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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0277/2010 , του A. K., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με μη 
δυνατότητα διαβίβασης στην Πολωνία δικαστικών και εξωδίκων εγγράφων 
προς επίδοση και κοινοποίηση μέσω συμβατικού ή ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων κάνει λόγο για τις διατάξεις που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της πολωνικής 
πολιτικής δικονομίας και αφορούν την επίδοση εγγράφων, όπως δικόγραφα προσφυγών, 
γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων και αντίγραφα διατάξεων και αποφάσεων.  Ο αναφέρων 
επισημαίνει ότι εάν ένας από τους διαδίκους σε μια υπόθεση κατοικεί εκτός Πολωνίας, τα 
πολωνικά δικαστήρια απαιτούν να ορίσει πληρεξούσιο για την επίδοση και κοινοποίηση των 
εγγράφων στην Πολωνία. Εάν παρ’ όλα αυτά τα έγγραφα δεν επιδοθούν, παραμένουν στον 
φάκελο της υπόθεσης και θεωρούνται κοινοποιημένα. Ο αναφέρων τονίζει ότι η εν λόγω 
κατάσταση συνεπάγεται διακριτική μεταχείριση των ατόμων που κατοικούν εκτός Πολωνίας, 
καθώς δεν υπάρχουν διατάξεις που να επιτρέπουν, όπως σε άλλα κράτη μέλη, την επίδοση 
και κοινοποίηση των εγγράφων με συμβατικό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  Ως εκ τούτου, 
τάσσεται υπέρ της τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη 
δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή 
κοινοποίηση πράξεων») και κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 με τρόπο που 
να επιτρέπει την επίδοση και κοινοποίηση εγγράφων με συμβατικό ή ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο σε ολόκληρη την ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Μαρτίου 2011.

α) Η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη βελτίωση της διαβίβασης δικαστικών και 
εξωδίκων πράξεων προς επίδοση ή κοινοποίηση μεταξύ των κρατών μελών σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις. Η επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό την τελευταία δεκαετία. Το 2000, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
ενέκρινε κανονισμό (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 της 29ης Μαΐου 2000), ο οποίος 
θεσπίζει διαδικαστικούς κανόνες για τη διευκόλυνση της αποστολής πράξεων από το ένα 
κράτος μέλος στο άλλο. Ο κανονισμός αυτός αντικαταστάθηκε εν τω μεταξύ από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007, ο οποίος εγκρίθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2007.

Σε συνέχεια της έγκρισης του νέου κανονισμού, εγκρίθηκε έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως 
στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.

β) Ο κανονισμός προβλέπει διαφορετικούς τρόπους διαβίβασης και επίδοσης ή κοινοποίησης 
πράξεων: διαβίβαση μέσω υπηρεσιών διαβίβασης και παραλαβής, διαβίβαση διά της 
προξενικής ή διπλωματικής οδού, επίδοση ή κοινοποίηση ταχυδρομικώς και απευθείας 
αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης.

Έκαστος εξ αυτών των τρόπων διαβίβασης συνιστά νομικώς έγκυρη επίδοση ή κοινοποίηση 
πράξεων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Εντούτοις, η διαβίβαση μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου δεν προβλέπεται από τον κανονισμό.

γ) Το άρθρο 1135 του πολωνικού κώδικα πολιτικής δικονομίας επιβάλλει στους διαδίκους 
αστικών και εμπορικών υποθέσεων που διαμένουν σε άλλα κράτη μέλη (και τρίτες χώρες) 
την υποχρέωση να ορίζουν είτε νόμιμο εκπρόσωπο είτε αντίκλητο για τους σκοπούς της 
επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων στην Πολωνία. Σε περίπτωση μη ορισμού αντίστοιχου 
προσώπου, οι πράξεις που απευθύνονται στον εν λόγω διάδικο κατατίθενται στο δικαστήριο 
και θεωρείται ότι έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί στον διάδικο.

