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II
(Προπαρασκευαστικές πράξεις)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γνωµοδότηση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς
το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων»
(COM(2001) 398 τελικό)
(2002/C 241/01)
Στις 11 Ιουλίου 2002, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει από την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή να καταρτίσει γνωµοδότηση για
την ανωτέρω ανακοίνωση.
Το τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών
εργασιών της ΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 26 Ιουνίου 2002 µε βάση εισηγητική έκθεση του
κ. Retureau.
Κατά την 392η σύνοδο ολοµέλειας της 17ης και 18ης Ιουλίου 2002 (συνεδρίαση της 17ης Ιουλίου), η
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 114 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 3 αποχές την ακόλουθη
γνωµοδότηση.

1.

Προς ένα δίκαιο της παγκοσµιοποίησης;

1.1.
Το δίκαιο του διεθνούς εµπορίου εντάσσεται στο πλαίσιο
της παγκοσµιοποίησης των συναλλαγών αγαθών και υπηρεσιών
και έχει ως αντικείµενο τη ρύθµιση των σχέσεων µεταξύ των µερών
µιας διεθνούς εµπορικής ή χρηµατοπιστωτικής συναλλαγής ή
µιας διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών. Οι εµπορικές συµβάσεις
διέπονται από το δίκαιο αυτό και ενδεχοµένως από ειδικές σχετικές
συµβάσεις, όταν περιλαµβάνουν ένα ή περισσότερα στοιχεία
αλλοδαπότητας. Για παράδειγµα, η Σύµβαση της Ρώµης του
1980 (1) σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές,
η οποία ενοποιεί τους κανόνες για τη σύγκρουση νόµων, π.χ.,
εφαρµόζεται σε όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.

Ιδρύµατος για την ενοποίηση του ιδιωτικού δικαίου (UNIDROIT,
Ρώµη) και, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκ µέρους µιας επιτροπής για το
ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων, η οποία έχει παρουσιάσει, κατά
τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ένα σύνολο αρχών και διατάξεων µε
στόχο την ενοποίηση των αρχών και των πρακτικών του δικαίου
των χωρών της Κοινότητας, ιδιαίτερα όσον αφορά το δίκαιο των
χωρών της ηπειρωτικής Ευρώπης και το αγγλοσαξονικό κοινό
δίκαιο (common law), καθώς και εκ µέρους µιας Επιτροπής
εµπειρογνωµόνων (ορισµένοι από τους οποίους συµµετέχουν και
στις δύο επιτροπές), στην οποία το Κοινοβούλιο ανέθεσε τη
συγκριτική µελέτη του εθνικού δικαίου των διαφόρων κρατών,
προκειµένου να συναχθούν οι κοινές αρχές του δικαίου των
συµβάσεων στην Ευρώπη.

1.3.
Το διεθνές εµπορικό δίκαιο έχει αποτελέσει αντικείµενο
εντατικών ερευνητικών εργασιών, ιδιαίτερα εκ µέρους του ∆ιεθνούς

1.4.
Οι κατευθυντήριες αρχές που έχουν εκπονήσει οι εν
λόγω επιτροπές νοµοµαθών, ή και επαγγελµατικές οργανώσεις,
εξακολουθούν να έχουν προαιρετικό χαρακτήρα ως προς την
εφαρµογή τους από τα µέρη. Συνιστούν στοιχεία ενός είδους
συµπληρωµατικού εµπορικού νόµου (lex mercatoria) που φιλοδοξεί να φανεί χρήσιµος στα µέρη και στους δικαστές. Στην Ευρώπη,
όµως, τίθεται το πρόβληµα της αναγνώρισης, εκ µέρους των
εθνικών δικαστών, των εν λόγω ιδιωτικών «κωδίκων» κατά την
ερµηνεία των διατάξεων των συµβάσεων, ή όταν καλούνται να
διευκρινίσουν τη βούληση των µερών ή να κρίνουν µια διαφορά,
ενώ αλλού το µη κρατικό δίκαιο µπορεί να λαµβάνεται υπόψη,
όπως στα πλαίσια της Σύµβασης του Μεξικού (CIDIP).

( 1) ΕΕ C 027 της 26.1.1998.

1.5.
Υπάρχει µια κάποια αντίφαση µεταξύ, αφενός, της αρχής
της συµβατικής ελευθερίας και της επιλογής από τα µέρη του
εφαρµοστέου δικαίου και, αφετέρου, του εδαφικού δικαίου

1.2.
Το δίκαιο αυτό, που είναι ακόµη ατελές, έχει προκύψει
από διακρατικές πρωτοβουλίες, π.χ., στα πλαίσια της Επιτροπής
των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο του ∆ιεθνούς Εµπορίου
(CNUDCI), και από ιδιωτικές πρωτοβουλίες, τις οποίες ανέλαβαν
πρόσωπα που ασκούν εµπορικές και νοµικές δραστηριότητες ή
πανεπιστηµιακοί και άλλοι ειδικοί, που προτείνουν θεωρητικές
αναλύσεις και λύσεις ή εθελούσιους κανόνες και αρχές ή κώδικες
συµπεριφοράς.
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αναφοράς των εθνικών δικαστών, γεγονός που ενθαρρύνει την
προσφυγή σε ιδιωτικούς διαιτητές σε περίπτωση διαφορών. Οι
διαιτητές αποφαίνονται επί του δικαίου. Η αναγκαστική εκτέλεση
των διαιτητικών αποφάσεων, όµως, προϋποθέτει την προσφυγή σε
εθνικό δικαστή, ο οποίος εκδίδει, κατά έναν τρόπο, το εκτελεστήριο
έγγραφο. Σε άλλες περιπτώσεις, πολύ σπάνιες στην πράξη, ο
εθνικός δικαστής µπορεί να ασκήσει µια αρµοδιότητα ελέγχου των
διαιτητικών αποφάσεων, ανάλογη µε την αναίρεση. Και εδώ υπάρχει
αντίφαση. Μια πιθανή λύση θα ήταν να δοθεί το δικαίωµα στους
εθνικούς δικαστές να χρησιµοποιούν µια ενοποιηµένη ευρωπαϊκή
ενότητα αρχών και κανόνων, εάν αυτή είναι η επιθυµία των
µερών, προκειµένου να ερµηνεύσουν τις ρήτρες της σύµβασης, ή
συµπληρωµατικά, προκειµένου να αποφανθούν για ζητήµατα
ασαφή ή που δεν είχαν προβλέψει τα µέρη.

