
στο σχέδιο νόμου "Για την κύρωση (α) του πρώτου πρω
τοκόλλου για την ερμηνεία από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων της συμβάσεως για το εφαρμοστέο δίκτυο 
στις συμβσπκές ενοχές, η οποία είναι ανοικτή προς υπογρα
φή στη Ρώμη από τις 19 Ιουνίου 1980 και (β) του δεύτερου 
πρωτοκόλλου για την ανάθεση ορισμένων αρμοδιοτήτων στο 
Δκαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον οφορό την 
ερμηνεία της συμβάσεως γη το εφαρμοστέο δίκαιο σης συμ
βατικές ενοχές, η οποία είναι ανοικτή προς υπογραφή από 
πς 19 Ιουνίου 1980 στη Ρώμη"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

1. Με το ανωτέρω σχέδιο νόμου προτείνεται η κύρωση 
δύο πρωτοκόλλων, τα οποία συμπληρώνουν την κοινοτική 
σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές 
('σύμβαση της Ρώμης του 1980'), που έχει ήδη κυρωθεί 
από τη χώρα μας με το ν. 1792/1988 (ΦΕΚ 142/24.6.1988 
Τ.Α').

2. Τα πρωτόκολλα αυτά υπογράφηκαν στις Βρυξέλλες 
στις 19 Δεκεμβρίου 1988 και δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ap.L 48/20-2-1989.

3. Με αυτά τα πρωτόκολλα υλοποιείται η πρόθεση που 
έχει ήδη εκφρασθεί στην Κοινή δήλωση του 1980, την 
προσάρτημάνη στη σύμβαση της Ρώμης του 1980, να εξε- 
τασθεί η δυνατότητα παροχής ορισμένων αρμοδιοτήτων στο 
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Δ.Ευρ.Κ.), προ- 
<ειμένου να διασφαλιστεί η κατά το δυνατόν αποτελεσμα
τικότερη εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης της Ρώμης 
του 1980 και να αποτραπούν ερμηνευτικές αποκλίσεις, που 
απορούν να παρακωλύσουν την ικανοποιητική λειτουργία 
της σύμβασης αυτής.

4. Οι λύσεις που καθιερώνουν τα υπό κύρωση πρωτόκολλα 
ευθυγραμμίζονται προς το άρθρο 177 της Συνθήκης ΕΟΚ, 
;ου θεσπίζει την προδικασπκή παραπομπή του εθνικού 
■ικαστή στο Δ.Ευρ.Κ, σε θέματα ερμηνείας του κοινοτοικού 
Ηκαίου, καθώς και προς το ερμηνευτικό πρωτόκολλο της

Ιουνίου 1971 ως προς τη Σύμβαση των Βρυξελλών (ν. 
816/1988), με τις αναγκαίες βέβαια αποκλίσεις που υπα- 
ορεύει η ιδιομορφία της ύλης της ρυθμιζόμενης στη σύμβαση 
ης Ρώμης.
Η επιθυμία διατήρησης της ενότητας στην προδικασπκή 

ομηνευπκή δικαιοδοσία του Δ.Ευρ.Κ., όπως διαγράφεται 
τη Συνθήκη, και του καθεστώτος συνεργασίας ανάμεσα 
τον κοινοτικό και τον εθνικό δικαστή συνάγεται κα: από 
η διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 του πρώτου πρωτοκόλλου, 
που ορίζεται όπ οι διατάξεις της Συνθήκης και του πρω- 
ρκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου είναι ε- 
αρμοστέες και στη διαδικασία ερμηνείας της σύμβασης 
ης Ρώμης και των άλλων κειμένων, που αναφέρονται στο 
Ρθρο 1, με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων του προ- 
;ίμενου πρωτόκολλου.
5. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παραπομπή είναι 

.ινητική και γίνεται από τα εθνικά δικαστήρια που απαοιθ- 
ούνται στο άρθρο 2. Πρόκειται για τα ανώτατο εθνικά 
καυτήρια, που αναφέρονται ονομαστικά σ'αυτό το άρθρο 
- εξαίρεση την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Ειδικότερα για την Ελλάδα θεωρήθηκε σκόπιμο να μη 
/ει ονομαστική αναφορά στα δύο κύρια ανώτατα δικαστήρια, 
ν Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικράτειας, ώστε

