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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Δικαστήριο (ΔΕΚ) προτείνει τέσσερις μεταρρυθμίσεις, τις οποίες πρέπει να αποφασίσουν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) και το Συμβούλιο (συνήθης νομοθετική διαδικασία, ΕΚ και 
συμβούλιο σε ισότιμη βάση) μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή1.

Γενική παρατήρηση: Την ανάλυση των προτάσεων του Δικαστηρίου δυσχεραίνει η δομή του 
δικαστικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ένα "Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης" στο οποίο περιλαμβάνονται το "Δικαστήριο" το "Γενικό Δικαστήριο" και τα 
"ειδικευμένα δικαστήρια"2 (μέχρι σήμερα μόνο το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), και το γεγονός ότι οι διατάξεις που αφορούν τη δομή και τη 
λειτουργία των ως άνω δικαιοδοτικών οργάνων είναι κατανεμημένες σε τέσσερα κείμενα, τη 
Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ), τον Οργανισμό του Δικαστηρίου (Οργανισμός, πρωτόκολλο της ΣΛΕΕ) και 
τον κανονισμό διαδικασίας (ΚΔ), όλα αλληλοσυνδεόμενα και αλληλοσυμπληρούμενα.

Η πρόταση του Δικαστηρίου περιέχει 4 βασικά σημεία (Α έως Δ)..

Ο συντάκτης γνωμοδότησης προσθέτει μία ακόμη πρόταση μεταρρύθμισης: την εισαγωγή της 
«αποκλίνουσας γνώμης» (Ε και τροπολογίες 1 και 3)..

Α. Δημιουργία θέσεως αντιπροέδρου του Δικαστηρίου (βλ. το άρθρο 1.αριθ. 1. και 2. της 
πρότασης του Δικαστηρίου)

Σκοπός της μεταρρύθμισης

Ο αντιπρόεδρος του Δικαστηρίου επικουρεί τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου κατά την 
εκδίκαση όλων των υποθέσεων που παραπέμπονται ενώπιον του τμήματος μείζονος 
συνθέσεως. Σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα δικαστικά του 
καθήκοντα.
Επικουρεί ή εκπροσωπεί τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του εκτός των δικαστικών 
(εκπροσώπηση, διοίκηση κλπ.).

Παρατηρήσεις

Ο Πρόεδρος, ο οποίος εκλέγεται μεταξύ των δικαστών για περίοδο τριών ετών, «διευθύνει 
την εκδίκαση των υποθέσεων και τη διοίκηση του Δικαστηρίου· προεδρεύει των 
συνεδριάσεων καθώς και των διασκέψεων εν συμβουλίω»3.
Όπως επισημαίνει το Δικαστήριο, «το έργο του προέδρου έχει επιβαρυνθεί πολύ κατόπιν των 
διαδοχικών διευρύνσεων της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την εκπροσώπηση και τη διοίκηση 
του Δικαστηρίου».

                                               
1 Άρθρο 281 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ.
2 Άρθρο 19 παράγραφος 1 της ΣΕΕ.
3 Άρθρο 253 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, άρθρο 8 του κανονισμού διαδικασίας (ΚΔ).
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Ο συντάκτης γνωμοδότησης τάσσεται υπέρ της μεταρρύθμισης αυτής.

Β. Τροποποίηση της δομής του τμήματος μείζονος συνθέσεως και αύξηση του αριθμού των 
δικαστών που το απαρτίζουν από 13 σε 15 (βλ. άρθρο 1 αριθ. 2. της πρότασης του 
Δικαστηρίου)

Σκοπός της μεταρρύθμισης

Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην αύξηση των δυνατοτήτων του τμήματος και τη 
συμμετοχή περισσότερων δικαστών στις δραστηριότητές του.
Οι πρόεδροι των τεσσάρων τμημάτων που απαρτίζονται από πέντε δικαστές είναι μέχρι 
σήμερα μόνιμα ή, ως εξ του αξιώματός τους, μέλη του τμήματος μείζονος συνθέσεως. Το 
Δικαστήριο προτείνει αυτό να καταργηθεί και να ορισθεί ότι το τμήμα μείζονος συνθέσεως 
απαρτίζεται από 15 δικαστές1.