1.11.
Οι άδειες εκµετάλλευσης και οι µεταφορές τεχνολογίας,
που εµπλέκονται σε ορισµένες διεθνείς συµβάσεις, διέπονται, κατά
κύριο λόγο, από τις σχετικές µε την πνευµατική ιδιοκτησία
συµβάσεις της Παγκόσµιας Οργάνωσης Πνευµατικής Ιδιοκτησίας
(ΠΟΠΙ) και από τις συµφωνίες για τα δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας που συνδέονται µε τις διεθνείς εµπορικές συναλλαγές
(TRIPs) του ΠΟΕ.

1.6.
Θα ήταν σκόπιµο να τονιστεί ότι υπάρχουν σηµαντικές
διεθνείς συµβάσεις στον τοµέα αυτό, που έχουν προωθηθεί από τις
εργασίες της UNIDROIT και έχουν διαµορφωθεί κυρίως υπό την
αιγίδα της CNUDCI.

1.12.1.
Είναι, όµως, αναµφισβήτητο ότι οι διεθνείς παράγοντες
αντιλαµβάνονται την ανάγκη ενός χρησιµοποιήσιµου, σταθερού
και προβλέψιµου καθολικού πλαισίου, που θα ευνοεί την ασφάλεια
και την αξιοπιστία των συναλλαγών, καθώς και την τήρηση
των εκάστοτε εφαρµοστέων διατάξεων και αρχών της διεθνούς
δηµόσιας τάξης, που εντάσσονται στις µεγάλες διεθνείς συµβάσεις
και στο εθιµικό δίκαιο (γενικές αρχές του δικαίου: εγγυήσεις των
διαδικασιών, αρχή της πίστεως στις συµβάσεις, σεβασµός των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών κανόνων της εργασίας). 'Ενα τέτοιο κοινό δίκαιο θα συµβάδιζε, ασφαλώς, µε τη
διεθνοποίηση των συναλλαγών και των συµβάσεων που σχετίζονται
µε τις συναλλαγές αυτές.

1.7.
Η Σύµβαση της Βιέννης του 1980 για τις διεθνείς
πωλήσεις εµπορευµάτων, την οποία έχουν κυρώσει πολλά κράτη,
µεταξύ των οποίων όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ, συνιστά µια πλήρη
αναφορά, συµπληρωµατικής φύσεως, που µπορεί να αντικαταστήσει το εκάστοτε εθνικό δίκαιο, εάν την επιλέξουν τα µέρη για τη
διευθέτηση των σχέσεών τους. Η Σύµβαση αυτή χρησιµοποιείται
ευρέως στις παγκόσµιες εµπορευµατικές συναλλαγές.

1.8.
Εντούτοις, στη σύµβαση αυτή, η κατάρτιση των συµβάσεων
δεν προβλέπει την προσυµβατική φάση και τα κράτη που την
έχουν κυρώσει µπορούν να θεωρήσουν ότι δεν δεσµεύονται
από συγκεκριµένα τµήµατα της Σύµβασης (κατάρτιση σύµβασης,
συνέπειες της σύµβασης). Το κύριο µέρος της σύµβασης συνιστούν
οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, υποχρεωτικά επαγγελµατιών, γεγονός που περιορίζει την εµβέλειά της.
Ειδικότερα, δεν καλύπτονται, κατά συνέπεια, οι καταναλωτικές
συµβάσεις.

1.9.
Η πώληση εµπορευµάτων συνιστά µια από τις κυριότερες
συµβάσεις του διεθνούς εµπορίου. Συνοδεύεται, όµως, κατά
κανόνα, από µια ή περισσότερες συµβάσεις µεταφοράς, καθώς η
πλειονότητα των µεταφορών πραγµατοποιείται µέσω της θαλάσσιας οδού, και από συµβάσεις ασφάλισης των εµπορευµάτων κ.λπ.

1.12.
'Ενας κώδικας διεθνούς εµπορίου, καθολικής εφαρµογής,
που θα υπερβαίνει τα διάφορα νοµικά συστήµατα και παραδόσεις,
παραµένει ακόµη µύθος. Εξάλλου, το πόσο µακρύς είναι ο δρόµος
που αποµένει να διανυθεί, διαπιστώνεται αν εξετάσουµε το µικρό
ποσοστό επικύρωσης των διεθνών συµβάσεων όσον αφορά ουσιαστικές διατάξεις του δικαίου των συµβάσεων.

1.13.
Πιο εύκολο, ίσως, θα ήταν να πραγµατοποιηθεί εναρµόνιση, σε περιφερειακό ή υπο-περιφερειακό επίπεδο, ως εναλλακτική
λύση ή πρώτο στάδιο προς ένα οικονοµικό δίκαιο της παγκοσµιοποίησης, το οποίο δεν διαθέτει ούτε κυρίαρχη νοµοθετική εξουσία
ούτε δικαστή, όπως τα κράτη, παρότι η ύπαρξη του ΠΟΕ και του
Οργάνου του για την Επίλυση ∆ιαφορών (ΟΕ∆), καθώς και η
ύπαρξη ενός διεθνούς µηχανισµού, του ∆ιεθνούς ∆ιαιτητικού
∆ικαστηρίου του ∆ιεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου (∆ΕΕ), τείνουν να καλύψουν το κενό αυτό.

