν αφορούσαν παράπονα όλες οι απαντήσεις στο σημείο αυτό. Ένας 
δικαστής έκρινε τον διάλογο του ΔΕΚ με τα εθνικά δικαστήρια «αναζωογονητικά 
διαφορετικό» σε σχέση τον τρόπο αντιμετώπισης των παραπεμπόντων δικαστών 
από το εθνικό συνταγματικό δικαστήριο.

(iv) Μεγαλύτερη συμμετοχή του αιτούντος δικαστηρίου

Σημαντικός αριθμός δικαστών εκδήλωσε την επιθυμία για μεγαλύτερη συμμετοχή του 
παραπέμποντος δικαστή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Μία δικαστής 
οικονομικών υποθέσεων από τη Γερμανία ανέφερε ότι, μετά τη διεύρυνση, ο κίνδυνος 
οι δικαστές, οι γενικοί εισαγγελείς και το προσωπικό του ΔΕΚ που χειρίζεται κάποια 
προδικαστική παραπομπή να μην έχουν γνώσεις για το συγκεκριμένο εθνικό νομικό 
σύστημα είναι ακόμη μεγαλύτερος από πριν. Επισήμανε το γεγονός ότι αυτό συχνά 
καθίσταται σαφές μόνον μετά τη δημοσίευση των προτάσεων του γενικού εισαγγελέα, 
οπότε είναι πλέον πολύ αργά για να κάνει οτιδήποτε ο εθνικός δικαστής. Για τον λόγο 
αυτό, πρότεινε να παρέχεται επισήμως η δυνατότητα στον αιτούντα δικαστή να 
υποβάλλει παρατηρήσεις, αν και δήλωσε ότι κατανοεί πως η πρότασή της έρχεται σε 
αντίθεση με τον στόχο της επιτάχυνσης της διαδικασίας, και επομένως θα πρέπει να 
γίνεται εντός πολύ σύντομης προθεσμίας. Αρκετοί από τους συμμετέχοντες στην 
έρευνα πρότειναν γενικά κάτι παρόμοιο.

Ένας δικαστής εργατοδικείου συνέστησε να ζητείται υποχρεωτικά η γνώμη του 
αιτούντος δικαστή πριν επιτραπεί στο ΔΕΚ να αναδιατυπώσει οποιοδήποτε τμήμα 
της παραπομπής. Άλλος δικαστής ζήτησε να γίνεται «διάλογος» προκειμένου η 
αναδιατύπωση να γίνεται σωστά. Μια άλλη πρόταση που έγινε από δύο 
συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν να καλείται ο αιτών δικαστής να συμμετέχει στην 
προφορική διαδικασία, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η απόφαση του ΔΕΚ θα 
μπορεί να εφαρμοστεί στην εκκρεμή ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου υπόθεση. 
Ένας δικαστής που ειδικεύεται σε οικονομικές υποθέσεις εξέφρασε την επιθυμία να 
προβλέπεται «ειδική έδρα» για τους αιτούντες δικαστές που μπαίνουν στον κόπο να 
παρίστανται στο ΔΕΚ για την ακρόαση, καθώς και να τους παρέχεται η δυνατότητα 
να απαντούν ερωτήσεις όλων των πλευρών και να απευθύνουν χαιρετισμό στον 
εισηγητή δικαστή.



PE402.874v01-00 32/69 PR\712384EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

(v) Μεταρρύθμιση των δομών εργασίας του ΔΕΚ

Συμμετέχοντες από πολλά κράτη μέλη πρότειναν διαρθρωτικές αλλαγές του ΔΕΚ. Η 
συχνότερη πρόταση αφορούσε την ενθάρρυνση της εξειδίκευσης των δικαστών του 
ΔΕΚ και τη δημιουργία εξειδικευμένων τμημάτων. Με τον τρόπο αυτό οι αποφάσεις 
του ΔΕΚ θα γινόταν περισσότερο αποδεκτές από εξειδικευμένους εθνικούς δικαστές. 

Ένας δανός δικαστής πρότεινε τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας έκδοσης 
προδικαστικών αποφάσεων στο Πρωτοδικείο σε ορισμένους τομείς όπου η 
νομολογία του ΔΕΚ είναι ήδη εκτενής. Ένας γερμανός δικαστής περιφερειακού 
ανώτερου διοικητικού δικαστηρίου πρότεινε τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γενικών 
εισαγγελέων στην εθνική διαδικασία που αποτελεί αντικείμενο της παραπομπής. 
Ένας αυστριακός δικαστής προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και πρότεινε την ίδρυση 
κοινοτικών πρωτοδικείων σε όλα τα κράτη μέλη. Μια άλλη ιδέα, ενός γερμανού 
δικαστή, αφορά την άμεση εκλογή των δικαστών του ΔΕΚ από εθνικούς δικαστές, 
αντί του διορισμού τους με κοινή συμφωνία των κυβερνήσεων των κρατών μελών, 
όπως γίνεται σήμερα βάσει του άρθρου 223(1) της Συνθήκης ΕΚ.

Τέλος, δύο δικαστές ανώτατων δικαστηρίων από διαφορετικά κράτη μέλη εξέφρασαν 
την άποψη ότι το ΔΕΚ πρέπει να εκδίδει απόφαση μόνον στις σημαντικότερες για την 
κοινοτική έννομη τάξη υποθέσεις, δηλαδή μια μορφή προαιρετικής δικαιοδοσίας.

(vi) Περιορισμός του δικαιώματος παραπομπής

Ένας μικρός αριθμός γερμανών και δανών δικαστών, κυρίως από δευτεροβάθμια 
δικαστήρια, πρότεινε περιορισμούς του δικαιώματος των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων 
να υποβάλλουν προδικαστικά ερωτήματα στο ΔΕΚ. Ένας δικαστής ανέφερε ότι τα 
κατώτερα δικαστήρια θα έπρεπε να συμβουλεύονται το αρμόδιο ανώτερο δικαστήριο 
προκειμένου να τους επιτρέπεται να παραπέμψουν ερώτημα στο ΔΕΚ. Άλλος 
δικαστής δήλωσε ότι δικαστές πρωτοβάθμιων δικαστηρίων βασίζονται στον 
μηχανισμό της προδικαστικής παραπομπής προκειμένου να αποφύγουν να 
αποφανθούν σε δύσκολες υποθέσεις. Ένας συμμετέχων πρότεινε τη χορήγηση 
στους διαδίκους του δικαιώματος να εμποδίζουν τον δικαστή να υποβάλλει 
προδικαστικό ερώτημα. 

(vii) Αύξηση της ουσιαστικής αρμοδιότητας του ΔΕΚ

Αρκετοί γερμανοί δικαστές εξέφρασαν την επιθυμία πλήρους επέκτασης της
αρμοδιότητας του ΔΕΚ στους τομείς που καλύπτονται από τους τίτλους IV της 
Συνθήκης ΕΚ και VI της Συνθήκης ΕΕ, ιδίως για το άσυλο και τη μετανάστευση. 
Παρομοίως, δύο πολωνοί δικαστές κάλεσαν το κράτος τους να προβεί στη δήλωση 
που προβλέπεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΕ.

(viii) Εξειδικευμένη συνδρομή

Αρκετοί δικαστές, κυρίως από τα «νέα» κράτη μέλη, ζήτησαν τη δημιουργία ή την 
ενίσχυση εθνικών φορέων ή γραφείων βοήθειας με αποστολή να συνδράμουν 
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δικαστές που προτίθενται να υποβάλουν προδικαστικό ερώτημα. Άλλοι προτίμησαν 
την ιδέα της ύπαρξης ειδικών βοηθών σε κάθε δικαστήριο, ή στα ανώτερα 
δικαστήρια. Τέλος, ένας δικαστής ακυρωτικού δικαστηρίου ζήτησε τη συγκρότηση 
υπηρεσίας στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την οποία θα μπορούν 
να επικοινωνούν απευθείας οι εθνικοί δικαστές για καλύτερη καθοδήγηση στις 
προσπάθειές τους έρευνας.

(ix) Χαλάρωση των κριτηρίων της σαφούς πράξης (acte clair)

Αρκετοί από τους συμμετέχοντες ανέφεραν ότι πρέπει να χαλαρώσουν τα κριτήρια 
εφαρμογής της θεωρίας της σαφούς πράξης (acte clair), δεδομένης της ολοένα 
ευρύτερης κα ι  συχνότερης εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Ένας δικαστής 
ανώτατου δικαστηρίου σχολίασε ότι εάν τα εθνικά δικαστήρια εφάρμοζαν το άρθρο 
234 παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ αυστηρά σύμφωνα με τα κριτήρια που 
ορίζονται στη νομολογία του ΔΕΚ17, το ΔΕΚ θα κατακλυζόταν από αιτήματα από 
ανώτερα δικαστήρια. Ένας πρωτοδίκης έκρινε ότι η έννοια του δικαστηρίου «του 
οποίου οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε ένδικα μέσα του εθνικού δικαίου» είναι 
ασαφής.

(x) Βελτίωση του εθνικού δικονομικού δικαίου

Ένας δικαστής εξέφρασε την ανησυχία ότι βάσει του γερμανικού δικονομικού δικαίου, 
τα πραγματικά περιστατικά μπορούν να επιβεβαιώνονται δεύτερη φορά, μετά την 
υποβολή προδικαστικού ερωτήματος από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Η 
επανεξέταση αυτή των πραγματικών περιστατικών διακυβεύει την χρησιμότητα της 
απόφασης του ΔΕΚ, δεδομένου ότι μπορεί να βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά 
που δεν ισχύουν πλέον.

                                               
17 Για παράδειγμα, βλέπε υπόθεση C-283/81 CILFIT, Αρχείο Νομολογίας [1982] σ. 3415 παρ. 16-20.
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Προτάσεις για βελτίωση της διαδικασίας της προδικαστικής παραπομπής

42%

24%

6%

6%
4%3%3%2%0,5%

Περισσότερη κατάρτιση/πρόσβαση σε πληροφορίες Επιτάχυνση της διαδικασίας
Ύφος και περιεχόμενο αποφάσεων ΔΕΚ Εντατικότερη συνεργασία με το αιτούν δικαστήριο
Μεταρρύθμιση των λειτουργικών δομών του ΔΕΚ Περιορισμός του δικαιώματος παραπομπής
Εξειδικευμένη συνδρομή σε εθνικό επίπεδο Αύξηση της ουσιαστικής αρμοδιότητας του ΔΕΚ
Χαλάρωση των κριτηρίων της acte clair Βελτίωση του εθνικού δικονομικού δικαίου
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5. Επίκληση του κοινοτικού δικαίου από τους διαδίκους

(α) Συχνότητα

Με περισσότερες από χίλιες απαντήσεις στο ερώτημα αυτό (1109), προκύπτει 
σαφώς ότι οι διάδικοι σπάνια επικαλούνται κοινοτική νομοθεσία ενώπιον 
εθνικών δικαστών (βλέπε διάγραμμα κατωτέρω). 

Χρησιμοποιώντας έναν σταθμισμένο δείκτη, το κατωτέρω διάγραμμα 
παρουσιάζει, από τα αριστερά προς τα δεξιά κατά ανιούσα σειρά, τα κράτη 
μέλη στα οποία οι δικαστές θεωρούν ότι οι διάδικοι επικαλούνται συχνότερα 
το κοινοτικό δίκαιο. Ορισμένα κράτη μέλη δεν ήταν δυνατό να περιληφθούν 
στο διάγραμμα αυτό λόγω έλλειψης επαρκών απαντήσεων. Με την εξαίρεση 
του Βελγίου και της Πορτογαλίας, φαίνεται ότι υπάρχει μια σχετικά σαφής 
τάση, η επίκληση κοινοτικού δικαίου να είναι συχνότερη σε «παλαιά» κράτη 
μέλη. Είναι αξιοσημείωτο, για παράδειγμα, ότι στη Βουλγαρία, την Πολωνία 
και την Τσεχική Δημοκρατία «ουδέποτε» έγινε επίκληση κοινοτικού δικαίου 
ενώπιον της πλειονότητας των δικαστών, «Σπάνια» έγινε επίκληση κοινοτικού 
δικαίου ενώπιον της πλειονότητας των δικαστών που συμμετείχαν στην 
έρευνα, με την εξαίρεση της Δανίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, όπου 
αυτό συμβαίνει συχνά. 
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Χρησιμοποιώντας τον ίδιο σταθμισμένο δείκτη, φαίνεται ακόμη ότι η επίκληση 
κοινοτικής νομοθεσίας είναι συχνότερη σε δικαστήρια ειδικευμένα σε 
υποθέσεις οικονομικού χαρακτήρα, πνευματικής ιδιοκτησίας και διοικητικών 
υποθέσεων. Ποσοστό 9% επί του συνόλου των συμμετεχόντων επισήμανε ότι 
επίκληση κοινοτικής νομοθεσίας ενώπιόν τους γίνεται «συχνά» ή «πολύ 
συχνά». Ωστόσο, το ποσοστό αυτό, ανέρχεται στο 41% για τα δικαστήρια 
οικονομικών διαφορών, στο 28% για τα διοικητικά δικαστήρια και στο 25% για 
τα δικαστήρια πνευματικής ιδιοκτησίας.
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Επιπλέον, από τις απαντήσεις προκύπτει με σαφήνεια ότι όσο ανώτερο είναι 
το δικαστήριο, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα επίκλησης κοινοτικής 
νομοθεσίας ενώπιόν του. Η τάση αυτή είναι ακόμη σαφέστερη στην 
περίπτωση των ανώτατων δικαστηρίων και των ακυρωτικών δικαστηρίων, 
όπως φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί.