Παρατηρήσεις

Το Δικαστήριο επισημαίνει ότι, σήμερα, ο πρόεδρος του Δικαστηρίου και οι πρόεδροι των 
πενταμελών τμημάτων έχουν πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας, ενώ η συμμετοχή των λοιπών 
δικαστών στην εκδίκαση των υποθέσεων που παραπέμπονται ενώπιον του τμήματος μείζονος 
συνθέσεως δεν είναι τόσο συχνή.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης τάσσεται υπέρ της μεταρρύθμισης αυτής.

Γ. Δυνατότητα τοποθέτησης αναπληρωτών δικαστών στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης 
(άρθρο 1 αριθ. 8. και 2 της πρότασης του Δικαστηρίου για τροποποίηση του Οργανισμού 
και τροπολογίες 2 και 4).

Σκοπός της μεταρρύθμισης

Κατ’ αυτό τον τρόπο θα αντικαθίσταται ένας δικαστής, σε περίπτωση που, για λόγους υγείας, 
κωλύεται να ανταποκριθεί στα δικαστικά του καθήκοντα για διάστημα που ενδεχομένως 
υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

Παρατηρήσεις

Οι αναπληρωτές δικαστές θα επιλέγονται από έναν κατάλογο τριών πρώην μελών του 
Δικαστηρίου, τον οποίο θα καταρτίζει το Συμβούλιο μετά από πρόταση του Προέδρου του 
Δικαστηρίου. Ο αναπληρωτής δικαστής θα ορίζεται μόνο για το διάστημα για το οποίο ο 
δικαστής που αντικαθιστά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του. Το Δικαστήριο 
υποστηρίζει ότι η ρύθμιση αυτή διασφαλίζει την ευελιξία και εγγυάται ότι οι σχετικοί 
δικαστές θα βρίσκονται μετά το διορισμό τους σε υπηρεσιακή ετοιμότητα. Αυτό θα ίσχυε και 
για τα άλλα ειδικευμένα δικαστήρια που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 257 ΣΛΕΕ 

                                               
1 Άρθρο 16 παράγραφος 2 του Οργανισμού, άρθρο 11β παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού διαδικασίας (ΚΔ).
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(μέχρι σήμερα υφίσταται μόνο το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης).

Ο συντάκτης γνωμοδότησης αμφιβάλλει κατά πόσον αυτό συνιστά την ενδεδειγμένη λύση 
του προβλήματος (βλ. τροπολογία 4 στον Οργανισμό και την αιτιολόγησή της).

Δ. Αύξηση του αριθμού των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου από 27 σε 39 (άρθρο 1 αριθ. 
7. της πρότασης του Δικαστηρίου)

Σκοπός της μεταρρύθμισης

Κατ’ αυτό τον τρόπο το Γενικό Δικαστήριο θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις 
καθυστερήσεις που προκαλεί ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός των εκκρεμουσών υποθέσεων 
και να σεβαστεί την «αρχή της εύλογης προθεσμίας» για τις διαδικασίες, η οποία έχει 
κατοχυρωθεί στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 
Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.

Παρατηρήσεις

"Το Γενικό Δικαστήριο απαρτίζεται από έναν τουλάχιστον δικαστή ανά κράτος μέλος"1. "... 
Οι δικαστές του Γενικού Δικαστηρίου … διορίζονται με κοινή συμφωνία από τις κυβερνήσεις 
των κρατών μελών για εξαετή θητεία …"2. Επί του παρόντος ο αριθμός τους καθορίζεται 
στον Οργανισμό σε 273.