1.14.
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να τονίσει ότι τα ζητήµατα δικαίου των
συµβάσεων στις υποψήφιες χώρες και τα ενδεχόµενα προβλήµατα
ασυµβατότητας δεν επισηµαίνονται στην Ανακοίνωση. Θα ήταν
σκόπιµο, στην Πράσινη Βίβλο (ή στην Λευκή Βίβλο) που ετοιµάζει
η Επιτροπή, να γίνεται αναφορά στη νοµική κατάσταση που ισχύει
στις υποψήφιες χώρες.

2. Εναρµόνιση του δικαίου των συµβάσεων στην Ευρώπη
1.10.
Οι υπηρεσίες, κυρίως οι χρηµατοοικονοµικές, οι επενδύσεις, και οι ασφαλίσεις, δεν έχουν αποτελέσει αντικείµενο
κυρωµένων και ισχυουσών συµβάσεων των Ηνωµένων Εθνών, παρά
τις πρωτοβουλίες της CNUDCI. Υπάρχει, όµως, για τους τοµείς
αυτούς ένα σηµαντικό σύνολο µη υποχρεωτικών κανόνων. Για τα
ζητήµατα αυτά, αναπτύσσονται, επίσης, κανόνες του ΠΟΕ, καθώς
και η νοµολογία του οργάνου του ΠΟΕ για την επίλυση των
διαφορών (ΟΕ∆), οι οποίοι, όµως, απευθύνονται αποκλειστικά στα
κράτη και όχι άµεσα σε ιδιώτες.

2.1. Γενικές παρατηρήσεις

2.1.1.
Η εναρµόνιση του δικαίου των συµβάσεων στην
Ευρωπαϊκή 'Ενωση θεωρείται ευκταία, πολύ περισσότερο λόγω της
ύπαρξης της Ενιαίας Αγοράς. Εδώ και µια εικοσαετία, διαπρεπείς
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νοµοµαθείς έχουν επιδοθεί στην κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού
δικαίου των συµβάσεων που να συµβιβάζει τις νοµοθεσίες της
ηπειρωτικής Ευρώπης µε αυτό που είθισται να καλείται αγγλικό
«κοινό δίκαιο» (common law) που, όµως, επειδή το ευρωπαϊκό
δίκαιο είναι άµεσα εφαρµοστέο και λόγω των πρόσφατων µεταρρυθµίσεων και γραπτών νόµων (statute laws), κυρίως όσον αφορά
την πολιτική δικονοµία και τα δικαιώµατα του ανθρώπου, θα ήταν
προτιµότερο να καλείται δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας ή,
χάριν συντοµίας, αγγλικό δίκαιο. Υπάρχουν ορισµένες διαφορές
στη Βόρειο Ιρλανδία και, κυρίως, στη Σκωτία, η οποία διαθέτει
ξεχωριστό δίκαιο και δικαστικό σύστηµα (που υπάγονται, ωστόσο,
στην ανώτερη αρχή των δικαστών της Βουλής των Λόρδων),
καθώς και αυτόνοµο Κοινοβούλιο µε ορισµένες νοµοθετικές
αρµοδιότητες. Η Ιρλανδία διαθέτει, επίσης, ίδιο σύστηµα «κοινού
δικαίου», το οποίο εφαρµόζεται στα πλαίσια συντάγµατος.

2.1.2.
'Οπως στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, όπου
υπάρχει Ενιαίος Εµπορικός Κώδικας (ΕΕΚ) που αποτελεί σηµείο
αναφοράς για τα µέρη και για τους δικαστές, και όπου όµως η
κάθε Πολιτεία διαθέτει διαφορετικό δίκαιο, έτσι και στο Ηνωµένο
Βασίλειο υπάρχουν νοµικές διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της
ίδιας χώρας. Εποµένως, στις δύο αυτές περιπτώσεις, η ενότητα του
δικαίου δεν θεωρείται απόλυτα αναγκαία για µια ενοποιηµένη
αγορά. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί, κυρίως, σήµερα και
στο εσωτερικό της Ενιαίας Αγοράς, χωρίς όµως την ύπαρξη Ενιαίου
Κώδικα, ο ρόλος του οποίου θα µπορούσε να καλυφθεί στο µέλλον
από µια κοινοτική νοµοθεσία που θα προκύψει από τις εργασίες
της Επιτροπής, οι οποίες θα στηριχθούν στο έργο της Επιτροπής
για το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο των Συµβάσεων και άλλων επιτροπών
που εργάζονται στο θέµα αυτό όσον αφορά τις διασυνοριακές
συµβάσεις που συνάπτονται εντός του οικονοµικού χώρου όπου
ισχύει το κοινοτικό δίκαιο.

2.1.3.
Ο κοινοτικός οικονοµικός χώρος, µε την ύπαρξη του
ενιαίου νοµίσµατος για τις περισσότερες από τις χώρες του και της
Ενιαίας Αγοράς του, αποτελεί πράγµατι κατάλληλο πεδίο για τη
δηµιουργία ενός οµοιογενούς δικαίου των συµβάσεων. Η Επιτροπή,
όµως, διερωτάται — και µας υποβάλλει το ερώτηµα — κατά πόσον
θα ήταν σκόπιµη και εφαρµόσιµη µια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που
να αφορά αυτόν τον σηµαντικό κλάδο του διεθνούς εµπορικού
δικαίου, και η οποία, εξάλλου, για να είµαστε συνεπείς, θα έπρεπε
ίσως να επεκταθεί σε ένα ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβατικών
υποχρεώσεων (µε ενδεχόµενα στοιχεία αστικής και ποινικής ευθύνης, πέρα από τη συµβατική ευθύνη, σε ορισµένες περιπτώσεις µη
εκτέλεσης ή πληµµελούς εκτέλεσης της σύµβασης, ή σε
περιπτώσεις διατάξεων που είναι ασύµβατες µε τη δηµόσια τάξη).