(β) Τομείς τους οποίους αφορά

Από τις 533 απαντήσεις που αναλύθηκαν, προκύπτει ότι το κοινοτικό δίκαιο 
υπεισέρχεται σε πολυάριθμους και ποικίλους τομείς δραστηριότητας σε εθνικό 
επίπεδο. Δύο τομείς που αναφέρθηκαν σε πολλές περιπτώσεις είναι η 
προστασία των καταναλωτών (9%) και το αστικό και δικονομικό δίκαιο (11%). 
Η πολιτική ανταγωνισμού (9%), οι διακρίσεις λόγω φύλου (8%), η 
απασχόληση (7%), οι θεμελιώδεις ελευθερίες (6%), το περιβάλλον (5%), τα 
τελωνεία (4%) και ο ΦΠΑ (2%) αναφέρονται πολύ συχνά στις απαντήσεις. 
Αξιοσημείωτο είναι ακόμη ότι πολλοί δικαστές αναφέρθηκαν σε ζητήματα που 
σχετίζονται με το άσυλο (3%). 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα που αναφέρθηκαν στη γεωργία αναφέρθηκαν 
κυρίως στις κοινές οργανώσεις αγοράς, μεταξύ άλλων για τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα. Οι δικαστές που αναφέρθηκαν στις θεμελιώδεις ελευθερίες έκαναν 
κυρίως λόγο για ζητήματα που άπτονται στης ελεύθερης κυκλοφορίας των 
προσώπων (ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων και οδηγία για την 
ιθαγένεια18). Τέθηκαν και αρκετά συναφή ζητήματα, όπως η απόσπαση 
εργαζομένων, η φορητότητα των συντάξεων και των παροχών κοινωνικής 
ασφάλισης. Έγιναν επίσης αναφορές στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων, ιδίως φαρμακευτικών προϊόντων, και στην ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών, ιδίως των υπηρεσιών υγείας και υπηρεσιών που
μπορούν να παρασχεθούν χωρίς να απαιτείται διέλευση συνόρων (π.χ. 
τυχερά παιχνίδια μέσω του διαδικτύου). Η ελευθερία εγκατάστασης ήταν το 
                                               
18 Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 
2004 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους 
να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, ΕΕ L 229 
της 29.6.2004, σελ. 35.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Πρωτοβάθμιο 
Δικαστήριο

Εφετείο

Ανώτατο Δικαστήριο /
Ακυρωτικό Δικαστήριο

Πολύ συχνά Συχνά Περιστασιακά Σπάνια Ποτέ



PE402.874v01-00 38/69 PR\712384EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

κύριο θέμα που τέθηκε σε σχέση με τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων.
Αναφέρθηκαν ακόμη αρκετές πτυχές της πολιτικής ανταγωνισμού: καρτέλ, 
κάθετοι περιορισμοί, συγχωνεύσεις και κρατικές ενισχύσεις. Το ίδιο μπορεί να 
ειπωθεί σε σχέση με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (σχέδια, 
πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, οδηγία 
για την επιβολή19).

Αναφέρθηκε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα τομέων που σχετίζονται με την 
προστασία των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των οργανωμένων 
ταξιδιών, των πωλήσεων εκτός εμπορικού καταστήματος, της απάτης με 
επιστολές για δήθεν δώρα, και των ένδικων μέσων. Στον τομέα του αστικού 
και του δικονομικού δικαίου, οι δικαστές αναφέρθηκαν στην αναγνώριση, τη 
διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές 
υποθέσεις20, στη σύμβαση της Ρώμης21, στις προθεσμίες παραγραφής, το 
δίκαιο των συμβάσεων και την κοινοτική νομοθεσία για την επίδοση 
εγγράφων, το ευεργέτημα πενίας22 και τη διεξαγωγή αποδείξεων. Η πτυχή του 
αστικού δικαίου ήταν επίσης εμφανής στις συχνές αναφορές στον κανονισμό 
«Βρυξέλλες IIα»23 και στη διατροφή στο πλαίσιο υποθέσεων οικογενειακού 
δικαίου.

                                               
19 Οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την 
επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σελ.16.
20 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την 
αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ΕΕ L 012 της 16.01.2001, σελ.1.
21 Σύμβαση σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Σύμβαση της Ρώμης) της 19ης Ιουνίου 
1980 (80/934/ΕΟΚ), ΕΕ L 266 της 09.10.1980, σελ.1.
22 Οδηγία 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών 
μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές, ΕΕ L 26 της 
31.1.2003, σελ. 41.
23 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την 
αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ΕΕ L 338 της 23.12.2003, 
σελ.1.
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Μικρός αριθμός δικαστών, κυρίως από τη Ρουμανία και  τη Βουλγαρία, 
αναφέρθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο 
άρθρο 6 της ΕΣΔΑ.



PR\712384EL.doc PE402.874v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL EL

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης – Τραπεζική - Χρόνος εργασίας – Φορητότητα συντάξεων – Τηλεπικοινωνίες - Δημόσιες προμήθειες - Άδειες οδήγησης - Νομοθεσία για τα τρόφιμα -
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - ΕΣΔΑ (σύγχυση) – Μεταφορές – ΦΠΑ – Γεωργία – Άσυλο - Ιθαγένεια ΕΕ/Ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων - Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων 
και υπηρεσιών - Οικογενειακό δίκαιο, συμπ/νου καν. Βρυξέλλες ΙΙ - Κοινωνική ασφάλιση/Ασφάλιση υγείας – Τελωνεία - Ελευθερία εγκατάστασης – Περιβάλλον -  Διακρίσεις λόγω φύλου -
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(γ) Γιατί γίνεται επίκληση των τομέων αυτών ενώπιον των εθνικών 
δικαστών

Σαράντα τρεις δικαστές ανέφεραν λόγους για τους οποίους οι διάδικοι 
επικαλούνται διάφορους τομείς της κοινοτικής νομοθεσίας ενώπιόν τους. Η 
συχνότερη απάντηση με διαφορά (42%) αφορούσε την προφανή ή δυνητική 
ασυμβατότητα μεταξύ οδηγιών και των εθνικών εκτελεστικών μέτρων. Ένας 
ρουμάνος δικαστής σχολίασε ότι αυτή η λειτουργία των δικαστηρίων είναι 
σημαντική για την εφαρμογή στην πράξη του κοινοτικού δικαίου. Οδηγίες στον 
τομέα της προστασίας των καταναλωτών αναφέρθηκαν σε αρκετές 
περιπτώσεις στο πλαίσιο αυτό. Μεταξύ αυτών και η οδηγία για τις πωλήσεις 
εξ αποστάσεως24 και το ζήτημα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Αρκετοί δικαστές 
αναφέρθηκαν επίσης στο δίκαιο απασχόλησης και στις διακρίσεις. Ένας 
φινλανδός δικαστής ανέφερε ότι ο λόγος της επίκλησης του κοινοτικού δικαίου 
στην περίπτωση διακρίσεων λόγω φύλου είναι ότι οι διάδικοι συχνά 
υποθέτουν ότι αναγνωρίζει περισσότερα δικαιώματα σε σχέση με το εθνικό 
δίκαιο.

Το κοινοτικό δίκαιο αναφέρθηκε επίσης ως βοήθημα για την ερμηνεία εθνικής 
νομοθεσίας σε περίπτωση που αυτή είναι ελλιπής ή απούσα. Ένας 
πρωτοδίκης από τη Γερμανία ανέφερε ότι, αν κα ι  γενικά οι οδηγίες 
μεταφέρονται ικανοποιητικά στο εθνικό δίκαιο, συχνά οι πολίτες δεν 
αντιλαμβάνονται ότι πίσω από ένα εθνικό μέτρο βρίσκεται κοινοτική 
νομοθεσία, και  επομένως δεν αντιλαμβάνονται περιπτώσεις πλημμελούς 
μεταφοράς. Ένας άλλος γερμανός δικαστής, αυτή τη φορά ανώτερου 
περιφερειακού δικαστηρίου, σχολίασε ότι το εθνικό δίκαιο συχνά καθυστερεί 
να ενσωματώσει το κοινοτικό δίκαιο.

Ένα ζήτημα που αναφέρθηκε σε αρκετές απαντήσεις (14%) είναι ότι οι 
διάδικοι επικαλούνται κοινοτική νομοθεσία σε τομείς που εκ φύσεως 
συνεπάγονται διασυνοριακή δραστηριότητα ή αλληλεξάρτηση μεταξύ κρατών 
μελών (π.χ. τελωνεία, μεταφορές, εμπορικό δίκαιο, πτώχευση, ελεύθερη 
κυκλοφορία προσώπων). 

Αρκετοί δικαστές (14%) επισήμαναν το γεγονός ότι όταν υπάρχει μεγάλος 
όγκος κοινοτικής νομοθεσίας σε έναν δεδομένο τομέα, οι διάδικοι είναι 
περισσότερο πιθανό να το γνωρίζουν και να την επικαλούνται. Οι τομείς του 
περιβαλλοντικού δικαίου και των τηλεπικοινωνιών αναφέρθηκαν σχετικά. Μια 
παρόμοια επισήμανση έγινε σε σχέση με την ύπαρξη εκτενούς νομολογίας 
του ΔΕΚ σε έναν δεδομένο τομέα, στην οποία μπορεί εύκολα να γίνει 
παραπομπή, για παράδειγμα στους τομείς του δικαίου ανταγωνισμού, ή του 
αστικού και του εμπορικού δικαίου.

                                               
24 Οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 1997 
για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, ΕΕ L 144 της
04.06.1997, σελ.19.
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Κατά την άποψη πολλών συμμετεχόντων (12%), ο κύριος λόγος για τον οποίο 
γίνεται επίκληση του κοινοτικού δικαίου είναι η ασυνήθιστα διεθνής προοπτική 
ορισμένων διαδίκων κ α ι  τα διακυβευόμενα οικονομικά συμφέροντα. Η 
επισήμανση αυτή έγινε σε σχέση με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, το δίκαιο 
ανταγωνισμού και το δίκαιο εταιρειών.

Σε ό,τι αφορά το αστικό δικονομικό δίκαιο συγκεκριμένα, το 9% των 
συμμετεχόντων στην έρευνα απάντησε ότι έχουν γίνει ενέργειες σε κοινοτικό 
επίπεδο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη κα ι  την 
απλούστευση του έργου των δικαστών, και ότι για τον λόγο αυτό οι διάδικοι 
προτιμούν να βασίζονται απευθείας σε κοινοτικές πράξεις. Δύο σλοβένοι 
δικαστές ανέφεραν ότι αυτές οι νομοθετικές πράξεις ενισχύουν την ασφάλεια 
δικαίου και τη διαφάνεια. Άλλοι δικαστές έκαναν την ίδια επισήμανση ειδικά σε 
σχέση με τα εκτελεστήρια έγγραφα και την πτώχευση.

Τέλος, αρκετοί δικαστές εξήγησαν γιατί οι διάδικοι δεν επικαλούνται κοινοτική 
νομοθεσία, ή γιατί οι διάδικοι είναι ιδιαίτερα απρόθυμοι να την επικαλεστούν. 
Οι δημόσιες αρχές το πράττουν μόνον όταν είναι εξειδικευμένες σε 
συγκεκριμένο τομέα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση άλλων διαδίκων, για 
παράδειγμα στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού, όπου διακυβεύονται 
σημαντικά οικονομικά συμφέροντα. Οι δικηγόροι αναφέρεται ότι αισθάνονται 
πιο ασφαλείς με την εθνική νομολογία η οποία, όπως σχολίασε ένας δικαστής, 
είναι πιο γνωστή και παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Ένας άλλος δικαστής 
ανώτερου γερμανικού δικαστηρίου συνοριακής περιοχής σχολίασε ότι 
υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στο επίπεδο γνώσεων των διαδίκων για το 
κοινοτικό δίκαιο. Αυτός είναι ο βασικός παράγοντας που καθορίζει τη 
συχνότητα επίκλησης του κοινοτικού δικαίου.
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6. Ο εθνικός δικαστής ως ο «πρώτος δικαστής» του κοινοτικού δικαίου

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν 853 δικαστές. Επειδή οι απαντήσεις διέφεραν 
πάρα πολύ, θα αναλυθούν πρώτον βάσει ορισμένων δεικτών, και δεύτερον 
υπό τη μορφή θεματικής επισκόπησης.