Η υποχρέωση αυτή ενδέχεται να μην συνάδει με το άρθρο 18 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς είναι πιθανόν να συνιστά έμμεση δυσμενή διάκριση λόγω 
ιθαγένειας.  

Το άρθρο 18 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει, εντός του 
πεδίου εφαρμογής της εν λόγω Συνθήκης, κάθε διάκριση λόγω ιθαγένειας. Η συγκεκριμένη 
απαγόρευση δεν καλύπτει μόνο τις εμφανείς διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, αλλά και διακρίσεις 
οι οποίες, με την εφαρμογή άλλων κριτηρίων, καταλήγουν στην πράξη στο ίδιο αποτέλεσμα1. 
Βάσει της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθίσταται σαφές ότι 
οιαδήποτε εθνική ρύθμιση, η οποία προβλέπει διαφοροποίηση στηριζόμενη στο κριτήριο της 
κατοικίας υπό την έννοια ότι δεν αναγνωρίζει στους μη κατοίκους ημεδαπής ορισμένα 
πλεονεκτήματα παρεχόμενα, τουναντίον, στους κατοικούντες στο εθνικό έδαφος, εγκυμονεί 

                                               
1 Μεταξύ άλλων, υπόθεση 152/73, Sotgiu κατά Deutsche Bundespost, [1974] Συλλογή 153, 
σκέψη 11.
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τον κίνδυνο να αποβεί κυρίως εις βάρος των υπηκόων άλλων κρατών μελών, και να συνιστά, 
συνεπώς, έμμεση δυσμενή διάκριση λόγω ιθαγένειας1.

Η επίμαχη διάταξη αφορά κατά κανόνα υπηκόους άλλων κρατών μελών οι οποίοι, σε πολλές 
περιπτώσεις, δεν διαμένουν ή δεν είναι εγκατεστημένοι στην Πολωνία (και υποχρεούνται, ως 
εκ τούτου, να ορίσουν νομικό εκπρόσωπο ή αντίκλητο για την επίδοση ή κοινοποίηση 
πράξεων), αλλά αφορά εξαιρετικά σπανίως πολωνούς υπηκόους (ήτοι εκείνους που δεν έχουν 
την επίσημη ή συνήθη κατοικία τους στην Πολωνία). Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι οι 
επίμαχες ρυθμίσεις οδηγούν στην πράξη στο ίδιο αποτέλεσμα με την άμεση διάκριση λόγω 
ιθαγένειας και θα μπορούσαν, επομένως, να συνιστούν έμμεση διάκριση λόγω ιθαγένειας.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι, για να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι μία διάταξη, 
είναι ασυμβίβαστη με το άρθρο 18 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
δεν αρκεί, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
διαπίστωση ότι μία απαίτηση συνιστά έμμεση διάκριση λόγω ιθαγένειας. Απαιτείται επίσης 
να εξετασθεί κατά πόσον η επίδικη διάταξη είναι αιτιολογημένη και τηρεί την αρχή της 
αναλογικότητας2. 

Επιπροσθέτως, ο προαναφερόμενος κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και 
κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές 
υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων») και κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου, αποβλέπει στην ταχεία και αποτελεσματική επίδοση ή 
κοινοποίηση δικαστικών και εξωδικαστικών πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις 
μεταξύ διαδίκων που βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη. Ο εν λόγω κανονισμός 
επιβεβαιώνει τη δυνατότητα επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων σε άλλα κράτη μέλη μέσω 
του ταχυδρομείου. Ενώ, δυνάμει του άρθρου 14 του ανωτέρω κανονισμού, κάθε κράτος 
μέλος δύναται να επιδίδει ή να κοινοποιεί δικαστικές πράξεις απευθείας διά των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών σε κατοίκους άλλου κράτους μέλους με συστημένη επιστολή με 
απόδειξη παραλαβής ή ισοδύναμο έγγραφο, μπορεί εξίσου να επιλέξει τη χρήση άλλων 
διαδικασιών που προβλέπονται από τον κανονισμό, ούτως ώστε να διασφαλίσει ακόμα 
περισσότερες εγγυήσεις σχετικά με την ορθή παραλαβή των προς επίδοση ή κοινοποίηση 
πράξεων. 