2.1.4.
Λαµβάνοντας υπόψη την υφιστάµενη κατάσταση στις
διάφορες ενδιαφερόµενες χώρες, συµπεριλαµβανοµένων και των
υποψηφίων χωρών, θα ήταν σκόπιµο να κληθεί η Επιτροπή να
θεσπίσει ένα ενιαίο δίκαιο, εφαρµόσιµο σε όλους τους τύπους
συµβάσεων και σε όλα τα συµβαλλόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων και των τελικών καταναλωτών. 'Ενα ευρωπαϊκό δίκαιο των
συµβάσεων θα ήταν πλήρως αιτιολογηµένο για τις διασυνοριακές
συµβάσεις.
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2.1.5.
Θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο να συµπληρωθεί, παράλληλα, το υφιστάµενο καθολικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, τα οποία
χρησιµοποιούνται ως βάσεις του εγχειρήµατος, και να ληφθούν
υπόψη οι πρακτικές και οι τυποποιηµένες συµβάσεις που χρησιµοποιούνται ευρέως από τα µέρη στις διεθνείς συµβάσεις, δεδοµένου
ότι το ενδοευρωπαϊκό και το εξωευρωπαϊκό εµπόριο διέπονται,
κατά µεγάλο µέρος, από κοινές συµβατικές ρυθµίσεις και αρχές,
και ότι πολλές επιχειρήσεις συναλλάσσονται και στα δύο πεδία.

2.2. Προϋπάρχοντα στοιχεία ενός ευρωπαϊκού δικαίου των
συµβάσεων

2.2.1.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι υφίσταται ήδη ένα σηµαντικό
κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα του ιδιωτικού δικαίου, µε
κατεύθυνση προς την εναρµόνιση των εθνικών ρυθµίσεων για
θέµατα συµβάσεων, είτε άµεσα είτε πιο έµµεσα, ανάλογα µε την
περίπτωση. Το κεκτηµένο αυτό παρατίθεται λεπτοµερώς στο
Παράρτηµα Ι της Ανακοίνωσης, ενώ στο Παράρτηµα ΙΙΙ παρουσιάζεται διαρθρωµένη άποψη του εν λόγω κεκτηµένου και των διεθνών
δεσµεύσεων που έχουν υποχρεωτική ισχύ για θέµατα συµβάσεων.

2.2.1.1.
Μπορούµε, ίσως, να διερωτηθούµε εάν η Κοινότητα
διαθέτει αρµοδιότητες που να της παρέχουν τη δυνατότητα να
καταρτίσει ένα ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων (η έκφραση αυτή
νοείται µε την ευρεία έννοια του δικαίου της κατανάλωσης, του
δικαίου των εµπορικών συµβάσεων, καθώς και του ενοχικού
δικαίου και της ευθύνης που προκύπτει από αυτό). Οι υποχρεώσεις
της, όµως, σε θέµατα προστασίας των καταναλωτών και οι
αρµοδιότητές της για την υλοποίηση της Ενιαίας Αγοράς της
παρέχουν αναµφίβολα µια ισχυρή βάση για να προτείνει πρωτοβουλίες στον τοµέα των διασυνοριακών συµβάσεων.

2.2.2.
Το ευρωπαϊκό δίκαιο της κατανάλωσης είναι ιδιαίτερα
ανεπτυγµένο σε θέµατα που αφορούν συµβάσεις για αγαθά και
υπηρεσίες, σε µια ευρεία προοπτική που εκτείνεται από την
προσφορά ως τη συµβατική αστική ευθύνη. Η υποχρέωση ενηµέρωσης που επιβάλλεται στον πωλητή (επισήµανση, πληροφορίες),
καθώς και η ευθύνη λόγω ελαττωµατικών προϊόντων, είναι σαφείς
και λεπτοµερείς. Η προστασία των καταναλωτών αποτελεί πλέον
αντικείµενο µιας σηµαντικής νοµικής συλλογής, η οποία έχει
ωστόσο ακόµη κενά σε ορισµένους τοµείς (καταναλωτική πίστη,
στεγαστικά δάνεια, κ.λπ.).

2.2.3.
Οι συµβατικές σχέσεις µεταξύ επαγγελµατιών αντιµετωπίζονται σε διάφορες εθνικές νοµοθεσίες, και στην ευρωπαϊκή
νοµοθεσία, για ορισµένες συγκεκριµένες περιστάσεις, υπό το
πρίσµα της προστασίας του ασθενέστερου µέρους ή του µέρους
που είναι οικονοµικά εξαρτώµενο από τον κύριο αντισυµβαλλόµενο. 'Οπως και στο δίκαιο της κατανάλωσης, επιχειρείται η
εξασφάλιση ενισχυµένης προστασίας στο µέρος που θεωρείται πιο
ευάλωτο, ώστε να αποκαθίσταται µεταξύ των συµβαλλοµένων η
απαραίτητη ισότητα για την άσκηση της συµβατικής ελευθερίας, η
οποία συνιστά καθολική αρχή του δικαίου των συµβάσεων στις
ελεύθερες οικονοµίες.
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Προβλήµατα σύνταξης των νοµοθεσιών

2.3.1.
Τέτοιου είδους προβλήµατα εµφανίζονται συχνά, τόσο
σε κοινοτικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Τα νοµικά κείµενα
αποτελούν συχνά αποτέλεσµα πολιτικών συναινέσεων, η αρχική
τους οικονοµία µπορεί να διαταράσσεται από τροπολογίες και η
διατύπωσή τους δεν είναι πάντα επαρκώς σαφής και ακριβής.

2.3.2.
Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, η ίδια η φύση των οδηγιών, που
ορίζουν στόχους προς επίτευξη, αφήνει µεγάλα περιθώρια στις
εθνικές νοµικές έννοιες, οι οποίες καλύπτουν ορισµένες φορές
διαφορετικά περιεχόµενα στα διάφορα νοµοθετικά συστήµατα. Τα
κείµενα µεταφράζονται από και προς πολλές γλώσσες, η καθεµιά
από τις οποίες φέρει τη δική της νοµική παράδοση, ενώ οι
συµβιβασµοί προκρίνουν πολλές φορές ασαφείς εκφράσεις, οι
οποίες ερµηνεύονται στο εκάστοτε εσωτερικό δίκαιο µε διαφορετικά µέτρα και σταθµά, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο να
αντιβαίνουν προς την επιδιωκόµενη εναρµόνιση.