(α) Μια γενική παρουσίαση των απόψεων των δικαστών

Ο πρώτος δείκτης έχει στόχο να δώσει μια εικόνα των απόψεων των 
δικαστών όσον αφορά τον ρόλο τους στην κοινοτική έννομη τάξη. Οι 
απαντήσεις της πλειονότητας εξέφραζαν τη δέσμευσή τους και ένα έντονο 
αίσθημα ευθύνης για την εφαρμογή, όπου χρειάζεται, του κοινοτικού δικαίου, 
που πλέον αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εθνικής έννομης τάξης (48%). 
Μεγάλος αριθμός δικαστών (17%) εξέφρασε αδιαφορία για τον ρόλο αυτό. 
Αρκετοί (13%) εξέφρασαν ανασφάλεια σε σχέση με το κοινοτικό δίκαιο, και 
ένας μικρός αριθμός δικαστών (2%) δήλωσε ότι τους προκαλεί δέος. Από την 
άλλη πλευρά, το 8% των συμμετεχόντων εκδήλωσε επιθυμία να μάθει 
περισσότερα γι’ αυτό, και ένα ίδιο ποσοστό εξέφρασε ενθουσιασμό για τον 
ρόλο αυτό. Μια μικρή μειονότητα δικαστών (4%), συμπεριλαμβανομένου ενός 
δανού δικαστή με διδακτορικό στο ευρωπαϊκό δίκαιο, δήλωσε ότι αισθάνεται 
μεγάλη αυτοπεποίθηση στον τομέα αυτό. Μάλιστα, ένας βούλγαρος δικαστής 
περιφερειακού δικαστηρίου ανέφερε ότι αισθάνεται «υπερήφανος» που 
μπορεί να εφαρμόζει κοινοτικό δίκαιο, παρά τις πρόσθετες δυσκολίες που 
αυτό συνεπάγεται.

Ο δεύτερος δείκτης επιχειρεί να μετρήσει την εκτιμώμενη δυσκολία του ρόλου 
αυτού για τους εθνικούς δικαστές. Η συντριπτική πλειοψηφία των εθνικών 
δικαστών έκρινε τον ρόλο αυτό είτε δύσκολο (52%) είτε πολύ δύσκολο (23%). 
Από την άλλη πλευρά, μια μειονότητα δικαστών έκρινε τον ρόλο είτε σχετικά 
σαφή (7%) είτε απλό (18%).

Ο τρίτος και τελικός δείκτης επιχειρεί να διαπιστώσει πόσο αφορά αυτός ο 
ρόλος τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Στην περίπτωση αυτή, οι απαντήσεις 
ήταν επίσης ιδιαίτερα σαφείς, με την μεγάλη πλειονότητα των δικαστών να 
θεωρεί ότι ο ρόλος τους ως πρώτων δικαστών του κοινοτικού δικαίου είτε δεν 
τους επηρεάζει καθόλου σε ό,τι αφορά τα καθημερινά καθήκοντά τους (27%), 
είτε σχεδόν καθόλου (26%) είτε ελάχιστα (25%). Ένα επιπλέον 4% αισθάνεται 
ότι επί του παρόντος δεν επηρεάζεται από το κοινοτικό δίκαιο, ευελπιστεί 
όμως ότι αυτό θα αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, δεδομένης της 
πρόσφατης προσχώρησης του κράτους τους. Τέλος, μια μειονότητα δικαστών 
(14%) θεωρεί τον ρόλο αυτό σημαντικό, κάποιοι μάλιστα (4%) τον θεωρούν 
εξαιρετικής σημασίας για τις καθημερινές δραστηριότητές τους.

Έτσι, εάν έπρεπε να παρουσιάσουμε το προφίλ ενός τυπικού δικαστή 
πρωτοβάθμιου δικαστηρίου βάσει των απαντήσεων στο ερώτημα αυτό, θα 
μπορούσαμε να το συνοψίσουμε ως εξής: 
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«Θεωρώ ότι είμαι κατά κύριο λόγο εθνικός δικαστής. 
Αντιμετωπίζω με σοβαρότητα το κοινοτικό δίκαιο, αν και είναι μεγάλη 
ευθύνη να χειρίζομαι ένα τόσο σύνθετο σώμα νομοθεσίας. Επίσης, 
σπάνια το συναντώ στο πλαίσιο των καθημερινών καθηκόντων μου, 
καθώς οι διάδικοι σπάνια το επικαλούνται.»

(β) Επισκόπηση μεμονωμένων απαντήσεων

(i) Το κοινοτικό δίκαιο ως αναπόσπαστο τμήμα του εθνικού 
δικαίου, και ο εθνικός δικαστής ως παθητικός διαιτητής

Πάρα πολλοί δικαστές απάντησαν ότι δεν θεωρούν ότι έχουν τον ρόλο του 
«πρώτου δικαστή του κοινοτικού δικαίου» και ότι δεν αντιμετωπίζουν έτσι την 
καθημερινή εργασία τους, επειδή το κοινοτικό δίκαιο είναι ήδη ενσωματωμένο 
στο εθνικό δίκαιο. Μάλιστα, πολλοί δικαστές, ιδίως από την Πολωνία, 
ανέφεραν ότι όταν η εθνική νομοθεσία εφαρμόζει σωστά την κοινοτική, 
εξαλείφεται πλήρως η ανάγκη προσφυγής στην αρχή της άμεσης εφαρμογής 
των οδηγιών. Για τον λόγο αυτό, οι περισσότεροι δικαστές ανέφεραν ότι δεν 
θα εφάρμοζαν κοινοτική νομοθεσία άμεσα και ανεξάρτητα από οποιοδήποτε 
μέτρο εφαρμογής, παρά μόνο εάν την επικαλούνταν συγκεκριμένα οι διάδικοι. 
Ένας γερμανός διοικητικός δικαστής ανέφερε ότι θεωρεί τον εαυτό του 
«θυρωρό» του ΔΕΚ για τους διαδίκους που επιθυμούν να φτάσουν εκεί. Ένας 
πολωνός δικαστής περιέγραψε τη στάση αυτή ως «μάλλον παθητική». Μια 
παρατήρηση που ακολουθούσε σε αρκετές περιπτώσεις ήταν ότι ούτε οι 
διάδικοι, ούτε οι δικηγόροι βασίζονται ποτέ στο κοινοτικό δίκαιο σε σημαντικό 
βαθμό. Ως αποτέλεσμα, ένας πολωνός δικαστής παρατήρησε ότι η 
προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επέφερε κάποια απτή αλλαγή στις 
καθημερινές δραστηριότητές του.

(ii) Η αντίληψη ότι το κοινοτικό δίκαιο διέπει μόνον διασυνοριακές 
καταστάσεις

Ένας γάλλος εφέτης σχολίασε ότι πολλοί δικαστές ακόμη δεν αντιλαμβάνονται 
ότι το κοινοτικό δίκαιο δεν εφαρμόζεται μόνον σε διασυνοριακές καταστάσεις.

(iii) Όγκος και πολυπλοκότητα των κοινοτικών νομοθετικών 
πράξεων

Ένας γάλλος δικαστής σχολίασε ότι αντιμετωπίζει με «δέος» το κοινοτικό 
δίκαιο, επειδή πρόκειται για ένα άγνωστο σώμα νομοθεσίας, στο οποίο 
δύσκολα έχει πρόσβαση κανείς, και ότι οι δικηγόροι αντιμετωπίζουν ακόμη 
μεγαλύτερα προβλήματα με αυτό από τους δικαστές. Την ίδια ανασφάλεια 
εξέφρασε ένας γερμανός δικαστής δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, ο οποίος 
χαρακτήρισε την ορολογία που χρησιμοποιείται στο κοινοτικό δίκαιο «ξένη» ή 
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«άγνωστη». Μια άλλη ανησυχία που εκφράστηκε σε πολλές περιπτώσεις 
αφορά τον τεράστιο όγκο του παράγωγου κοινοτικού δικαίου, και την 
εντύπωση ότι διαρκώς εξελίσσεται και αυξάνει σε όγκο και πολυπλοκότητα. 
Αρκετοί δικαστές, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που εκδήλωσαν 
ιδιαίτερο ενθουσιασμό και ενδιαφέρον για το κοινοτικό δίκαιο, ανέφεραν ότι 
είναι πολύ δύσκολο να τηρείται κανείς ενήμερος για τις εξελίξεις σε 
συγκεκριμένους τομείς.

(iv) Ένα πρόσθετο βάρος

Πολλοί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν ότι ο φόρτος εργασίας τους 

καθιστά εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι αδύνατη, την ενδελεχή εξέταση του κοινοτικού 

δικαίου. Η άποψη αυτή ενισχύεται δε από την αντίληψη ότι πρέπει κανείς να 

επενδύσει περισσότερο χρόνο για να κατανοήσει επαρκώς ένα ζήτημα κοινοτικού 

δικαίου από τον χρόνο που απαιτείται για τη μελέτη ενός αντίστοιχου ζητήματος 

εθνικού δικαίου.

(v) Εχθρότητα έναντι του κοινοτικού δικαίου καθαυτού

Αρκετοί δικαστές αντιμετώπισαν με εχθρότητα την επιρροή του κοινοτικού 
δικαίου στο εθνικό. Ένας γερμανός δικαστής οικονομικού δικαστηρίου 
εξέφρασε την άποψη ότι η επιρροή του κοινοτικού δικαίου αυξάνει τον κίνδυνο 
της έκδοσης «κακών» αποφάσεων και υπονομεύει την ασφάλεια δικαίου. 
Τέλος, ένας δικαστής εργατοδικείου δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται ως προσβολή 
το γεγονός ότι καλείται να αναλάβει έναν ρόλο στην κοινοτική έννομη τάξη.

(vi) Ένας κλάδος που δυστυχώς απευθύνεται μόνον στους 
ειδικούς

Ένας γερμανός δικαστής επέκρινε το γεγονός ότι δικαστές πρωτοβάθμιων 
δικαστηρίων δεν έχουν στην ουσία τα τεχνικά μέσα να εξοικειωθούν με το 
κοινοτικό δίκαιο, κ α ι  την πρωτοβουλία πρέπει να αναλάβουν στις 
περισσότερες περιπτώσεις εξειδικευμένοι δικηγόροι.

(vii) Μια πρόκληση για τις παλαιότερες γενιές

Αρκετοί δικαστές που δεν διδάχθηκαν δίκαιο της ΕΕ κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους λόγω της ηλικίας τους, συμπεριλαμβανομένου ενός γάλλου 
εφέτη και ενός γερμανού δικαστή που διανύει την έβδομη δεκαετία της ζωής 
του, χαρακτήρισαν την κοινοτική έννομη τάξη ιδιαίτερα μεγάλη πρόκληση.



PE402.874v01-00 46/69 PR\712384EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

(viii) Ένας ρόλος που θα αναπτυχθεί στο μέλλον

Αρκετοί δικαστές από «νέα» κράτη μέλη είχαν στραμμένο το βλέμμα στο 
μέλλον. Για παράδειγμα, ένας σλοβένος δικαστής δήλωσε ότι αυτή η 
συγκεκριμένη πτυχή του δικαστικού έργου θα αναπτυχθεί με την πάροδο του 
χρόνου φυσικά.

(ix) Ανασφάλεια

Αρκετοί δικαστές δήλωσαν ότι αισθάνονται ανασφάλεια όταν εφαρμόζουν 
κοινοτικό δίκαιο. Η νομική παράδοση δεν είναι τόσο οικεία και οι μέθοδοι 
ερμηνείας διαφέρουν από αυτές που χρησιμοποιούνται συνήθως. Μια 
διοικητική δικαστής ανέφερε ότι το κοινοτικό δίκαιο έχει μια διάσταση που η 
ίδια αδυνατεί να συλλάβει στο πλαίσιο του καθημερινού έργου της.

