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ΑΓΓΛΙΚΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ
The Court of Justice cooperates with
all the courts of the Member States,
which are the ordinary courts in
matters of Community law. To ensure
the effective and uniform application
of Community legislation and to
prevent divergent interpretations, the
national courts may, and sometimes
must, refer to the Court of Justice and
ask it to clarify a point concerning the
interpretation of Community law, so
that they may ascertain, for example,
whether their national legislation
complies with that law. A reference
for a preliminary ruling may also seek
the review of the validity of an act of
Community law.
The Court of Justice’s reply is not
merely an opinion, but takes the form
of a judgment or reasoned order. The
national court to which it is addressed
is, in deciding the dispute before it,
bound by the interpretation given. The
Court of Justice’s judgment likewise
binds other national courts before
which the same problem is raised.
It is thus through references for
preliminary rulings that any European
citizen can seek clarification of the
Community rules which affect him.
Although such a a reference can be
made only by a national court, all the
parties to the proceedings before
that court, the Member States and
the European institutions may take
part in the proceedings before the
Court of Justice. In that way, several
important principles of Community
law have been established by
preliminary rulings, sometimes in
reply to questions referred by national
courts of first instance.
Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συνεργάζεται με όλα τα κοινά
δικαστήρια των κρατών-μελών σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή του
Κοινοτικού Δικαίου. Προκειμένου να
διασφαλίζεται η αποτελεσματική και
ομοιόμορφη εφαρμογή της Κοινοτικής Νομοθεσίας και να αποφεύγεται
κάθε ερμηνευτική απόκλιση, τα εθνικά
δικαστήρια μπορούν –μερικές, μάλιστα,
φορές οφείλουν– να απευθύνονται στο

που υποβλήθηκαν από πρωτοβάθμια
δικαστήρια των κρατών-μελών.

Δικαστήριο με το αίτημα της διευκρίνισης ενός ερμηνευτικού ζητήματος
του Κοινοτικού Δικαίου, έτσι ώστε να
είναι σε θέση, παραδείγματος χάρη,
να κρίνουν κατά πόσον η εθνική τους
νομοθεσία είναι σύννομη με το Δίκαιο
αυτό. Επιπλέον, η διαδικασία της προδικαστικής παραπομπής μπορεί να έχει
να κάνει με τον έλεγχο του κύρους μιας
νομικής πράξης του Κοινοτικού Δικαίου.
Η απάντηση του Δικαστηρίου δεν συνίσταται απλά και μόνο σε γνωμοδότηση, αλλά σε απόφαση ή αιτιολογημένη
διάταξη. Οταν το εθνικό δικαστήριο,
στο οποίο απευθύνεται η διάταξη αυτή,
κρίνει την υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιόν του, δεσμεύεται από τη δοθείσα
ερμηνεία. Με τον ίδιο τρόπο, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