2.3.3.
Ο τοµεακός χαρακτήρας των περισσότερων κοινοτικών
κειµένων µπορεί να θίγει την αρµονία του εσωτερικού δικαίου της
κάθε χώρας, εάν οι τροποποιήσεις που πραγµατοποιούνται κατά
τη µεταφορά της νοµοθεσίας οδηγούν σε συσσώρευση τοµεακών
ρυθµίσεων που δεν συντονίζονται επαρκώς στο εσωτερικό ενός
κλάδου του δικαίου. Κατά τη σύνταξη του εσωτερικού δικαίου
µπορούν, επίσης, να ανακύπτουν προβλήµατα της ίδιας υφής µε το
κοινοτικό δίκαιο (τροπολογίες, συµβιβασµοί, ασαφείς διατυπώσεις
που επαφίενται στην οξυδέρκεια του αναγνώστη και στην ερµηνεία
ή την κρίση του δικαστή).

2.3.4.
'Ετσι, το βάρος της εξεύρεσης µιας απαραίτητης συνάφειας επαφίεται στις δογµατικές παρατηρήσεις, στην επιστηµονική
παρουσίαση των πανεπιστηµιακών διδασκάλων, ή στις συλλογές
κατευθυντήριων αρχών, όπως αυτές που καταρτίζει η UNIDROIT
και άλλες ειδικές επιτροπές, και, στην πράξη, κυρίως στη νοµολογία, που µπορεί ενδεχοµένως να βασιστεί και στις εργασίες της
θεωρίας.

2.3.5.
Από έναν ορισµένο βαθµό συσσώρευσης ρυθµίσεων και
πέρα, θα ήταν ευκταίο οι επιφορτισµένες µε νοµοθετικό έργο
επιτροπές στους κόλπους των κοινοβουλευτικών οργάνων να
εξετάζουν τη συνάφεια ενός κλάδου ή ενός θέµατος, κυρίως µε
στόχο τη συγκέντρωση και την κωδικοποίηση ή την απλούστευση,
την εναρµόνιση των ρυθµίσεων διεθνούς, ευρωπαϊκής και εθνικής
προέλευσης, και να καταβάλλουν προσπάθειες για τη σαφήνεια
της διατύπωσης, προκειµένου να καθιστούν το δίκαιο πραγµατικά
προσβάσιµο για τους πολίτες. Γιατί οι πολίτες δεσµεύονται από
την αρχή που ορίζει ότι δεν επιτρέπεται άγνοια του νόµου, η
οποία, µε την πληθώρα των υφισταµένων κειµένων ανήκει πλέον
στο χώρο της νοµικής φαντασίας. Κάθε χρόνο δηµοσιεύονται στις
διάφορες επίσηµες εφηµερίδες δεκάδες χιλιάδες σελίδες, και τα

7.10.2002

κείµενα αυτά µπορούν, επίσης, να έχουν τη µορφή πολλών
µεταγενέστερων τροπολογιών επί προγενέστερων κειµένων, τα
οποία στην περίπτωση αυτή θα ήταν καλύτερο να εκδίδονται σε
νέα ενοποιηµένη µορφή, ώστε να είναι δυνατή η άµεση κατανόηση
του νέου εφαρµοστέου δικαίου. Η ΕΟΚΕ έχει ήδη πολλές φορές
διατυπώσει εκκλήσεις για απλούστευση των κειµένων, προς όφελος
εκείνων που χρησιµοποιούν το δίκαιο ( 1).
2.3.6.
Η αµοιβαία παροχή συστάσεων ή πληροφοριών σχετικά
µε τις ορθές πρακτικές θα µπορούσε, επίσης, να συµβάλει στην
καλύτερη διατύπωση των νοµικών κειµένων.
2.3.7.
'Οσον αφορά το δίκαιο των συµβάσεων, η ευθύνη για τη
σαφήνεια ή την δυσνόητη διατύπωση των ρητρών των συµβάσεων
βαρύνει τα µέρη, τουλάχιστον όσον αφορά τις µη αναγκαστικές
ρήτρες, και τουλάχιστον το ένα των µερών όταν πρόκειται
για συµβάσεις προσχώρησης. Η οδηγία για τις καταχρηστικές
διατάξεις (2) έθεσε τέλος σε ορισµένες κατακριτέες πρακτικές,
κυρίως στις συµβάσεις προσχώρησης. ∆υστυχώς, οι συµβάσεις
προσχώρησης συχνά συντάσσονται κατά τρόπο δυσνόητο για το
αντισυµβαλλόµενο µέρος, ή ακόµη ορισµένες σηµαντικές ρήτρες
αναγράφονται µε µικροσκοπικούς χαρακτήρες. Για το λόγο αυτό,
απαιτείται η θέσπιση ειδικών τυπικών και ουσιαστικών ρυθµίσεων
για την προστασία του ασθενέστερου µέρους.

2.4. Συγκλίσεις και αποκλίσεις στα διάφορα µέσα και µεταξύ
οργανισµών
Οι παρατηρήσεις αυτές παρέχουν συµπληρωµατικές δυνατότητες
προβληµατισµού και ανάληψης δράσης για να αντιµετωπισθούν
ορισµένες νοµικές δυσχέρειες. Θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω, για παράδειγµα µε την ευκαιρία της αναγγελθείσας έκδοσης
από την Επιτροπή Λευκής ή Πράσινης Βίβλου ή µε την ευκαιρία
µεταγενέστερης νοµοθετικής πρότασης.

α)

Ε ν ο πο ί η σ η

—

Συνθήκες (ενοποιητικές ρήτρες: πεδία που υπάγονται στην
κοινοτική αρµοδιότητα)

—

κανονισµοί

—

αποφάσεις

—

Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο (αποφάσεις και απαντήσεις σε προδικαστικά ζητήµατα)

—

τυποποιηµένες συµβάσεις και ρήτρες.