(x) Μια προφανής πραγματικότητα

Από την άλλη πλευρά, μια σημαντική μειονότητα δικαστών αισθάνεται σαφώς 
πιο άνετα στην επαφή με το κοινοτικό δίκαιο, αντιμετωπίζοντάς το ως μια 
«προφανή πραγματικότητα». Ένας ιταλός δικαστής ισχυρίστηκε ότι γνωρίζει 
καλά τι σημαίνει να είναι ο πρώτος δικαστής του κοινοτικού δικαίου, και ότι 
ευελπιστεί απλώς να αισθάνονται το ίδιο συνάδελφοί του από άλλα κράτη 
μέλη. Μια άλλη απάντηση αναφέρει ότι, παρότι η πραγματικότητα αυτή γίνεται 
ολοένα πιο εμφανής στους δικαστές, οι διάδικοι και οι δικηγόροι δεν 
προσαρμόζονται κατ’ ανάγκη στη νέα πραγματικότητα αμέσως. Ένας 
αυστριακός δικαστής που παραδέχθηκε ότι αρχικά ήταν εχθρικός έναντι του 
κοινοτικού δικαίου, παρατήρησε ότι, όσο περισσότερο το εφαρμόζει, τόσο πιο 
«αυτονόητο» γίνεται. Ένας γερμανός διοικητικός δικαστής προχώρησε ένα 
βήμα παραπέρα και ανέφερε ότι ο ρόλος αυτός είναι «συναρπαστικός μα 
συνάμα δύσκολος» επειδή το κοινοτικό δίκαιο είναι ακόμη σχετικά νέο και δεν 
υποστηρίζεται από επαρκή κατάρτιση και τεκμηρίωση.

Δύο γερμανικά διοικητικά δικαστήρια ανέφεραν ότι είναι θετικό το γεγονός ότι 
τα περισσότερα ερωτήματα για ζητήματα κοινοτικού δικαίου μπορούν να 
διευκρινιστούν άμεσα σε πρώτο βαθμό χωρίς να απαιτούνται αλλεπάλληλες 
προσφυγές. Θα ήταν αντιπαραγωγικό να εξετάζονται τα ζητήματα αυτά από 
ανώτερα εθνικά δικαστήρια, λόγω της αδικαιολόγητα μεγάλης διάρκειας αυτών 
των διαδικασιών. Ένας γάλλος δικαστής εμποροδικείου δήλωσε ότι οι 
πρωτοδίκες είναι συχνά η «πρώτη γραμμή» του κοινοτικού δικαίου, συχνά 
αντιμέτωποι με αντίσταση από τα ανώτερα εθνικά δικαστήρια. Ένας άλλος 
γερμανός δικαστής αισθάνεται ότι «συνοδεύεται» διαρκώς από το κοινοτικό 
δίκαιο. Χωρίς να βρίσκεται στο επίκεντρο (im Vordergrund), βρίσκεται πάντοτε 
στο πίσω μέρος του μυαλού του (im Hinterkopf).
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(xi) Προενεργητική στάση δικαστών

Ένας γάλλος δικαστής ανέφερε ότι πρέπει να αναπτυχθούν ορισμένα 
αντανακλαστικά, επειδή ο δικαστής πρέπει να εφαρμόζει αυτεπάγγελτα 
πολλές από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, αντί να περιμένει να τις 
επικαλεστεί ένας από τους διαδίκους.

(xii) Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις

Αρκετοί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν συγκεκριμένα ότι 
χρησιμοποιούν νομοθετικές πράξεις που αφορούν τον τομέα της δικαστικής 
συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις (άρθρο 61(γ) της Συνθήκης ΕΚ), και 
συγκεκριμένα τον κανονισμό Βρυξέλλες Ι, την οδηγία για το ευεργέτημα 
πενίας και  τον κανονισμό για την επίδοση εγγράφων25. Ένας δικαστής 
οικογενειακών υποθέσεων εξέφρασε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για την 
εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα, λόγω της «προστιθέμενης αξίας»του 
για τους ευρωπαίους πολίτες.

(xiii) Υποθέσεις καταναλωτών

Ένας δικαστής ανέφερε ότι το κοινοτικό δίκαιο είναι εξαιρετικά σημαντικό στον 
τομέα της προστασίας των καταναλωτών, αλλά ότι οι περισσότεροι 
συνάδελφοί του δεν το αντιλαμβάνονται.

(xiv) Δυσκολία εφαρμογής της θεωρίας της σαφούς πράξης

Σύμφωνα με δύο δικαστές διαφορετικών ανώτατων δικαστηρίων, ορισμένες 
φορές είναι δύσκολο να προσδιοριστεί εάν η θεωρία της σαφούς πράξης (acte
clair) εφαρμόζεται σε μια συγκεκριμένη υπόθεση. Ο προφανέστερος λόγος για 
αυτό είναι η δυσκολία να διαπιστωθεί εάν κάποιο εθνικό δικαστήριο άλλου 
κράτους μέλους έχει εξετάσει παρόμοιο ζήτημα και ποια ήταν η απόφασή του.

                                               
25 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2000 περί επιδόσεως 
και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές 
υποθέσεις, ΕΕ L 160 της 30.06.2000, σελ.37.
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7. Μέτρα για τη διασφάλιση της καλύτερης κατανόησης και χρήσης του 
κοινοτικού δικαίου από εθνικούς δικαστές

(α) Σύνοψη προτάσεων

Στο ανοικτό αυτό ερώτημα, 790 από τους συμμετέχοντες στην έρευνα 
πρόσφεραν παρατηρήσεις ή προτάσεις. Η διεξοδική και συνεχής κατάρτιση 
στο ευρωπαϊκό δίκαιο καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών κ α ι  της 
σταδιοδρομίας των δικαστών ήταν μακράν η δημοφιλέστερη πρόταση (51,1%) 
και πολλές ήταν οι πρακτικής φύσης παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν σχετικά 
(βλέπε κατωτέρω – ενότητα β). Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι εκκλήσεις για 
περισσότερη ή καλύτερη ενημέρωση (21,5%) και προτάσεις για τρόπους 
διάθεσης αυτών των πληροφοριών. Πολλοί ήταν και αυτοί που ζήτησαν 
βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου σε κοινοτικό επίπεδο (9,4%). Τέλος, 
τέσσερις κατηγορίες απαντήσεων ήταν περίπου εξίσου δημοφιλείς: το θέμα 
της εκμάθησης γλωσσών (4,4%), ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να 
αντιμετωπίζεται το κοινοτικό δίκαιο σε εθνικό επίπεδο (4,3%), εκκλήσεις για 
λιγότερη αλλά καλύτερη δράση της Ευρώπης (4,1%), και τέλος ζητήματα 
σχετικά με το ΔΕΚ και τις αποφάσεις του (3,7%). Στη σελίδα 60, στο τέλος της 
ενότητας 7, παρατίθεται διάγραμμα όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 
αυτά. 

(β) Βελτιώσεις σε όλες τις πτυχές της κατάρτισης των δικαστικών στο 
κοινοτικό δίκαιο 
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(i) Περισσότερη νομική κατάρτιση

Η συντριπτική πλειοψηφία όσων απάντησαν στην κατηγορία αυτή (75%) 
τάχθηκε υπέρ μιας αύξησης της κατάρτισης στο κοινοτικό δίκαιο σε όλα τα 
επίπεδα. Πρώτον, ορισμένοι δικαστές ήταν της άποψης ότι το κοινοτικό δίκαιο 
πρέπει να γίνει βασικό ή υποχρεωτικό μάθημα στα πανεπιστημιακά 
προγράμματα σπουδών, όπως συμβαίνει ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη. Ένας 
γάλλος δικαστής ανέφερε ότι θεωρεί πως το κοινοτικό δίκαιο δεν είναι σε 
ορισμένες περιπτώσεις επαρκώς ενσωματωμένο στα εθνικά προγράμματα 
σπουδών σε τομείς όπου η κοινοτική αρμοδιότητα έχει ασκηθεί ευρέως. Οι 
δικαστές επέμειναν ακόμη περισσότερο στη σημασία της κατάρτισης στο 
κοινοτικό δίκαιο, ιδίως σε σχέση με τη διαδικασία της προδικαστικής 
παραπομπής, στην περίπτωση των εθνικών σχολών δικαστών.

Αρκετές ήταν και οι επαναλαμβανόμενες προτάσεις για το ζήτημα της 
επαγγελματικής κατάρτισης των εν ενεργεία δικαστών. Πρώτα πρώτα, η 
κατάρτιση πρέπει να παρέχεται δωρεάν στους δικαστές. Ένας δικαστής 
ανέφερε ότι η κατάρτιση αυτή είναι προς το δημόσιο συμφέρον, και μέρος των 
υπηρεσιών παρέχεται στο κοινό. Ένας γερμανός δικαστής εργατοδικείου 
διαπίστωσε ότι είναι μεγάλη η ζήτηση για τέτοια προγράμματα, αλλά ότι οι 
θέσεις είναι περιορισμένες και ότι συχνά οι συμμετέχοντες καλούνται να 
καταβάλουν οικονομική συμμετοχή. Δεύτερον, η κατάρτιση πρέπει να είναι 
τακτική, ή ακόμη και συνεχής, ενώ ορισμένοι δικαστές ανέφεραν ότι θα ήταν 
αποτελεσματική μόνον εάν γινόταν υποχρεωτική. Τρίτον, η γενική κατάρτιση 
παρέχεται κατά κύριο λόγο σε εθνικό επίπεδο, κα ι  όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στον τόπο διαμονής του συμμετέχοντα στην έρευνα. Πολλές 
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ήταν οι απαντήσεις δικαστών που ζητούσαν πιο εξειδικευμένα προγράμματα 
σπουδών και εδώ παρατηρήθηκε μια αντίθετη τάση, με τους δικαστές να 
ζητούν ορισμένες φορές τέτοια εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών να 
διοργανώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γ ια παράδειγμα υπό τη μορφή 
συνεδρίου, με συμμετέχοντες από άλλα κράτη μέλη. Τέταρτον, η γενική 
κατάρτιση πρέπει να απευθύνεται στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό εθνικών 
δικαστών από δικαστήρια όλων των βαθμών.

Τέλος, αρκετοί δικαστές ανέφεραν ότι η κατάρτιση είναι σημαντική για λόγους 
παροχής κινήτρων. Το κοινοτικό δίκαιο προκαλεί δέος, και η παρακολούθηση 
προγραμμάτων κατάρτισης μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση 
ορισμένων αμφιβολιών των δικαστών. 

(ii) Ειδική έμφαση σε πρακτικές πτυχές της κατάρτισης

Μεγάλος αριθμός δικαστών, κυρίως Πολωνών, αλλά και Ούγγρων, Σλοβένων, 
Βούλγαρων, Ρουμάνων και Γερμανών, ζήτησε η κατάρτιση σε εθνικό επίπεδο 
να γίνει περισσότερο πρακτική και λιγότερο εστιασμένη στη θεωρία. Πρέπει 
δηλαδή να περιλαμβάνει μελέτες περιπτώσεων ή εργαστήρια με ειδικούς. 
Σημαντικός αριθμός δικαστών εκδήλωσε επίσης ενδιαφέρον να επισκεφθεί τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ, ιδίως το ΔΕΚ.

(iii) Ανταλλαγές και επαφές μεταξύ δικαστών από διάφορα κράτη 
μέλη

Πολυάριθμοι δικαστές, που εκπροσωπούν με πολύ ισορροπημένο τρόπο τα 
κράτη μέλη, επισήμαναν τη σημασία των προγραμμάτων ανταλλαγών για 
τους δικαστές εντός της ΕΕ. Η σημαντικότερη πτυχή των προγραμμάτων 
αυτών είναι η ευκαιρία που παρέχουν για διάλογο επί ζητημάτων κοινού 
ενδιαφέροντος με δικαστές από άλλα κράτη μέλη και για ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης παρόμοιων προβλημάτων σε 
διαφορετικό δικαστικό πλαίσιο. Σύμφωνα με έναν γερμανό δικαστή, η σημασία 
των ανταλλαγών είναι μεγάλη προκειμένου οι δικαστές να αρχίσουν να 
σκέφτονται πέρα από τους στενούς εθνικούς ορίζοντες. Επιπλέον, αρκετοί 
Ολλανδοί, Βέλγοι, Σλοβένοι και Γερμανοί δικαστές εκδήλωσαν το προσωπικό 
ενδιαφέρον τους για πρακτική άσκηση στο ΔΕΚ.