Το Γενικό Δικαστήριο είναι αρμόδιο να αποφαίνεται σε πρώτο βαθμό επί των προσφυγών ή 
των διαδικασιών που αφορούν τη νομιμότητα των νομοθετικών πράξεων ή των πράξεων των 
οργάνων, των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης4 με εξαίρεση τις 
προσφυγές που έχουν ασκήσει σε ορισμένες υποθέσεις τα κράτη μέλη κατά ενός θεσμικού 
οργάνου της Ένωσης ή ένα θεσμικό όργανο κατά ενός άλλου θεσμικού οργάνου5. Οι 
αποφάσεις που εκδίδει το Γενικό Δικαστήριο υπόκεινται σε αναίρεση ενώπιον του 
Δικαστηρίου, η οποία περιορίζεται σε νομικά ζητήματα και μόνον6. Το Γενικό Δικαστήριο 
είναι συνεπώς επιφορτισμένο με ένα τεράστιο αριθμό υποθέσεων, μεταξύ των οποίων 
συμπεριλαμβάνονται και ορισμένες εξαιρετικά περίπλοκες υποθέσεις, για τις οποίες πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη ένας μεγάλος αριθμός πραγματικών περιστατικών, όπως υποθέσεις 
ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων καθώς και πολυάριθμες υποθέσεις που αφορούν 
καταθέσεις κοινοτικών εμπορικών σημάτων. Το Δικαστήριο επισημαίνει την αύξηση του 
αριθμού των εκκρεμουσών υποθέσεων από 787 το 2000 σε 1300 το 2010 (=65%).

Το Δικαστήριο εξετάζει δύο δυνατότητες για την επίλυση του προβλήματος της 
υπερφόρτωσης του Γενικού Δικαστηρίου: Τη δημιουργία ενός ειδικευμένου δικαστηρίου που 

                                               
1 Άρθρο 19 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο ΣΕΕ.
2 Άρθρο 19 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο ΣΕΕ.
3 Άρθρο 254 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ και άρθρο 48 του Οργανισμού.
4 Άρθρο 256 παρ. 1 πρώτο εδάφιο ΣΛΕΕ.
5 Άρθρο 51 του Οργανισμού.
6 Άρθρο 256 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο ΣΛΕΕ.
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θα είναι αρμόδιο να εξετάζει και να αποφαίνεται επί προσφυγών σε ένα συγκεκριμένο τομέα1

και την αύξηση του αριθμού των δικαστών2.
Την πρώτη δυνατότητα εξετάζει και το ίδιο το Δικαστήριο σε σχέση με τον τομέα της 
πνευματικής ιδιοκτησίας3.

Το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αύξηση του αριθμού των δικαστών είναι 
σαφώς προτιμότερη από την ίδρυση ειδικευμένου δικαιοδοτικού οργάνου για τις υποθέσεις 
πνευματικής ιδιοκτησίας. Προβάλλει κυρίως λόγους αποτελεσματικότητας, επείγοντος και 
ελαστικότητας.
Σύμφωνα με το επιχείρημα αυτό, η επιδιωκόμενη με την εξειδίκευση αύξηση της 
αποτελεσματικότητας μπορεί να επιτευχθεί εξίσου με τη δημιουργία τμημάτων εντός του 
Γενικού Δικαστηρίου. Η αύξηση του αριθμού των δικαστών και ο διορισμός τους απαιτεί 
λιγότερο χρόνο από την ίδρυση ενός νέου δικαστηρίου. Όσον αφορά την ευλυγισία, το 
Δικαστήριο παραδέχεται ότι ένα Γενικό Δικαστήριο μπορεί εύκολα να προσαρμόσει τους 
ανθρώπινους πόρους του στον εναλλασσόμενο φόρτο υποθέσεων στους διάφορους τομείς 
των νομικών διαφορών.