(1 ) ΕΕ C 48 της 21.2.2002· ΕΕ C 125 της 27.5.2002· ΟΚΕ 634/2002
τελικό.
(2 ) ΕΕ C 116 της 20.4.2001.
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Ε ν α ρµ ό ν ι σ η

—

Συνθήκες (ρήτρες εναρµόνισης: πεδία κοινής αρµοδιότητας
και πυλώνες ή πεδία κυρίως διακυβερνητικά ή εθνικά),

—

οδηγίες που επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα το δίκαιο των
συµβάσεων (π.χ. οδηγίες σχετικά µε την ευθύνη για τα
ελαττωµατικά προϊόντα ή σχετικά µε τις καταχρηστικές
ρήτρες στις συµβάσεις),

—

συστάσεις, ψηφίσµατα,

—

µεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο έξωθεν νοµικών εννοιών
(οριζόντιες µεταφορές), µε κινδύνους ατελούς µεταφοράς ή
εννοιών που δεν γίνονται καλά αντιληπτές, που αντιγράφονται
χωρίς, όµως, να ενσωµατώνονται πραγµατικά στο εθνικό
δίκαιο,

—

διεθνείς συνθήκες (κάθετες µεταφορές),

—

διεθνείς ή περιφερειακές προτάσεις ενοποίησης: UNIDROIT,
επιτροπή για το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων, που
προσφέρουν συνεκτικούς κανόνες αναφοράς στα µέρη και
στους δικαστές και διαιτητές,

—

νοµολογία των διεθνών δικαστηρίων (λίγες λύσεις αφορούν
το ιδιωτικό δίκαιο, δεδοµένου ότι πρόκειται κυρίως για
διακρατικό δίκαιο) και νοµολογία των ευρωπαϊκών δικαιοδοτικών αρχών (Πρωτοδικείο των ΕΚ, Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο,
Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου),

—

νοµική θεωρία, ευρωπαϊκά συνέδρια νοµικών, διαρκής κατάρτιση των επαγγελµατιών του νοµικού και εµπορικού κλάδου,

—

διεθνείς διαιτησίες (κατάλογος του ∆ιεθνούς Εµπορικού
Επιµελητηρίου, ιδιωτικά γραφεία εµπειρογνωµόνων), πρόβληµα εµβέλειας της διαιτητικής νοµολογίας και πρόσβασης
σ' αυτήν, δεδοµένου ότι δεν δηµοσιεύεται (µπορεί επίσης να
είναι απόρρητη, εάν το επιθυµούν τα µέρη) και αντιµετώπισής
της από τη θεωρία,

—

γ)

—

«Soft law» (µη υποχρεωτικοί κανόνες) (νοµολογία των
ελεγκτικών οργάνων των διεθνών οργανισµών, οδηγοί, συλλογές αρχών των διαφόρων επαγγελµατικών ή διακυβερνητικών, διεθνών και περιφερειακών οργανώσεων που έχουν
επίδραση στο περιεχόµενο των συµβάσεων, στη ρύθµιση
διαφορών...).
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—

νοµικός πλουραλισµός (ιστορικός, παραδοσιακός) και ποικιλία των εθνικών νοµικών εννοιών και των νοµικών εννοιών
του δικαίου των συµβάσεων, διαφορές σε θέµατα διεθνούς
ιδιωτικού δικαίου,

—

αύξηση της ποικιλίας των νοµικών πράξεων, ιδιαίτερα όσον
αφορά τις συµβάσεις (πώληση άυλων αγαθών και υπηρεσιών
µέσω του ∆ιαδικτύου, ηλεκτρονική υπογραφή, συνιδιοκτησία,
ανάληψη απαιτήσεων τρίτων...),

—

κατάρτιση και πρόσληψη των δικαστών, διαφορές των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, των εµπειριών, καθώς και των
αρµόδιων δικαιοδοτικών οργανισµών κατά περίπτωση (ποινικό, αστικό, εµπορικό, ακόµη και διοικητικό δικαστήριο σε
ορισµένες χώρες για τις συµβάσεις δηµοσίου),

—

πανεπιστηµιακή εκπαίδευση: γνώση των άλλων συστηµάτων,
θέση του συγκριτικού δικαίου και του διεθνούς και ευρωπαϊκού ιδιωτικού δικαίου στον κοινό κορµό των σπουδών·
η πτυχή αυτή είναι καθοριστική για την προώθηση της
εναρµόνισης — ή την παρεµπόδισή της, εάν η διδασκαλία
αυτή παραµελείται ή απουσιάζει,

—

σύνταξη των ευρωπαϊκών κειµένων: ποιότητα της διατύπωσης,
που πρέπει να είναι σαφής σε όλες τις γλώσσες, παρά τις
δυσκολίες που παρουσιάζει η συνεκτίµηση της διαφορετικής
αντίληψης των όρων που χρησιµοποιούνται και της πραγµατικότητας που αντιπροσωπεύουν στα διάφορα εθνικά νοµικά
συστήµατα. Υφίσταται ο κίνδυνος θέσπισης ενός δικαίου που
θα επιδέχεται διαφορετικές ερµηνείες για τη µεταφορά του
και την εφαρµογή του στα δικαστήρια· ο καθοριστικός ρόλος
της ερµηνείας και της ενοποίησης υπάγεται τότε στην
αρµοδιότητα του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, πριν από την
παρέµβασή του, όµως, ενδέχεται να µεσολαβεί περίοδος
νοµικής αβεβαιότητας ή έλλειψης ασφάλειας δικαίου,

—

σύνταξη του εσωτερικού δικαίου, που, ιδιαίτερα κατά τη
µεταφορά των οδηγιών, µπορεί να εκτραπεί από την αρχική
έννοια που επιθυµούσε ο ευρωπαίος νοµοθέτης. Η µεταφορά
µπορεί να προκαλέσει πιθανή ρήξη της εσωτερικής νοµικής
αρµονίας του κλάδου του εθνικού δικαίου που επηρεάζεται
εν µέρει από το παράγωγο δίκαιο, ή ακόµη και να δηµιουργήσει διπλό δίκαιο ή αποκλίνουσες λύσεις, εάν ο εθνικός
νοµοθέτης έχει περιοριστική θεώρηση της µεταφοράς και δεν
λαµβάνει υπόψη την ανάγκη ύπαρξης νοµικής ισορροπίας
µεταξύ των εσωτερικών διατάξεων που τροποποιούνται από
τη µεταφορά και εκείνων που δεν τροποποιούνται. Στις
περιπτώσεις αυτές, το εσωτερικό δίκαιο µπορεί να αποβεί πιο
σύνθετο και λιγότερο συνεκτικό.