Αρκετοί εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για με την παρατηρούμενη 
ανεπάρκεια των θέσεων στα προγράμματα ανταλλαγής. Για παράδειγμα, ένας 
δικαστής ανέφερε ότι μόνον δικαστές που απασχολούνται στο υπουργείο 
δικαιοσύνης μπορούν να συμμετάσχουν, ενώ κάποιος άλλος ανέφερε ότι τα 
προγράμματα ανταλλαγής απευθύνονται σε μια προνομιούχο ελίτ, χωρίς 
όμως να αιτιολογήσει την άποψή του. 

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται ακόμη απαντήσεις που ζητούν 
περισσότερη επαφή μεταξύ εθνικών δικαστών, μέσω εξειδικευμένων δικτύων 
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για παράδειγμα, χωρίς ωστόσο να προτείνουν προγράμματα ανταλλαγής. 
Ένας γερμανός δικαστής υπογράμμισε τη σημασία της προσωπικής, σε 
αντιδιαστολή προς την ανώνυμη, επαφής με δικαστές σε άλλα κράτη μέλη. 
Ένας δικαστής ανώτατου δικαστηρίου σχολίασε ότι οι ανταλλαγές απόψεων 
μεταξύ δικαστών από διαφορετικά κράτη μέλη είναι σημαντικές και για την 
εφαρμογή της θεωρίας της σαφούς πράξης, σύμφωνα με την οποία ο εθνικός 
δικαστής οφείλει να ελέγχει σε ποια συμπεράσματα έχουν καταλήξει άλλα 
εθνικά δικαστήρια κα ι  εάν η διαφορετική ερμηνεία μπορεί να θίξει την 
ομοιόμορφη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. 

Ένας ιταλός πρωτοδίκης πρότεινε την επιδότηση με κεφάλαια της ΕΕ 
διαδικτυακών φόρουμ για τη συζήτηση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος, και 
τόνισε επίσης ότι οι δεξιότητες στον τομέα των ξένων γλωσσών αποτελούν 
αποφασιστικό παράγοντα και ορισμένες φορές εμπόδιο για τέτοια συνεργασία 
σε διακρατικό επίπεδο. Τέλος, ένας σουηδός δικαστής επέμεινε ότι τα 
προγράμματα ανταλλαγής μπορούν να λειτουργήσουν ως μέσο περιορισμού 
του «δέους» που προκαλεί το αλλοδαπό δίκαιο, που συχνά βιώνουν οι 
δικαστές. Ωστόσο, τέτοιες ανταλλαγές απαιτούν προσωπική δέσμευση ή και 
έμπνευση.

Αρκετοί γερμανοί δικαστές ανέφεραν συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με το 
ευρωπαϊκό δίκτυο κατάρτισης δικαστικών (ΕΔΚΔ). Ένας δικαστής είχε 
συμμετάσχει σε πρόγραμμα ανταλλαγής και περιέγραψε τον ενθουσιασμό 
που του προκάλεσε η ανακάλυψη πτυχών ενός άλλου νομικού συστήματος 
και την προθυμία του να συμμετάσχει και σε άλλες πρωτοβουλίες. Οι άλλοι 
δύο συμμετέχοντες εξέφρασαν μεν την ικανοποίησή τους για αυτά που 
προσφέρει το ΕΔΚΔ, αλλά ανέφεραν ότι οι ευκαιρίες που παρέχονται αφενός 
δεν είναι αρκετές και αφετέρου δεν είναι ευρέως γνωστές στους εθνικούς 
δικαστές.

(iv) Δημιουργία κοινής δικαστικής παιδείας

Σημαντικός αριθμός δικαστών αναφέρθηκε στην επιθυμία για ενθάρρυνση της 
ανάπτυξης μιας κοινής νομικής παιδείας στην Ευρώπη, της οποίας 
αναπόσπαστο μέρος θα αποτελεί το κοινοτικό δίκαιο. Για παράδειγμα, ένας 
γάλλος δικαστής πρωτοβάθμιου εμπορικού δικαστηρίου παρατήρησε ότι το 
κοινοτικό δίκαιο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κλάδος δικαίου που 
απευθύνεται αποκλειστικά σε μια ελίτ ειδικών, αλλά να είναι ενταγμένο στην 
καθημερινή ζωή δικηγόρων κα ι  δικαστών. Παρομοίως, ένας γερμανός 
διοικητικός δικαστής ανέφερε ότι το κοινοτικό δίκαιο πρέπει να χαραχθεί στη 
συνείδηση δικαστών και πολιτών. Ένας γερμανός δικαστής οικονομικού 
δικαστηρίου επισήμανε ότι ο δικαστής έχει πράγματι τεράστια ευθύνη σε ό,τι 
αφορά το κοινοτικό δίκαιο. Σε υποθέσεις όπου θίγονται δικαιώματα πολιτών, 
θα μπορούσαν να επικαλεστούν διάφορες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις· σε 
περίπτωση όμως παραβίασης, για παράδειγμα, της οδηγίας για τους 
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οικοτόπους26, το περιβάλλον δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, και 
επομένως ο δικαστής θα πρέπει να επαγρυπνεί. 

Ένας άλλος δικαστής ανέφερε ότι πρέπει να υπάρξει προσέγγιση σε κάποιο 
βαθμό των εθνικών απόψεων για τον ρόλο των δικαστών, δεδομένων των 
σημαντικών διαφορών που υπάρχουν σήμερα. Υποστηρίχθηκε ακόμη ότι 
τέτοια αλληλοδιείσδυση αποτελεί πραγματικότητα εδώ και καιρό στην 
περίπτωση των δικηγόρων. Ένας γάλλος δικαστής υποστήριξε ότι η ενίσχυση 
της αλληλεπίδρασης μεταξύ εθνικών και κοινοτικών δικαστηρίων μπορεί να 
συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας κοινής δικαστικής παιδείας στην Ευρώπη.

(v) Ηλεκτρονική μάθηση

Το ζήτημα της ηλεκτρονικής μάθησης αναφέρθηκε σε αρκετές από τις 
ληφθείσες απαντήσεις. Ένας σλοβένος δικαστής παρατήρησε ότι ορισμένοι 
μεγαλύτερης ηλικίας δικαστές δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες 
και προτιμούν τα έντυπα μέσα. Ωστόσο, αρκετοί δικαστές χαρακτήρισαν το 
διαδίκτυο δυνητικά χρήσιμο μέσο αυτο-κατάρτισης. Τονίστηκε ακόμη ότι η 
ηλεκτρονική επικοινωνία πρέπει να έχει συμπληρωματικό ρόλο, και όχι να 
υποκαθιστά την προσωπική επαφή μεταξύ δικαστών. 

(vi) Συγκεκριμένες παρατηρήσεις σχετικά με την Ακαδημία 
Ευρωπαϊκού Δικαίου

Αρκετοί δικαστές αναφέρθηκαν συγκεκριμένα στα σεμινάρια που διοργανώνει 
η Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου. Τα προγράμματα αυτά χαρακτηρίστηκαν 
άλλοτε καλά και άλλοτε στοιχειώδη, αναφέρθηκε ωστόσο ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστεί το ζήτημα της χρηματοδότησης της συμμετοχής, ζήτημα που 
αναφέρθηκε και νωρίτερα σε σχέση με την κατάρτιση γενικά. 

(vii) Μια ευρωπαϊκή σχολή δικαστών

Τρεις δικαστές έθεσαν το θέμα της ίδρυσης μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας ή 
ενός ευρωπαϊκού φορέα με αποστολή τη διοργάνωση προγραμμάτων 
κατάρτισης στο κοινοτικό δίκαιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χωρίς να υποκαθιστά 
τις εθνικές αρχές που έχουν πρωταρχικό ρόλο στην κατάρτιση των δικαστών. 
Ένας πορτογάλος δικαστής ζήτησε να καταστεί υποχρεωτική η 
παρακολούθηση τέτοιων ευρωπαϊκών προγραμμάτων σπουδών, και οι 
εθνικοί φορείς κατάρτισης να ακολουθήσουν το παράδειγμα των 
προσφερόμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ένας δικαστής ανώτατου 
διοικητικού δικαστηρίου ανέφερε ότι θεωρεί πως η δημιουργία ενός τέτοιου 
φορέα είναι αναγκαία προκειμένου το κοινοτικό δίκαιο να γίνει «ζωντανό 
δίκαιο», δηλαδή δίκαιο που εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο. Ο δικαστής 
                                               
26 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σελ. 7.
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επισήμανε ότι, δυστυχώς, οι ειδικοί στο κοινοτικό δίκαιο σε εθνικό επίπεδο, σε 
διοικήσεις κ α ι  δικαστήρια, δεν είναι συχνά εκείνοι που καλούνται να 
εφαρμόσουν στην πράξη το κοινοτικό δίκαιο. 

(viii) Εναρμόνιση του τρόπου σύνταξης των δικαστικών 
αποφάσεων

Ένας γάλλος δικαστής πρότεινε να μελετηθούν και, σε κάποιον βαθμό να 
εναρμονιστούν οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη των 
αποφάσεων σε κάθε κράτος μέλος.

(γ) Καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες

(i) Γενικά περισσότερη ενημέρωση

Πολλοί δικαστές ζήτησαν περισσότερη ενημέρωση για το κοινοτικό δίκαιο. Ο 
γενικός φόβος που εκφράστηκε αφορούσε την πλημμελή ενημέρωση για τις 
εξελίξεις σε έναν συγκεκριμένο τομέα, δεδομένου ότι το κοινοτικό δίκαιο είναι 
ένα ταχέως εξελισσόμενο σώμα δικαίου. Ο κίνδυνος της υπερφόρτωσης των 
δικαστών επισημάνθηκε επίσης από ορισμένους από τους συμμετέχοντες 
στην έρευνα, οι οποίοι επισήμαναν ότι πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ 
της χρόνιας έλλειψης ενημέρωσης αφενός και του κατακλυσμού εγγράφων 
αφετέρου. Για παράδειγμα, ένας αυστριακός δικαστής θεώρησε ότι οι 
πληροφορίες για το κοινοτικό δίκαιο στο διαδίκτυο παρουσιάζονται άτακτα, με 
αποτέλεσμα να μην είναι σαφές εάν ένα συγκεκριμένο έγγραφο αποτελεί την 
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πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση ή έχει αντικατασταθεί από νεότερη έκδοση.

Ζητήθηκε η παροχή πληροφοριών στη μητρική γλώσσα του δικαστή. 
Αναφέρθηκε σε αρκετές απαντήσεις το ζήτημα της παροχής συγκεκριμένων 
πληροφοριών για τη διαδικασία της προδικαστικής παραπομπής, όπως και 
για τις τελευταίες εξελίξεις στο κοινοτικό δίκαιο, και για την κατανομή των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και της Κοινότητας.

(ii) Ακαδημαϊκή ή εξειδικευμένη βιβλιογραφία

Πολλοί δικαστές, ιδίως από «νέα» κράτη μέλη (κατά φθίνουσα σειρά 
συχνότητας: Πολωνία, Σλοβενία, Λιθουανία, Ουγγαρία) αναφέρθηκαν σε 
συγκεκριμένα ζητήματα που σχετίζονται με τον ακαδημαϊκό κόσμο και την 
έρευνα. Ένας δικαστής ανώτατου δικαστηρίου αναφέρθηκε στη δυσκολία 
πρόσβασης σε ακαδημαϊκά συγγράμματα που δημοσιεύονται σε άλλα κράτη 
μέλη. Την ίδια άποψη διατύπωσε οικονομικός δικαστής από τη Γερμανία, ο 
οποίος σχολίασε την έλλειψη διασυνοριακής σύνδεσης της έρευνας στον 
τομέα του κοινοτικού δικαίου. Επιπλέον, τα βιβλία για το κοινοτικό δίκαιο είναι 
αφενός ακριβά και αφετέρου όχι ευρέως διαθέσιμα στο κοινό. Μία πολωνή 
δικαστής πρόσθεσε ότι επί του παρόντος το δικαστήριό της δεν έχει την 
οικονομική δυνατότητα να προμηθευτεί τέτοια βιβλία λόγω του υψηλού 
κόστους τους.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα υποστήριξαν σε μεγάλο ποσοστό την άποψη 
ότι όλα τα βασικά ακαδημαϊκά συγγράμματα ή βιβλία πρέπει να είναι 
διαθέσιμα στη γλώσσα του δικαστή, ανεξαρτήτως του πόσο ευρέως ομιλείται 
η κάθε γλώσσα. Ένας δικαστής πρότεινε να χρηματοδοτηθεί από την 
Κοινότητα η μετάφραση ορισμένων επιλεγμένων δημοσιεύσεων.