Τέλος, κατά την αξιολόγηση της υποχρέωσης που αναφέρεται ανωτέρω θα πρέπει να 
ληφθούν εξίσου υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 165, παράγραφος 2, του πολωνικού κώδικα 
πολιτικής δικονομίας, σύμφωνα με τις οποίες ως ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης μίας 
πράξης νοείται η παράδοσή της στο δικαστήριο ή στον πολωνικό δημόσιο φορέα 
εκμετάλλευσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών.
                                               
1 Μεταξύ άλλων: Υπόθεση C-221/89, Factortame, [1991] Συλλογή I-3905, σκέψη 32· 
υπόθεση C-114/97, Επιτροπή κατά  Ισπανίας, [1998] Συλλογή I-6717, σκέψη 44· Υπόθεση C-
279/93 Finanzamt Köln κατά Schumacker, [1995] Συλλογή I-225, σκέψεις 28 και 29.
2 Μεταξύ άλλων: Υπόθεση C-398/92 Mund & Fester κατά Hatrex Internationaal Transport, 
[1994] Συλλογή I-467, σκέψεις 16 και 17·  Υπόθεση C-29/95 Pastoors, [1997] Συλλογή I-
285, σκέψη 24· Υπόθεση 323/95 Hayes κατά Kronenberger, [1997] Συλλογή I-1711, σκέψη 
24.
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Συμπεράσματα

Λαμβάνοντας υπόψη τα προπαρατεθέντα, η Επιτροπή προτίθεται να θίξει στις πολωνικές 
αρχές το ζήτημα που αναφέρεται στο στοιχείο γ).

Παράλληλα, η Επιτροπή ελέγχει επιμελώς την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων 
ευρωπαϊκών ένδικων μέσων. Όπως ορίζεται στο άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1393/2007, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού 
το αργότερο έως την 1η Ιουνίου 2011. Στην έκθεση αυτή, η Επιτροπή σκοπεύει να εξετάσει 
τη δυνατότητα χρήσης σύγχρονων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ούτως ώστε να ληφθεί 
μέριμνα για την ασφάλεια της αλληλογραφίας. Η εν λόγω έκθεση, και πιθανώς η 
αναθεώρηση του κανονισμού, αναμένεται να αξιολογήσει επίσης την ανάγκη θέσπισης 
κοινών ελάχιστων προτύπων ή τυποποιημένων κανόνων πολιτικής δικονομίας για την 
επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου 2011.

Oι πολωνικές αρχές απάντησαν στην έρευνα της Επιτροπής στις 7 Ιουνίου 2011. Στην
απάντησή του το πολωνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης τονίζει την ετοιμότητά του για την
έναρξη προπαρασκευαστικών εργασιών αντιμετώπισης των ζητημάτων που θίγονται από την 
Επιτροπή. Εντούτοις, η απάντηση δεν εξασφαλίζει το χρονοδιάγραμμα και το αποτέλεσμα
των εργασιών προς την κατεύθυνση της απαραίτητης αλλαγής του πολωνικού κώδικα
πολιτικής δικονομίας. Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας της συνθήκης, 
εξετάζει την αποτελεσματικότητα των νομικών μέσων που διαθέτει η ΕΕ και θα πράξει 
αναλόγως. Η Επιτροπή θα υποβάλλει έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού 1393/2007 
το πρώτο τρίμηνο του 2012. Στην έκθεση αυτή η Επιτροπή σκοπεύει να εξετάσει την
δυνατότητα χρησιμοποίησης σύγχρονων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την ασφάλεια 
της αλληλογραφίας. Η έκθεση, και, ενδεχομένως, η αναθεώρηση θα εξετάσει επίσης την
ανάγκη καθιέρωσης κοινών ελάχιστων κριτηρίων ή κανόνων για την διαχείριση των 
εγγράφων στην πολιτική δικονομία. 