∆ ια φ ο ρ ο πο ι ή σ ει ς , α π ο κλ ί σε ι ς

Συνθήκες: αρµοδιότητες που περιορίζονται σε συγκεκριµένους τοµείς (ανταγωνισµός, κατανάλωση...),

2.5.
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της για τη συνεχή, και
µάλιστα γεωµετρική, αύξηση της πληθώρας των νοµοθετικών
κειµένων, και την καµιά φορά άνευ λόγου πολυπλοκότητά τους,

C 241/6

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

οι οποίες συνιστούν αντικείµενο ανησυχίας για τους επαγγελµατίες
του δικαίου, για τις επιχειρήσεις — τις οποίες η πληθώρα αυτή
των κειµένων µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικά έξοδα—, και για
τους πολίτες — οι οποίοι έχουν ελλιπή γνώση του ισχύοντος
δικαίου.

2.6.
Η ανάπτυξη λεπτοµερών νοµοθετικών παρεµβάσεων στο
δίκαιο των συµβάσεων, κυρίως όσον αφορά την κατανάλωση και
την εργασία, αποσκοπεί — πέρα από τις διατάξεις για τη δηµόσια
τάξη, κοινές στις συµβάσεις και παραπλήσιες µεταξύ των κρατών
µελών — στη διασφάλιση της τήρησης της αρχής της ισότητας
µεταξύ των µερών. Η ερµηνεία αυτή µπορεί να εφαρµοστεί και σε
άλλες µορφές συµβάσεων όπου το ένα µέρος βρίσκεται σε
ασθενέστερη θέση ή σε εξάρτηση σε σύγκριση µε το άλλο (τον
κύριο αντισυµβαλλόµενο), όπως π.χ. σε περιπτώσεις υπεργολαβίας,
συστήµατος ενοποιηµένης παρουσίας (δικαιόχρησης) ή αποκλειστικής διανοµής.

2.7.
Η αρχή της ισότητας είναι άλλη µια θεµελιώδης αρχή του
πρωτογενούς δικαίου, που χρησίµευσε ως βάση για την εισαγωγή
πολλών κειµένων κατά των διακρίσεων, και που έχει σηµαντική
επίδραση όσον αφορά τη σταδιακή διαµόρφωση ενός ευρωπαϊκού
δικαίου των συµβάσεων. Η αρχή αυτή χαρακτηρίζει ολόκληρο το
παράγωγο δίκαιο και µπορεί να αποτελέσει πρόσθετο στοιχείο που
δικαιολογεί την ανάληψη κοινοτικών νοµοθετικών πρωτοβουλιών.

2.8.
'Οσον αφορά το ευρωπαϊκό δίκαιο της κατανάλωσης, η
άποψη σύµφωνα µε την οποία οι καταναλωτές βρίσκονται σε θέση
εξάρτησης έναντι των πωλητών — που έχουν θέση κυρίου
αντισυµβαλλόµενου — και, εποµένως, πρέπει να τους παρέχεται η
κατάλληλη προστασία, χαρακτηρίζει όλα τα κοινοτικά κείµενα.

3.

Στοιχεία προβληµατισµού και συστάσεις

3.1.
Λόγω της παγκοσµιοποίησης, παρατηρείται η ανάπτυξη
µη υποχρεωτικών κανόνων και µηχανισµών διευθέτησης των
διαφορών, κυρίως των ιδιωτικών, και κυρίως µεταξύ επιχειρήσεων,
αλλά µερικές φορές και µεταξύ επιχειρήσεων και κρατών, για
θέµατα διεθνών οικονοµικών συµβάσεων. Η Σύµβαση της Βιέννης
του 1980 σχετικά µε τη ∆ιεθνή Πώληση Εµπορευµάτων (CVIM)
παρέχει ένα συµπληρωµατικό πλαίσιο µέσα σε µια νοµική πραγµατικότητα όπου υπερέχει η «επιθυµία των µερών» (η οποία, στην
πράξη, µπορεί να αντικατοπτρίζει το συσχετισµό δυνάµεων εντός
της αγοράς).