Τέλος, ένας δικαστής που ασκεί καθήκοντα συμβούλου ακυρωτικού 
δικαστηρίου και ένας πρωτοδίκης τάχθηκαν υπέρ της περαιτέρω ανάπτυξης 
της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας στον τομέα του κοινοτικού δικαίου. 
Υποεκπροσωπείται στα εθνικά νομικά περιοδικά, για παράδειγμα, και συχνά 
οι σχετικές δημοσιεύσεις γίνονται με μεγάλη καθυστέρηση.

(iii) Τακτικά θεματικά ενημερωτικά δελτία

Σημαντικός αριθμός συμμετεχόντων πρότεινε την έκδοση τακτικού 
ενημερωτικού δελτίου για ζητήματα κοινοτικού δικαίου, αλλά και για 
αποφάσεις που εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη στον τομέα ειδίκευσής τους. 
Κυρίως προτάθηκε η διανομή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά 
αρκετοί δικαστές εξέφρασαν την προτίμησή τους για την έντυπη έκδοση. Το 
ενημερωτικό δελτίο θα έπρεπε να αποστέλλεται τακτικά (π.χ. σε τετραμηνιαία 
ή τριμηνιαία βάση), να είναι σύντομο και περιεκτικό, και πάνω απ’ όλα καλά 
στοχοθετημένο ώστε να ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες των εθνικών
δικαστών. Ένας δικαστής δευτεροβάθμιου γερμανικού δικαστηρίου διατύπωσε 
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την άποψη ότι ένα τέτοιο εξειδικευμένο ενημερωτικό δελτίο θα ενθάρρυνε τους 
δικαστές να ενημερώνονται διαρκώς για τις εξελίξεις στον τομέα ειδίκευσής 
τους, χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν τις πληροφορίες που τους αφορούν 
μέσα σε έναν τεράστιο όγκο άσχετου ως επί το πλείστον υλικού.

(iv) Βάσεις δεδομένων δικαστικών αποφάσεων

Αρκετοί δικαστές σχολίασαν την έλλειψη πληροφοριών για τη νομολογία 
άλλων κρατών μελών εκτός του δικού τους. Πρότειναν τη δημιουργία μιας 
βάσης δεδομένων στην οποία θα συγκεντρώνονται δικαστικές αποφάσεις ή 
περιλήψεις αποφάσεων εθνικών δικαστηρίων που σχετίζονται με το κοινοτικό 
δίκαιο. Ένας δικαστής ανώτατου δικαστηρίου ανέφερε ότι απουσιάζει μια 
τέτοια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων και ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει 
να διατίθενται κα ι  μάλιστα δωρεάν πληροφορίες σχετικά με αλλοδαπές 
δικαστικές αποφάσεις τόσο στην πρωτότυπη γλώσσα τους όσο και στα 
αγγλικά. Άλλες προτάσεις αφορούν τη δημιουργία δικτύου εθνικών βάσεων 
δεδομένων, και μιας πλατφόρμας που θα παρέχει τη δυνατότητα σε εθνικούς 
δικαστές από όλα τα κράτη μέλη να μεταφορτώνουν τις αποφάσεις τους στην 
ευρωπαϊκή βάση δεδομένων. Ένας δικαστής επισήμανε τις προσπάθειες της 
διεθνούς ένωσης δικαστών δικαίου προσφύγων, η βάση δεδομένων της 
οποίας είχε αντιμετωπίσει δυσκολίες λόγω έλλειψης χρηματοδότησης27. 
Τέλος, ένας γερμανός δικαστής ανέφερε ότι κατά την άποψή του η βάση 
δεδομένων Jurifast που διατίθεται στην ιστοθέση της Ένωσης των 
Συμβουλίων Επικρατείας και των Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης28 περιέχει επαρκείς πληροφορίες για δικαστικές 
αποφάσεις που εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη. Παρέχει επίσης μια καλή 
επισκόπηση των εκκρεμών παραπομπών για έκδοση προδικαστικής 
απόφασης και της εφαρμογής των προδικαστικών αποφάσεων από τα εθνικά 
δικαστήρια.

(v) Ενσωμάτωση του κοινοτικού δικαίου σε εθνικούς κώδικες και 
συγγράμματα

Αρκετοί συμμετέχοντες δικαστές από πρωτοβάθμια δικαστήρια στη Γαλλία και 
τη Γερμανία ζήτησαν την ενσωμάτωση της κοινοτικής νομοθεσίας και της 
συναφούς νομολογίας σε εθνικούς κώδικες και εγχειρίδια και συγγράμματα, 
δεδομένης της σημαντικής υπο-εκπροσώπησης του κοινοτικού δικαίου. Ένας 
δικαστής ανώτατου περιφερειακού γερμανικού δικαστηρίου διατύπωσε την 
άποψη ότι εάν το κοινοτικό δίκαιο συνδεόταν περισσότερο με το εθνικό δίκαιο 
σε τέτοια βιβλία αναφοράς, δεν θα αντιμετωπιζόταν ως μια έννομη τάξη 
εντελώς αποκομμένη από τους εθνικούς κανόνες.

                                               
27 Η βάση δεδομένων είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:
http://www.iarlj.nl/Database/searchform_English.htm
28 Η βάση δεδομένων είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: 
http://www.juradmin.eu/en/jurisprudence/jurifast/jurifast_en.php
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(vi) Βελτίωση της λειτουργίας αναζήτησης στις βάσεις δεδομένων 
Curia και Eur-lex

Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες ζήτησαν να γίνει φιλικότερη για τον 
χρήστη η λειτουργία αναζήτησης νομοθεσίας και  αποφάσεων του ΔΕΚ. 
Έγιναν διάφορες προτάσεις στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων να παρασχεθεί η 
δυνατότητα έρευνας βάσει λέξεων-κλειδιών στο κείμενο των αποφάσεων, να 
γίνει η έρευνα πιο «προβληματοκεντρική», και να εκσυγχρονισθεί το 
περιβάλλον των μηχανών αναζήτησης. 

Τέλος, ένας δικαστής πρότεινε να γίνουν πιο διαδραστικές οι δημοσιευμένες 
αποφάσεις, με την παροχή στους αναγνώστες της δυνατότητας να 
μεταβαίνουν αυτόματα σε άλλες αποφάσεις στις οποίες παραπέμπει αυτή που 
διαβάζουν, με ένα κλικ του ποντικιού τους, αντί να χρειάζεται να 
πραγματοποιούν νέα έρευνα. Μια άλλη πρόταση ήταν να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο να δημοσιευθούν παλαιότερες προτάσεις γενικών εισαγγελέων 
που δεν είναι πάντοτε διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

(vii) Περισσότερη ενημέρωση για το κοινοτικό δίκαιο και 
μεγαλύτερη προβολή του

Αρκετοί συμμετέχοντες στην έρευνα από τη Σουηδία, την Κύπρο και την 
Ισπανία έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στη διασφάλιση μεγαλύτερης προβολής 
του κοινοτικού δικαίου στα εθνικά μέσα ενημέρωσης και στην ανάλυση του 
τρόπου με τον οποίο αυτό το σώμα δικαίου επηρεάζει την καθημερινή ζωή 
των πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ.

(viii) Διαλειτουργικότητα εθνικών και κοινοτικών νομικών βάσεων 
δεδομένων

Αντί για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων, όπως προτάθηκε 
πιο πάνω στην ενότητα 7(γ)(iv), δύο δικαστές πρότειναν την καλύτερη 
ενσωμάτωση των λειτουργιών αναζήτησης κοινοτικού δικαίου σε γνωστές και 
δημοφιλείς εθνικές νομικές βάσεις δεδομένων, όπως το γερμανικό σύστημα 
νομικών πληροφοριών Juris.

 (δ) Βελτιώσεις στον τρόπο θέσπισης της κοινοτικής νομοθεσίας

(i) Βελτίωση της νομοθεσίας

Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συμμετεχόντων στην έρευνα (71%) πρότεινε 
αλλαγές σε κοινοτικό επίπεδο στον τρόπο θέσπισης της νομοθεσίας. 

Αρκετές απαντήσεις επέμειναν ότι η διατύπωση και η δομή της νομοθεσίας 
πρέπει να είναι σαφέστερη και συστηματικότερη. Μια τυπική απάντηση ήταν 
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αυτή ενός πρωτοδίκη από τη Βουλγαρία που εξέφρασε την επιθυμία του για 
απλούστευση, λιγότερη αμφισημία και μεγαλύτερη ακρίβεια στη νομοθεσία. 
Ένας γερμανός δικαστής πρωτοβάθμιου δικαστηρίου πρότεινε την αποφυγή 
της υπερβολικής διαπαραπομπής σε παλαιότερες νομοθετικές πράξεις. Ένας 
γάλλος πρωτοδίκης σχολίασε ότι η πολυπλοκότητα των κοινοτικών πράξεων 
και διατυπώσεων ορισμένες φορές φτάνει σε «σουρεαλιστικά» επίπεδα, και 
ότι ο κανονισμός για τις φυτικές ποικιλίες29 και ο κανονισμός «Βρυξέλλες ΙΙα» 
είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα. Δύο δικαστές σχολίασαν ότι η εφαρμογή 
ratione temporis κανονισμών και ιδίως οδηγιών είναι δύσκολο να διακριβωθεί 
και παρουσιάζεται με μη εξυπηρετικό τρόπο. Ένας δικαστής που ειδικεύεται 
σε οικονομικές υποθέσεις πρότεινε επίσης τον εξορθολογισμό των επίσημων 
ονομασιών οδηγιών και κανονισμών, τις οποίες χαρακτηρίζει ακατάλληλες για 
παραπομπή σε δικαστικές αποφάσεις. Μια άλλη επισήμανση που έγινε σε 
σχέση με τη γλώσσα είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή στα 
διαφορετικά νομοθετικά κείμενα. Ωστόσο, ένας γερμανός δικαστής ανέφερε ότι 
η αμφισημία κ α ι  η πολυπλοκότητα είναι αναπόφευκτη συνέπεια της 
απροθυμίας των κρατών μελών να εναρμονίσουν τα νομικά συστήματά τους, 
έστω σε έναν μέτριο βαθμό.

Ένας δικαστής δικαστηρίου τελευταίου βαθμού δικαιοδοσίας που ειδικεύεται 
σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας επισήμανε το γεγονός ότι ορισμένες διατάξεις 
προστίθενται σε κοινοτικές νομοθετικές πράξεις την τελευταία στιγμή. 
Εναπόκειται, ωστόσο, στον κοινοτικό νομοθέτη να βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω 
προσθήκες της τελευταίας στιγμής είναι συμβατές με το κοινοτικό κεκτημένο 
και ταιριάζουν σε ένα λογικό ρυθμιστικό σύστημα.

Αρκετοί δικαστές επέκριναν ως περιττά τα μακροσκελή προοίμια ορισμένων 
κοινοτικών νομοθετικών πράξεων.

Δύο δικαστές ζήτησαν στις απαντήσεις τους να αυξηθεί η χρήση κανονισμών 
αντί για οδηγίες, για λόγους ασφάλειας δικαίου και  σαφήνειας. Αρκετοί 
δικαστές εξέφρασαν την επιθυμία τους για αύξηση της διαφάνειας στο πλαίσιο 
της νομοθετικής διαδικασίας τόσο στο Συμβούλιο όσο και στο Κοινοβούλιο, 
ώστε να διευκολύνεται η τελεολογική ερμηνεία των νομοθετικών πράξεων 
μετά την έγκρισή τους.

Τέλος, ένας δικαστής ο οποίος είχε συμμετάσχει ως εμπειρογνώμονας στο 
δίκτυο για το κοινό πλαίσιο αναφοράς στον τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου 
των συμβάσεων διαπίστωσε την ανάγκη για συστηματικότερες διαβουλεύσεις 
της Επιτροπής με δικαστές πριν από την υποβολή νομοθετικών προτάσεων.

                                               
29 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1994 για τα κοινοτικά 
δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών, Επίσημη Εφημερίδα L 227 της 01.09.1994, σελ.1.
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(ii) Κωδικοποίηση και επίσημες επιτομές της κοινοτικής 
νομοθεσίας

Στην ιδέα της κωδικοποίησης της κοινοτικής νομοθεσίας, ώστε να μην 
υπάρχει ανάγκη προσφυγής σε πολλαπλές πηγές για την απάντηση σε ένα 
νομικό ερώτημα αναφέρθηκαν αρκετοί γάλλοι και γερμανοί δικαστές (22%). 
Πολλοί δικαστές αναφέρθηκαν σε αυτό στο πλαίσιο μιας ευρύτερης 
προσπάθειας απλούστευσης του κοινοτικού δικαίου και διασφάλισης της 
καλύτερης πρόσβασης σε πληροφορίες.