Το Γενικό Δικαστήριο αιτιολογεί την πρότασή του για τη δημιουργία ενός ειδικευμένου 
δικαστηρίου ως εξής: Η ιδέα της μεταρρύθμισης του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης 
που εισήγαγε η Συνθήκη της Νίκαιας και την οποία επιβεβαίωσε η Συνθήκη της Λισαβόνας 
συνίστατο στη χρησιμοποίηση κατά το δυνατόν ειδικευμένων δικαστηρίων για την εξέταση 
υποθέσεων σε πρώτο βαθμό. Οι προσφυγές στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι 
απόλυτα κατάλληλες για τη μεταβίβαση αρμοδιότητας σε ένα τέτοιο ειδικευμένο δικαστήριο, 
δεδομένου ότι ο τομέας αυτός του δικαίου έχει καθοριστεί κατά τρόπο συγκεκριμένο, 
ομοιογενή και σαφή. Το είδος αυτό των υποθέσεων αποτελεί ήδη σήμερα ένα μεγάλο μέρος 
του συνολικού φόρτου εργασίας του Γενικού Δικαστηρίου, αποτελώντας το ένα τρίτο 
περίπου των υποθέσεων. Οι δικαστές, οι εισηγητές και οι υπάλληλοι, εφόσον επιλεγούν λόγω 
των εξειδικευμένων γνώσεών τους σε ένα συγκεκριμένο τομέα, είναι περισσότερο 
παραγωγικοί τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και ποσότητας. Το παράδειγμα του 
Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της ΕΕ καταδεικνύει ότι η μεγαλύτερη παραγωγικότητα 
συμβαδίζει με το χαμηλότερο κόστος. Οι διαδοχικές αυξήσεις του αριθμού των δικαστών του 
Γενικού Δικαστηρίου δεν φαίνεται να συνιστούν βιώσιμη λύση του προβλήματος της 
υπερφόρτωσης, το οποίο να ανακύψει και πάλι στο μέλλον.

Η πρόταση του Δικαστηρίου δεν εξετάζει το ζήτημα του τρόπου διορισμού των 12 επιπλέον 
δικαστών. Ο ήδη προαναφερθείς γενικός κανόνας του «διορισμού με κοινή συμφωνία των 
κυβερνήσεων των κρατών μελών» θα πρέπει συνεπώς να εφαρμοστεί ή θα πρέπει να 
θεσπιστεί ένα σύστημα εκ περιτροπής.

Μία ακόμη δυνατότητα μείωσης του φόρτου εργασίας του Γενικού Δικαστηρίου θα 
συνίστατο στο να υπάγονται περισσότερα είδη προσφυγών στο Δικαστήριο από ό,τι 
συμβαίνει σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 51 του Οργανισμού, δεδομένου ότι το Δικαστήριο 
δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει τον ίδιο φόρτο εργασίας με το Γενικό Δικαστήριο.

                                               
1 δυνάμει του άρθρου 257 ΣΛΕΕ.
2 δυνάμει των άρθρων 19 παράγραφος 2 ΣΕΕ, 254 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ και 48 του Οργανισμού.
3 έγγραφο που διεβιβάσθη στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου στις 22 Δεκεμβρίου 2009.



PA\875930EL.doc 7/11 PE470.092v01-00

EL

Ο συντάκτης γνωμοδότησης δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί οριστικά σχετικά με την πρόταση 
του Δικαστηρίου για αύξηση του αριθμού των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου προτού η 
Επιτροπή γνωμοδοτήσει σχετικά.