μην αποκλεισθεί η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων 
ιοδικαστικής ερμηνείας κα: στα λοιπά ανώτατα δικαστήρια.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ όπως το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 100 του 
Συντάγματος κεε το Ελεγκτικό Συνέδριο. Πάντως δικηίι.ΐ) m 
παραπομπής κατά το άρθρο 2β έχουν και τα δικαστήρια 
των συμβαλλλόμενων κρατών όταν δικάζουν αε δεύτερο 
βαθμό. Η παραπομπή αυτή προβλέπεται στην περίπτωση 
που ανακύπτει θέμα ερμηνείας στο πλαίσιο εκκρεμούς υ- 
ποθέσεως και η λύση του ερμηνευτικού αυτού ζητήματος 
είναι απαραίτητη για την έκδοση της απόφασης του εθνικού 
δικαστή (άρθρο 2 στην αρχή).

6. Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 3 nap. 3 εθνικές 
αρχές μπορούν να υποβάλουν αίτημα προδικαστικής ερμη
νείας, όταν αποφάσεις των δικαστηρίων του κράτους τους 
έρχονται σε αντίθεση, είτε με την ερμηνεία που έχει ήδη 
δοθεί από το Δ.Ευρ.Κ. είτε από δικαστήρια άλλου συμβαλ
λόμενου κράτους από τα αναφερόμενα στο άρθρο 2, υπό 
την προϋπόθεση ότι αυτές οι αποφάσεις απέκτησαν ισχύ 
δεδικασμένου. Επισημαίνεται όπ η ερμηνεία που δίνει άαυτήν 
την περίπτωση το Δ.Ευρ.Κ. δεν παράγει αποτελέσματα ως 
προς πς αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων που έδωσαν 
αφορμή στην υποβολή του αιτήματος για ερμηνεία (άρθρο 
3 παρ.2).

7. Η αρχική πρόταση για το σύστημα προδικαστικής 
παραπομπής θεμελιωνόταν σε πρωτόκολλο, του οποίου η 
επικύρωση έπρεπε να γίνει και από τα δώδεκα κράτη μέλη. 
Συνταγματικά προβλήματα (Ιρλανδία) ή διαφορές επί της 
ουσίας (Ιταλία, Ολλανδία. Δανία) καθιστούσαν τη συγκέ
ντρωση δώδεκα επικυρώσεων πρακτικά αδύνατη. Προτάθηκε 
συνεπώς η υιοθέτηση δύο διαφορετικών πρωτοκόλλων, από 
το οποία το πρώτο απαιτεί την επικύρωση επτά μόνο 
συμβαλλόμενων κρατών (που πρέπει να έχουν οπωσδήποτε 
επικυρώσει και τη σύμβαση της Ρώμης) και το δεύτερο και 
των δώδεκα Οι ουσιαστικές διατάξεις ερμηνείας (δικαστήρια 
που μπορεί να αποτανθούν στο Δ.Ευρ.Κ. κλπ.) περιέχονται 
στο πρώτο πρωτόκολλο, ενώ το δεύτερο περιορίζεται να 
διαπιστώσει την, βάσει του πρώτου πρωτοκόλλου, απόδοση 
των ερμηνευτικών αρμοδιοτήτων στο Δ.ΕυρΧ. Με τον τρόπο 
αυτόν τα κράτη μέλη των Κοινοτήτων, που απέχουν επε 
από την επικύρωση της Σύμβασης είτε από την επικύρωση 
του πρώτου πρωτοκόλλου, θα μπορούσαν με την επικύρωση 
του δεύτερου μόνο πρωτοκόλλου να δηλώσουν και τυπικά 
τη συμφωνία τους ως προς την εφαρμογή ενός συστήματος 
προδικαστικής ερμηνείας της σύμβασης της Ρώμης , έστω 
και χωρίς δική τους συμμετοχή. Παραμερίζονται έτσι οι 
αντιρρήσεις και ενδεχόμενα θεσμικά προβλήματα που θα 
μπορούσαν να προκύψουν από το γεγονός ότι για πρώτη 
φορά ένα σύστημα προδικαστικής παραπομπής θα εφαρ
μόζεται ενδεχομένως σε μέρος μόνο του κοινοτικού χώρου 
ή ότι οι προόικαστιχές αποφάσεις θα εκδίδονται (και) από 
δικαστές, των οποίων οι χώρες δεν θα είχαν επικυρώσει 
το πρώτο πρωτόκολλο για το σύστημα της προδικαστικής 
παραπομπής.
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