(iii) Καλύτερη μετάφραση νομοθετικών πράξεων και αποφάσεων 
του ΔΕΚ

Ένας μικρός αριθμός πολωνών δικαστών και ένας φινλανδός δικαστής 
(συνολικά το 6% των απαντήσεων για το θέμα αυτό) θα ήθελαν να δουν 
καλύτερες μεταφράσεις κοινοτικών νομοθετικών πράξεων και  δικαστικών 
αποφάσεων.

(ε) Βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων των δικαστών

Δικαστές από πάρα πολλά κράτη μέλη, με τα «νέα» κράτη μέλη να 
εκπροσωπούνται έντονα, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την απόδοση 
προτεραιότητας στη γλωσσική κατάρτιση των δικαστών. Πολλοί δικαστές που 
έκαναν άλλες προτάσεις, ανέφεραν και αυτό ως συνοδευτική πρόταση. 
Μάλιστα, ένας σλοβένος δικαστής το θεωρεί απολύτως επείγον και ένας 
πολωνός δικαστής σχολίασε ότι η ελλιπής γνώση άλλων γλωσσών αποτελεί 
θεμελιώδες πρόβλημα που εμποδίζει την πρόοδο σε άλλα μέτωπα. 

Ένας ιταλός δικαστής σχολίασε ότι η γνώση γλωσσών αποτελεί προϋπόθεση 
για την άμεση επαφή μεταξύ δικαστών από διαφορετικά κράτη μέλη, που με 
τη σειρά της αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της δικαστικής συνεργασίας σε 
αστικές και ποινικές υποθέσεις. Ένας γερμανός δικαστής, βασιζόμενος στην 
ιδέα αυτή, πρότεινε την ανάπτυξη ενός καταλόγου όπου θα αναφέρονται οι 
γνώσεις ξένων γλωσσών όλων των δικαστών σε έναν συγκεκριμένο τομέα, 
για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας βάσει μέσων όπως ο 
κανονισμός για τη διεξαγωγή αποδείξεων. 

Ένας αυστριακός δικαστής αμφισβήτησε το κατά πόσο τα μαθήματα 
εκμάθησης ξένων γλωσσών πρέπει να καταστούν υποχρεωτικά για τους 
δικαστές ή τους δόκιμους δικαστές. Όλοι συμφώνησαν, όπως και στις 
προηγούμενες απαντήσεις για τη νομική κατάρτιση, ότι τα προγράμματα αυτά 
πρέπει να προσφέροντες δωρεάν στους συμμετέχοντες.

Τέλος, ένας δικαστής από το Ηνωμένο Βασίλειο προειδοποίησε κατά της 
γλωσσικής απομόνωσης, υπενθύμισε όμως τους περιορισμούς των 
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προϋπολογισμών των δικαστικών σωμάτων.30 Δεν έχει επιδειχθεί ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των γλωσσικών δεξιοτήτων του, και εκείνος 
δεν έχει κάνει περαιτέρω προσπάθειες, περιοριζόμενος στο εθνικό δίκαιο. 

(στ) Βελτιώσεις σε επίπεδο εθνικών αρχών και δικαστικών

(i) Καλύτερη μεταφορά και εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας

Η δημοφιλέστερη απάντηση για τον ρόλο των εθνικών αρχών (42%) 
αφορούσε το αίτημα για καλύτερη μεταφορά και εφαρμογή της κοινοτικής 
νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο. Η μεταφορά πρέπει να είναι άμεση και 
πλήρης. Δύο δικαστές προειδοποίησαν για τους κινδύνους της 
«επιχρύσωσης» (goldplating), δηλαδή της προσθήκης περαιτέρω απαιτήσεων 
στα εθνικά μέτρα μεταφοράς, οι οποίες δεν περιέχονταν στην αρχική οδηγία. 
Αρκετοί δικαστές, συμπεριλαμβανομένου ενός γάλλου εφέτη, έκριναν 
αναγκαία τη δημοσίευση πινάκων όπου να αναφέρεται με ποια νομοθετική 
πράξη μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο κάθε μέρος κάθε οδηγίας. Τέλος, άλλη 
πρόταση είναι να καταστεί υποχρεωτική η δημοσίευση της οδηγίας από 
κοινού με την εθνική πράξη μεταφοράς της, κάτι που θα συνέβαλε στη 
μεγαλύτερη ενημέρωση για την προέλευση της εθνικής νομοθετικής πράξης.

                                               
30 Βλέπε την έκδοση του 2006 της έκθεσης European Judicial Systems (Ευρωπαϊκά Δικαστικά
Συστήματα) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ), 
σσ.17-44.
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(ii) Καλύτερες συνθήκες για κατάρτιση

Πολλοί δικαστές (31%) επισήμαναν ότι η δημιουργία ευκαιριών κατάρτισης 
δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα εάν ο φόρτος εργασίας ενός δικαστή 
καθιστά αδύνατη την εξοικονόμηση του χρόνου που απαιτείται για την 
κατάρτιση αυτή. Αρκετοί από τους συμμετέχοντες ανέφεραν ότι είναι 
εξαντλημένοι και ότι η επαγγελματική τους κατάσταση είναι κάθε άλλο παρά 
αξιοζήλευτη. Κάποιος δικαστής σχολίασε μάλιστα ότι το κοινοτικό δίκαιο δεν 
λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο προαγωγών και διορισμών, κάτι που αποτελεί 
σίγουρα αντικίνητρο για την ενασχόληση με το κοινοτικό δίκαιο.

(iii) Φορέας στους κόλπους του υπουργείου που θα συνδράμει 
τους δικαστές σε ζητήματα που άπτονται του κοινοτικού 
δικαίου

Ορισμένοι δικαστές ανέφεραν ότι ένας εξειδικευμένος φορέας στο πλαίσιο του 
εθνικού υπουργείου δικαιοσύνης τους θα ήταν ο καταλληλότερος να τους 
συνδράμει. Δικαστές όλων των δικαστηρίων θα μπορούσαν να απευθύνονται 
στον φορέα αυτό για συγκεκριμένα ερωτήματα που απαιτούν έρευνα ή 
επείγουσες ερωτήσεις.

(iv) Εξειδικευμένοι δικαστές στα εθνικά δικαστήρια και δικαστές 
«σύνδεσμοι»

Αρκετοί σουηδοί πρωτοδίκες ανέφεραν ότι μια καλή πρακτική θα ήταν κάθε 
δικαστής ενός δικαστηρίου να αναλάβει να ενημερώνεται για έναν δεδομένο 
τομέα (συμπεριλαμβανομένου του κοινοτικού δικαίου) και να απαντά σε 
συναφείς ερωτήσεις συναδέλφων. Άλλη ιδέα ήταν αυτή των δικαστικών 
συντονιστών για το ευρωπαϊκό δίκαιο, κάτι που πρόσφατα καθιερώθηκε στις 
Κάτω Χώρες.

Ένας βέλγος δικαστής διατύπωσε την επιθυμία του να θεσπίσει το κράτος του 
τον ρόλο του δικαστή «συνδέσμου» που θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ 
δικαστηρίων σε διασυνοριακές διαφορές, για παράδειγμα σε υποθέσεις 
οικογενειακού δικαίου, κάτι που ήδη ισχύει σε ορισμένα κράτη μέλη. 

(v) Ηλεκτρονική δικαιοσύνη

Ένας πολωνός δικαστής ενθάρρυνε την ανάπτυξη της «ηλεκτρονικής 
δικαιοσύνης» κα ι  συγκεκριμένα της αυξημένης χρήσης της τεχνολογίας 
πληροφοριών στο πλαίσιο του δικαστικού συστήματος.

(vi) Ο ρόλος των ανώτατων εθνικών δικαστηρίων

Αρκετοί δικαστές πρωτοβάθμιων δικαστηρίων εξέφρασαν την άποψη ότι τα 
ανώτατα εθνικά δικαστήρια πρέπει να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες 
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για την ευθυγράμμιση της νομολογίας τους με αυτή του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που σε ορισμένες περιπτώσεις προστατεύει 
καλύτερα τον καταναλωτή. 

(ζ) Η ΕΕ πρέπει να «κάνει λιγότερα, καλύτερα» 

(i) Λιγότερη νομοθεσία, συχνότερη επίκληση της αρχής της 
επικουρικότητας

Μεγάλος αριθμός δικαστών πρότεινε τον περιορισμό του όγκου της 
νομοθεσίας που θεσπίζει η ΕΕ, και της μαχητικότητας του ΔΕΚ στην ερμηνεία 
των Συνθηκών και του παράγωγου δικαίου. Η υπερβολική νομοθετική 
ρύθμιση χαρακτηρίστηκε «άδικη» για τους πολίτες, ορισμένοι μάλιστα 
δικαστές ανέφεραν ότι προκαλεί δέος. Η λέξη κλειδί στο σημείο αυτό ήταν ο
αυτό-περιορισμός, ιδίως σε νομοθετικό επίπεδο, μέσω της αυστηρότερης 
εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας. Τομείς στους οποίους η δικαστική 
δραστηριότητα θεωρείται υπερβολική είναι μεταξύ άλλων οι τομείς της υγείας 
και της μη εναρμονισμένης φορολόγησης των κερδών.

(ii) Κατάργηση της άμεσης ισχύος

Λίγοι μόνον από τους συμμετέχοντες στην έρευνα αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
στην κατανόηση της αρχής της άμεσης ισχύος. Για παράδειγμα, ένας δικαστής 
θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να πρέπει να εξηγήσει σε κάποιον διάδικο 
ότι η απόφαση είναι σε βάρος του, παρά το γεγονός ότι είχε συμμορφωθεί με 
το εθνικό δίκαιο. Αυτοί οι συμμετέχοντες στην έρευνα λοιπόν πρότειναν τη 
μετάβαση σε ένα αυστηρά διττό σύστημα, βάσει του οποίου το κοινοτικό 
δίκαιο θα παράγει αποτελέσματα μόνο μέσω εθνικών νόμων εφαρμογής. Η 
διαδικασία επί παραβάσει θα ήταν το μόνο εργαλείο που έχει στη διάθεσή της 
η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη ανταποκρίνονται σωστά στις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις Συνθήκες, και οι πολίτες δεν θα 
διαδραμάτιζαν κανέναν ρόλο στη διαδικασία αυτή.

(η) Βελτιώσεις σε επίπεδο ΔΕΚ 

(i) Τύπος και ύφος δικαστικών αποφάσεων

Πολλοί δικαστές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση των αποφάσεων 
του ΔΕΚ. Τα κύρια σημεία που επικρίνουν γερμανοί δικαστές είναι η έλλειψη 
συστηματικής αιτιολόγησης και εξωτερικής ομοιομορφίας των αποφάσεων, αν 
και ένας από τους συμμετέχοντες στην έρευνα σχολίασε ότι οι δικαστές από 
το συγκεκριμένο κράτος μέλος ενδεχομένως αποδίδουν υπερβολική σημασία 
στο ζήτημα αυτό. Οι περισσότεροι διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι το ύφος 
του ΔΕΚ διαφέρει σημαντικά από το ύφος των εθνικών δικαστικών 
αποφάσεων, και ότι αυτό σημαίνει πως η κατανόηση των αποφάσεων του 
ΔΕΚ απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια. Ένας δικαστής από το Ηνωμένο 
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Βασίλειο ανέφερε ακόμη ότι θεωρεί ορισμένες φορές ασαφείς τις αποφάσεις 
του ΔΕΚ, και ότι θα ήταν ευκολότερο να εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο εάν 
υιοθετούσαν το πληρέστερο κα ι  σαφέστερο ύφος των προτάσεων των 
γενικών εισαγγελέων.

(ii) Στενότερη επαφή με εθνικούς δικαστές

Αρκετοί δικαστές, δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας, ανέφεραν ότι 
ένας ενισχυμένος διάλογος μεταξύ εθνικών και κοινοτικών δικαστηρίων θα 
συνέβαλε σημαντικά στη διασφάλιση της καλύτερης εφαρμογής του κοινοτικού 
δικαίου από τους εθνικούς δικαστές. Η πρόταση αυτή αποτελεί κατ’ ουσίαν 
επανάληψη της έντονης επιθυμίας που εξέφρασαν οι εθνικοί δικαστές για 
μεγαλύτερη συμμετοχή τους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας έκδοσης 
προδικαστικής απόφασης (βλέπε ενότητα 4(ζ)(iv)), και για μεγαλύτερη 
επικοινωνία με δικαστές και υπαλλήλους του ΔΕΚ στο πλαίσιο της κατάρτισής 
τους.

Άλλες επισημάνσεις, που σχετίζονται με την ιστοθέση του ΔΕΚ, αναφέρθηκαν 
πιο πάνω, στην ενότητα 7(γ)(vi).