Ε. Εισαγωγή μιας "αποκλίνουσας γνώμης" στο Δικαστήριο

Η αποκλίνουσα γνώμη αφορά τη δυνατότητα ενός δικαστή, ο οποίος υποστηρίζει μια 
διαφορετική γνώμη σχετικά με την απόφαση στην οποία συγκλίνει η πλειοψηφία των 
δικαστών ή τους λόγους στους οποίους αυτή βασίζεται, να ανακοινώσει τη γνώμη αυτή στις 
διασκέψεις και να τη δημοσιεύσει μαζί με την απόφαση. Αποτελεί συνεπώς μια εξαίρεση 
στην αρχή της μυστικότητας των διασκέψεων. Η ιδέα της δυνατότητας διατύπωσης μιας 
τέτοιας αποκλίνουσας γνώμης στη διαδικασία του Δικαστηρίου δεν είναι νέα. 
Αντιμετωπίστηκε ωστόσο για μεγάλο χρονικό διάστημα ως ταμπού. Ο συντάκτης 
γνωμοδότησης φρονεί ότι σημαντικοί λόγοι συνηγορούν υπέρ της εισαγωγής του θεσμού 
αυτού: Εν πρώτοις, η δυνατότητα αυτή υφίσταται σε ένα μεγάλο αριθμό συνταγματικών 
δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα σε εννέα: Δανία, Φινλανδία, 
Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς να 
θίγεται η αρχή της συλλογικότητας του Δικαστηρίου ή να υπονομεύεται το κύρος του. 
Υφίσταται επίσης ως γενική πρακτική στο Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Οι αποκλίνουσες γνώμες επιτρέπουν στην πλειοψηφία των δικαστών να αιτιολογούν τις 
αποφάσεις τους κατά τρόπο περισσότερο σαφή, συνεκτικό και πρακτικό από ό,τι σε μια 
απόφαση που αποτελεί καρπό ενός δυσχερούς συμβιβασμού. Μπορούν συνεπώς να 
συμβάλουν στην ποιότητα των αποφάσεων. Σε υποθέσεις σχετικά με επίμαχα ζητήματα που 
διχάζουν τον πληθυσμό, όπως, π.χ. υποθέσεις που αφορούν διακριτική μεταχείριση, 
διασφαλίζεται ότι οι πολίτες έχουν επίγνωση του γεγονότος ότι δεν υπάρχει μία και μόνο 
λύση του ζητήματος που εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου και ότι είναι νοητές και άλλες 
νομικά βάσιμες εναλλακτικές λύσεις. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να συμβάλουν στην 
άμβλυνση μεγάλων κοινωνικών συγκρούσεων.

Από την άλλη πλευρά, δεν θα ήταν συνετό να επιτρέπονται οι αποκλίνουσες γνώμες για όλα 
τα είδη των διαδικασιών ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές θα πρέπει 
να περιορίζονται στο Δικαστήριο και μόνο επί θεμελιωδών ζητημάτων για τα οποία οι 
αποκλίνουσες γνώμες μπορεί να επηρεάσουν τη μελλοντική νομολογία και τις γενικές αρχές 
του δικαίου. Προτείνεται ο καθορισμός των κατηγοριών υποθέσεων για τις οποίες 
επιτρέπονται αποκλίνουσες γνώμες να αποτελέσει αντικείμενο ρύθμισης του κανονισμού 
διαδικασίας του Δικαστηρίου.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Σχέδιο του Δικαστηρίου Τροπολογία

(9α) Σε υποθέσεις μείζονος σημασίας που 
εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου, 
όπως υποθέσεις που αφορούν θεμελιώδη 
ζητήματα σχετικά με την έννομη τάξη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας δικαστής 
θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
ανακοινώσει, κατά τη διάρκεια της 
διάσκεψης του Δικαστηρίου, ότι 
προτίθεται να διατυπώσει μια 
αποκλίνουσα γνώμη σε σχέση με την 
απόφαση ή τους λόγους στους οποίους 
αυτή βασίζεται, η οποία θα δημοσιευθεί 
μαζί με την απόφαση. Η δυνατότητα 
αυτή, η οποία υφίσταται σε πολυάριθμα 
συνταγματικά δικαστήρια των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, διασφαλίζει ότι οι πολίτες 
έχουν επίγνωση του γεγονότος ότι δεν 
υπάρχει μία μόνο λύση στο ζήτημα που 
εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου και 
ότι είναι νοητές και άλλες νομικά βάσιμες 
εναλλακτικές δυνατότητες, και μπορεί 
συνεπώς να επηρεάσει τη μελλοντική 
νομολογία. Συγχρόνως επιτρέπει στην 
πλειοψηφία να εκθέσει τους λόγους της 
απόφασής της κατά τρόπο σαφή και 
απόλυτο. Η εμπειρία αποδεικνύει ότι αυτό 
δεν υπονομεύει το κύρος των 
δικαστηρίων στα οποία ακολουθείται η 
πρακτική αυτή.