δεσμεύει και τα άλλα εθνικά δικαστήρια, που καλούνται να αντιμετωπίσουν
παρόμοιο ζήτημα.
Ετσι, λοιπόν, μέσω της προδικαστικής
παραπομπής κάθε Ευρωπαίος πολίτης
έχει τη δυνατότητα διευκρίνισης των
Κοινοτικών Κανόνων που τον αφορούν.
Παρόλο που η διαδικασία προδικαστικής παραπομπής μπορεί να διεξαχθεί
μόνο από ένα εθνικό δικαστήριο, στη
διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μπορούν να συμμετέχουν κάθε διάδικος,
όλα τα κράτη-μέλη και τα κοινοτικά
όργανα. Με τον τρόπο αυτό, αρκετές
από τις σπουδαιότερες γενικές αρχές
του Κοινοτικού Δικαίου καθιερώθηκαν
ως επακόλουθο της διαδικασίας της
προδικαστικής παραπομπής, κάποιες
φορές ως απάντηση σε ερωτήματα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ
Καθώς αυξάνονται οι συναλλαγές και
οι μετακινήσεις ανά τον κόσμο, αυξάνεται και ο κίνδυνος εμπλοκής ενός
πολίτη ή μιας επιχείρησης σε νομική
διαμάχη που χαρακτηρίζεται από διεθνή στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία μπορεί
να οφείλονται, παραδείγματος χάρη,
στη διαφορετική ιθαγένεια των διαδίκων, στο γεγονός ότι δεν κατοικούν
στην ίδια χώρα ή στο ότι συνήψαν μια
σύμβαση οικονομικής συνδιαλλαγής
εκτός των εθνικών τους συνόρων. Σε
περίπτωση διεξαγωγής δικαστικής διαμάχης, δεν είναι αρκετό το να προσδιοριστεί ποιο δικαστήριο έχει διεθνή
δικαιοδοσία για να κρίνει την υπόθεση
(δικαιοδοσία των δικαστηρίων)· εκείνο που, επίσης, απαιτείται είναι το να
γνωρίζει κανείς ποιο ουσιαστικό Δίκαιο
διέπει την εν λόγω υπόθεση.
Τα δικαστήρια δεν εφαρμόζουν, πάντα, το εθνικό τους Δίκαιο (lex fori).
Υπάρχουν περιπτώσεις που εφαρμόζουν και το δίκαιο της άλλης χώρας,
με την οποία η δικαστική διαμάχη
συνδέεται στενά. Ο ρόλος των κανόνων «σύγκρουσης νόμων» συνίσταται, ακριβώς, στο να προσδιορίζουν
ποιο Δίκαιο διέπει μια συγκεκριμένη
έννομη σχέση (συμβάσεις, προσωπικά
ατυχήματα, οικογένεια, κληρονομική
διαδοχή, έγγαμες σχέσεις, γενικά περιουσιακά ζητήματα κ.λπ.).
Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των κανόνων αυτών, ο νομοθέτης λαμβάνει
υπόψη πολλούς παράγοντες, όπως τις
εύλογες προσδοκίες των διαδίκων, την
αρχή της εγγύτητας -βάσει της οποίας
μια έννομη σχέση ανάγεται στο Δίκαιο
της χώρας, με την οποία συνδέεται πιο
στενά-, καθώς και την ιδέα ότι κάποιοι
διάδικοι, π.χ. οι ανήλικοι, οι καταναλωτές ή οι μισθωτοί εργαζόμενοι, χρήζουν
ιδιαίτερης προστασίας.
Οι κανόνες σύγκρουσης νόμων υπάγονται στο ιδιωτικό διεθνές Δίκαιο,
ωστόσο το μοναδικό διεθνές στοιχείο
τους έγκειται στην ονομασία τους:
κατά παράδοση, κάθε κράτος διαθέτει δικό του εθνικό σύστημα κανόνων
σύγκρουσης νόμων.
Τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και στο διε-

θνές επίπεδο, η εναρμόνιση κανόνων
σύγκρουσης νόμων αφορά ορισμένους
τομείς.
The more international trade
and travel expand, the bigger the
risk gets that a company or an
individual might be involved in a
dispute of international character.
The international element can be
demonstrated by the fact that the
parties are of different nationality, or
that they reside in different countries,
or that they have entered into a
contract concerning a transaction
taking place abroad. In case of a
dispute, it is not enough to determine
which court has international
jurisdiction to adjudicate the case
(Jurisdiction of courts); what has also
to be established is which substantive
law is to be applied.
The courts do not always apply
their own national law -lex fori; they
sometimes apply the law of another
country with which the dispute
is closely connected. The conflict
of law rules aims at determining
which substantive law is applicable
to a particular legal relationship
(contracts, personal injuries, family,
successions, matrimonial property
regimes, property in general, etc.).
In the context of the elaboration
process of these rules, the legislation
takes into account a number of
factors, such as the legitimate
expectations of the parties, the
principle of proximity –based on the
association of a legal relationship
with the law of the country with
which it is most closely connectedas well as the notion that certain
parties, such as minors, consumers
and employees, deserve special
protection.
The conflict of law rules are part of
the so called private international law;
nevertheless and despite the name,
they are not international by origin:
historically, every State has its own
national system of conflict of law
rules.
Both at European and international
level, the conflict of law rules has
been harmonised in certain areas.