(i) Κατάρτιση δικηγόρων

Δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός δικαστών βασίζεται στους διαδίκους για την 
επίκληση κοινοτικής νομοθεσίας (βλέπε ενότητα 6(β)(i)), φαίνεται φυσικό για 
αρκετούς συμμετέχοντες στην έρευνα (6%) να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην 
κατάρτιση των δικηγόρων σε θέματα κοινοτικού δικαίου παρά στην κατάρτιση 
των ίδιων. Εάν οι δικηγόροι επικαλούνταν συχνότερα κοινοτική νομοθεσία στα 
δικόγραφά τους, οι δικαστές θα αναγκάζονταν να αναλύουν συχνότερα τέτοια 
ζητήματα. 

Ωστόσο, μένουν να γίνουν πολλά. Σύμφωνα με έναν βέλγο εφέτη, οι 
περισσότεροι δικηγόροι δεν έχουν εξοικειωθεί ακόμη με την έννοια της 
κοινοτικής έννομης τάξης, και αντιμετωπίζουν την ΕΕ ως πηγή περισσότερο 
γραφειοκρατίας παρά νομοθεσίας. Ένας δικαστής ανώτατου διοικητικού 
δικαστηρίου ανέφερε με απογοήτευση ότι ένας εθνικός δικηγορικός σύλλογος 
σταμάτησε να διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης στο κοινοτικό δίκαιο 
επειδή η ζήτηση δεν ήταν μεγάλη, και κατά συνέπεια το κόστος ήταν υψηλό. 

(j) Αλλαγή θεμελιωδών χαρακτηριστικών της Ένωσης

Ένα πολύ μικρό ποσοστό δικαστών πρότεινε ριζικότερες αλλαγές στη 
συνταγματική διάρθρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημοφιλέστερη 
πρόταση αλλαγής αφορούσε το γλωσσικό καθεστώς της Ένωσης, με 
αρκετούς δικαστές να ζητούν να καθιερωθεί η αγγλική ως μόνη γλώσσα 
εργασίας της Ένωσης ή και ως η μόνη πρωτότυπη γλώσσα των κοινοτικών 
πράξεων, ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ δικαστών και να 
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εξαλειφθούν τα προβλήματα που σχετίζονται με τη μετάφραση και την 
αυθεντική ερμηνεία. Τέλος, ένας δικαστής πρότεινε τη συγχώνευση των 
Συνθηκών ΕΚ και ΕΕ σε μία ενιαία Συνθήκη, όπως πρότεινε η Συνταγματική 
Συνθήκη του 2004.31

                                               
31 Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, 16.10.2004, ΕΕ C 310/1
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Προτάσεις για καλύτερη κατανόηση και χρήση του κοινοτικού δικαίου
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Βελτίωση όλων των πτυχών της κατάρτιση των δικαστών στο κοινοτικό δίκαιο Καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες

Βελτιώσεις του τρόπου θέσπισης της κοινοτικής νομοθεσίας Βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των δικαστών

Βελτιώσεις σε επίπεδο εθνικών αρχών και δικαστικών Η ΕΕ πρέπει να «κάνει λιγότερα, καλύτερα»

Βελτιώσεις σε επίπεδο ΔΕΚ Κατάρτιση δικηγόρων

Αλλαγή θεμελιωδών χαρακτηριστικών της Ένωσης
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8. Αντίγραφο του ερωτηματολογίου που εστάλη σε εθνικούς δικαστές

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Παρακαλείσθε να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση και να αναπτύξετε την άποψή σας όπου χρειάζεται.
Το παρόν ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο.

I. Πρόσβαση στο κοινοτικό δίκαιο

A. Γνωρίζετε τρόπους πρόσβασης στο κοινοτικό δίκαιο; ΝΑΙ - ΟΧΙ

Εάν ναι, έχετε πρόσβαση στο κοινοτικό δίκαιο;

 πρόσβαση μέσω διαδικτύου: EUR lex - CURIA - Άλλο: _______________________________

 ενημέρωση / κατάρτιση που διοργανώνουν οι εθνικές αρχές 

 ενημέρωση / κατάρτιση που διοργανώνουν ευρωπαϊκά δίκτυα

 άλλο:____________________________________________________________

B. Πόσο συχνά ανατρέχετε στη νομολογία του ΔΕΚ;

 Τακτικά / Σπάνια / Ποτέ

II. Ενημέρωση και κατάρτιση

A. Θεωρείτε ότι η γλώσσα αποτελεί εμπόδιο στην επαρκή ενημέρωση για το κοινοτικό δίκαιο; ΝΑΙ - ΟΧΙ

 Πιστεύετε ότι υπάρχουν πληροφορίες που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να βρείτε στη γλώσσα σας; Αναλύστε: 

_____________________________________________

 Λάβατε ποτέ μέρος σε πρόγραμμα εκμάθησης γλώσσας το οποίο να κάλυπτε νομικά ζητήματα;          

ΝΑΙ - ΟΧΙ.  Εάν ναι, αναλύστε: ________________________________________

B. Λάβατε ποτέ μέρος σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης όπως των TAIEX/ ΕΔΚΔ/ ΑΕΔ κλπ.; ΝΑΙ - ΟΧΙ

Εάν ναι, παρακαλείσθε να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

 Τίτλος προγράμματος: ____________________________________________

 Η συμμετοχή σας επιδοτήθηκε; ΝΑΙ - ΟΧΙ

o Εάν ναι, σε τι ποσοστό; ____________ %
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o Θεωρήσατε ακριβή τη δική σας οικονομική συμμετοχή; ΝΑΙ - ΟΧΙ

o Πιστεύετε ότι η συμμετοχή σας σε προγράμματα κατάρτισης θα έπρεπε να είναι δωρεάν; ΝΑΙ -

ΟΧΙ

 Υπόκειται σε όρους η συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα κατάρτισης; ΝΑΙ - ΟΧΙ

o Εάν ναι, εξηγήστε: _______________________________________________

 Πόσες φορές έχετε λάβει μέρος σε τέτοια προγράμματα κατάρτισης; ____________x

Γ. Γνωρίζετε κάποιο εθνικό πρόγραμμα κατάρτισης στο κοινοτικό δίκαιο;  ΝΑΙ - ΟΧΙ

   Εάν ναι, αναλύστε: ______________________________________________________

   Έχετε λάβει ποτέ μέρος σε τέτοιο εθνικό πρόγραμμα; ΝΑΙ - ΟΧΙ

   Εάν ναι, παρακαλείσθε να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:

 Τίτλος προγράμματος: ____________________________________________

 Επιδοτήθηκε η συμμετοχή σας; ΝΑΙ - ΟΧΙ

o Εάν ναι, σε τι ποσοστό;  _______ __ %

o Θεωρήσατε ακριβή τη δική σας οικονομική συμμετοχή; ΝΑΙ - ΟΧΙ

o Πιστεύετε ότι η συμμετοχή σας σε προγράμματα κατάρτισης θα έπρεπε να είναι δωρεάν; ΝΑΙ -

ΟΧΙ

 Υπόκειται σε όρους η συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα κατάρτισης; ΝΑΙ - ΟΧΙ

o Εάν ναι, εξηγήστε: ________________________________________________

 Πόσες φορές έχετε λάβει μέρος σε τέτοια προγράμματα κατάρτισης; ____________x

Δ. Υπάρχουν εθνικά δίκτυα σε επίπεδο δικαστικού σώματος ή υπουργείου για την ενημέρωση των δικαστών για:

 εκκρεμείς προδικαστικές παραπομπές από εθνικά δικαστήρια; ΝΑΙ - ΟΧΙ

 συναφή νομολογία δικαστηρίων άλλων κρατών μελών; ΝΑΙ - ΟΧΙ

 τη νομολογία του ΔΕΚ; ΝΑΙ - ΟΧΙ

III. Προδικαστικές παραπομπές

A. Πόσο εξοικειωμένος/η είστε με τη διαδικασία της υποβολής προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων;

 Πολύ εξοικειωμένος/η / Εξοικειωμένος/η / Μη εξοικειωμένος/η 

B. Έχετε υποβάλει ποτέ προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων;      ΝΑΙ - ΟΧΙ

   Εάν ναι, παρακαλείσθε να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:

 Πόσο χρονικό διάστημα διήρκεσε η διαδικασία (από την παραπομπή έως την έκδοση της απόφασης του 

ΔΕΚ);

o Θεωρείτε ότι κάποιο τμήμα της διαδικασίας διαρκεί υπερβολικά; Εάν ναι, αναλύστε: 

_________________________________________________

 Το Δικαστήριο αναδιατύπωσε σε σημαντικό βαθμό τα ερωτήματά σας; ΝΑΙ - ΟΧΙ

o Εάν ναι, σε ποιον βαθμό; __________________________________________

 Λάβατε επαρκή καθοδήγηση για τη διατύπωση των ερωτημάτων που υποβάλατε; ΝΑΙ - ΟΧΙ
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o Εάν ναι, από πού; ____________________________________________

 Ποιος ήταν ο αντίκτυπος της απάντησης του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην εθνική 

διαδικασία; Ήταν εύκολο να εφαρμοστεί στα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης; 

___________________________

Γ. Βάσει της εθνικής νομοθεσίας, έχουν το δικαίωμα οι διάδικοι σε υπόθεση που βρίσκεται ενώπιον κατώτερου 

δικαστηρίου να ζητήσουν να γίνει προδικαστική παραπομπή στο ΔΕΚ; ΝΑΙ - ΟΧΙ

Εάν ναι,

 Μπορεί να απορριφθεί το αίτημα αυτό; ΝΑΙ - ΟΧΙ

 Πρέπει η τυχόν άρνηση να είναι αιτιολογημένη;  ΝΑΙ - ΟΧΙ

Δ. Μπορεί ένας εθνικός δικαστής στο κράτος μέλος σας να υποβάλει αυτεπάγγελτα προδικαστικό ερώτημα στο 

Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (χωρίς να το έχουν ζητήσει οι διάδικοι); ΝΑΙ - ΟΧΙ

 Στο δικό σας κράτος μέλος, είναι εφέσιμη η απόφαση κατώτερου δικαστηρίου να υποβάλει προδικαστικό 

ερώτημα; ΝΑΙ - ΟΧΙ

o Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις; ________________________________

E. Υπάρχουν στο κράτος μέλος σας ειδικοί φορείς με αποστολή να συνδράμουν δικαστές στην υποβολή 

αιτήματος για έκδοση προδικαστικής απόφασης στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων; ΝΑΙ - ΟΧΙ

o Εάν ναι, ποιοι; __________________________________________

IV. Εθνικές διαδικασίες

A. Υπάρχουν, στο κράτος μέλος σας, ειδικές διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας και 

των γενικών αρχών του κοινοτικού δικαίου, όπως:

 ερμηνεία σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο; ΝΑΙ - ΟΧΙ

o Εάν ναι, εξηγήστε: _______________________________________

 εξουσία ακύρωσης εθνικής νομοθεσίας που αντιβαίνει στο κοινοτικό δίκαιο;

ΝΑΙ - ΟΧΙ

o Εάν ναι, εξηγήστε: _______________________________________

B. Βάσει της πείρας σας, πόσο συχνά οι διάδικοι επικαλούνται κοινοτική νομοθεσία; 

 Πολύ συχνά / Συχνά / Περιστασιακά / Σπάνια / Ποτέ

Εάν ναι, σε ποιους τομείς κυρίως, και γιατί;___________________________

Γ. Μπορεί ένας εθνικός δικαστής στο κράτος μέλος σας να εγείρει ζητήματα κοινοτικού δικαίου αυτεπάγγελτα 

(χωρίς να τα έχουν επικαλεστεί οι διάδικοι); ΝΑΙ - ΟΧΙ

Εάν ναι, σε ποιον βαθμό κάτι τέτοιο συμβαίνει στην πράξη (μπορείτε να αναφέρετε συγκεκριμένα 

παραδείγματα);

V. Γενικές ερωτήσεις
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A. Πώς βλέπετε τον ρόλο σας ως ο «πρώτος δικαστής του κοινοτικού δικαίου» στο πλαίσιο των καθημερινών 

καθηκόντων σας; 

B. Έχετε να προτείνετε βελτιώσεις του μηχανισμού της προδικαστικής παραπομπής;

Γ. Τι πιστεύετε ότι θα ήταν χρήσιμο για τη βελτίωση της κατανόησης και της χρήσης του κοινοτικού δικαίου;

Δ.  Άλλες παρατηρήσεις ή προτάσεις.

(ΤΕΛΟΣ)
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