Or. en
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Σχέδιο του Δικαστηρίου Τροπολογία

(10) Προκειμένου τα εξειδικευμένα 
δικαστήρια να εξακολουθούν να 
λειτουργούν κατά τρόπο ικανοποιητικό σε 
περίπτωση απουσίας ενός δικαστή ο 
οποίος, χωρίς να τελεί σε κατάσταση 
αναπηρίας θεωρούμενης ως ολικής, 
κωλύεται να συμμετέχει στην εκδίκαση 
των υποθέσεων επί μακρό χρονικό 
διάστημα, πρέπει να προβλεφθεί η 
δυνατότητα τοποθετήσεως αναπληρωτών 
δικαστών στα δικαστήρια αυτά.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία επί του άρθρου 1 – παράγραφος 8.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)

Σχέδιο του Δικαστηρίου Τροπολογία

(4α) Στο άρθρο 35, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«Όταν ένας δικαστής δηλώσει κατά τη 
διάσκεψη του Δικαστηρίου ότι διαφωνεί 
με την απόφαση που πρόκειται να εκδοθεί 
ή με τους λόγους επί των οποίων η 
απόφαση αυτή βασίζεται, έχει το 
δικαίωμα να διατυπώσει μία 
αποκλίνουσα γνώμη. Η γνώμη αυτή 
δημοσιεύεται μαζί με την απόφαση. Οι 
διατάξεις εφαρμογής σχετικά με το 
παραδεκτό και τις λεπτομέρειες της 
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διαδικασίας διατύπωσης της γνώμης 
αυτής ορίζονται στον κανονισμό της 
διαδικασίας του δικαστηρίου».

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 8

Σχέδιο του Δικαστηρίου Τροπολογία

8. Στο άρθρο 62γ προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

διαγράφεται

«Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
αποφασίζοντας σύμφωνα με το άρθρο 
257 ΣΛΕΕ, μπορούν να τοποθετήσουν 
στα ειδικευμένα δικαστήρια 
αναπληρωτές δικαστές προς 
αναπλήρωση δικαστών οι οποίοι, χωρίς 
να τελούν σε κατάσταση αναπηρίας 
θεωρούμενης ως ολικής, κωλύονται επί 
μακρό χρονικό διάστημα να μετέχουν 
στην εκδίκαση των υποθέσεων. Στην 
περίπτωση αυτή, το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο θεσπίζουν τους όρους υπό 
τους οποίους διορίζονται οι αναπληρωτές 
δικαστές, τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους, τον τρόπο με τον 
οποίο αυτοί ασκούν τα καθήκοντά τους 
και τις περιστάσεις υπό τις οποίες παύουν 
να τα ασκούν.»

Or. en

Αιτιολόγηση
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του σχεδίου κανονισμού για τους αναπληρωτές δικαστές (κανονισμός 
(ΔΕΚ) 01923/2011), οι αναπληρωτές δικαστές ασκούν καθήκοντα δικαστού μόνο στο πλαίσιο 
της εξέτασης της υπόθεσης που τους έχει ανατεθεί. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι σε θέση να 
ασκούν αυστηρώς δικαστικά καθήκοντα και δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στη διοίκηση του 
Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης ή στην εκλογή του Προέδρου του Δικαστηρίου ή των 
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προέδρων των τμημάτων. Σημαίνει επίσης ότι δεν θα έχουν δικαίωμα προσωπικού συνεργάτη 
(αιτιολόγηση, σελίδα 2 του ιδίου εγγράφου). Η διαφορετική αυτή μεταχείριση ενέχει τον κίνδυνο 
δημιουργίας δικαστών δύο ταχυτήτων, πράγμα το οποίο θα ήταν επιζήμιο για την ομαλή 
λειτουργία του Δικαστηρίου.