3.2.
Οι συµβαλλόµενοι-νοµοθέτες εντός των ορίων, βέβαια, του
σχετικού αποτελέσµατος των συµβάσεων, έχουν επίσης δικαίωµα
επιλογής του δικαστή (συνήθως ενός διαιτητή, µε οιονεί δικαστική
ιδιότητα, ο οποίος έχει εξουσία να γνωµοδοτεί επί του δικαίου, και
σπανιότερα ενός δικαστή που µετέχει µιας εθνικής κυριαρχίας και
µπορεί να καταστήσει την απόφαση εκτελεστή, µε ενδεχόµενη
προσφυγή σε µέσα δεσµευτικού χαρακτήρα). Οι τάσεις αυτές, που
ρυθµίζονται ευρέως από το ∆ιεθνές Εµπορικό Επιµελητήριο κατά
τρόπο µη δεσµευτικό, αφορούν κατά κύριο λόγο τις διεθνικές
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επιχειρήσεις και συνδέονται µε το νέο διεθνή καταµερισµό της
εργασίας και µε την ανάπτυξη των συναλλαγών· όλο και πιο συχνά,
όµως, αφορούν µεσαίες επιχειρήσεις σε ορισµένους οικονοµικούς
κλάδους (διεθνείς χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες που
συνδέονται µε τις νέες τεχνολογίες, διεθνής µεσιτεία, διεθνείς
συµβουλευτικές υπηρεσίες κ.λπ.).
3.3.
Οι ηθικές και κοινωνικές αξίες µιας συγκεκριµένης χώρας
δεν έχουν πλέον θέση στο δίκαιο αναφοράς ή το συµπληρωµατικό
δίκαιο. Τείνουν να παραχωρήσουν τα πρωτεία στις πιο καθολικές
— αλλά λιγότερο συνυφασµένες µε ένα συγκεκριµένο πολιτισµό ή
µία συγκεκριµένη κοινωνία — αρχές της καλής πίστης και της
συνεργασίας κατά την εκτέλεση των συµβάσεων, οι οποίες αφορούν
αποκλειστικά τα µέρη, µέσα από µια θεώρηση πιο εξατοµικευµένη
και πιο αυτόνοµη. Οι Ευρωπαϊκές Αρχές του ∆ικαίου των Συµβάσεων, που εκπονήθηκαν από την ειδική επιτροπή, δεν αναφέρονται
σε µια ευρωπαϊκή οικονοµική και κοινωνική δηµόσια τάξη – η
οποία, εντούτοις, υφίσταται — και το δίκαιο δεν στηρίζεται σε ένα
κυρίαρχο πλαίσιο, το οποίο, σε ευρωπαϊκή κλίµακα, έχει πολύ
περιορισµένη υπόσταση.
3.3.1.
Το µελλοντικό ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων θα
πρέπει να επιχειρήσει να αποφύγει τους σκοπέλους αυτούς, και να
πραγµατοποιήσει µια πρόοδο, στηριζόµενο παράλληλα σταθερά
σε κοινές για όλα τα κράτη µέλη αρχές του ιδιωτικού δικαίου, στην
ευρωπαϊκή κοινωνικο-οικονοµική δηµόσια τάξη και το ευρωπαϊκό
κοινωνικό πρότυπο. Τα εθνικά δικαστήρια θα πρέπει να έχουν
αρµοδιότητα για τον έλεγχο των συµβάσεων αυτών και για
τη ρύθµιση των διαφορών µε βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο των
συµβάσεων.
3.4.
Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και βιοτεχνίες γνωρίζουν
όλο και καλύτερα τις τυποποιηµένες πράξεις και το δίκαιο
του διεθνούς εµπορίου και επεκτείνουν τη χρήση τους στις
διασυνοριακές δραστηριότητές τους. ∆εν θα ήταν σκόπιµη η
παρέµβαση στις σχέσεις αυτές, όταν δεν κρίνεται αναγκαία, εκτός
αν πρόκειται για την αποτροπή ενδεχόµενων καταχρήσεων. Ούτε
θα ήταν καλό να δηµιουργηθούν υπερβολικές ευρωπαϊκές ιδιαιτερότητες, γιατί θα µπορούσαν να αποτελέσουν εµπόδιο σε οικονοµικές συναλλαγές µεταξύ ευρωπαϊκών και µη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
3.5.
Η κατάρτιση ενός ενιαίου και γενικού ευρωπαϊκού δικαίου
των συµβάσεων, υπό µορφή κανονισµού για παράδειγµα, συνιστά
µια λύση που η ΕΟΚΕ κρίνει προτιµότερη ώστε να αποτραπούν οι
αποκλίσεις. Θα απαιτήσει, ενδεχοµένως, πρόσθετο χρόνο και
µελέτες, αλλά θα πρέπει να στηριχθεί στις εργασίες που έχουν ήδη
πραγµατοποιήσει οι διάφορες προαναφερόµενες επιτροπές και
οργανισµοί, καθώς και στις ισχύουσες διεθνείς ρυθµίσεις και
πρακτικές.
3.6.
Σε ένα πρώτο στάδιο, µεσοπρόθεσµα, τα µέρη θα µπορούσαν να επιλέγουν, εάν το επιθυµούν, το ευρωπαϊκό δίκαιο
ως δίκαιο της σύµβασής τους. Σε ένα επόµενο στάδιο, πιο
µακροπρόθεσµα, και µετά από αξιολόγηση και ενδεχόµενες τροποποιήσεις, το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων θα µπορούσε να
καταστεί το κοινό δίκαιο, αλλά τα µέρη θα µπορούν ωστόσο να
επιλέγουν ένα άλλο δίκαιο, για να διασφαλιστεί η αρχή της
συµβατικής ελευθερίας.
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3.7.
'Ενα ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων θα πρέπει να
καλύπτει την προσυµβατική φάση, τη διαµόρφωση της σύµβασης,
τις προϋποθέσεις εγκυρότητας, την εκτέλεση ή µη εκτέλεση των
υποχρεώσεων, τα µέσα πληρωµής, κ.λπ. Θα πρέπει να αποτελεί ένα
πλαίσιο αναφοράς για τις µεταγενέστερες νοµοθετικές προτάσεις
που αφορούν κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα συµβατικά
θέµατα. Η ύπαρξή του, πέρα από τη νοµική ασφάλεια που θα
επιφέρει, θα περιορίσει ενδεχοµένως και ορισµένες δαπάνες των
συναλλαγών.
3.8.
Στο σχέδιο για ένα ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων,
παράλληλα µε τη διαµόρφωση µιας βάσης νοµικών αρχών και
κανόνων που θα εφαρµόζονται σε όλες τις συµβάσεις, θα πρέπει
να συµπεριληφθούν και ειδικές ή λεπτοµερέστερες διατάξεις που
θα αφορούν συγκεκριµένες συµβάσεις ή την προστασία των
καταναλωτών.
3.9.
Οι εθνικοί δικαστές θα πρέπει τότε να µπορούν να
επιλύουν τις ενδεχόµενες διαφορές µε βάση το δίκαιο αυτό, εάν τα
µέρη έχουν αναγνωρίσει το νέο ευρωπαϊκό δίκαιο στις συµβατικές
τους δεσµεύσεις.
3.10.
Οι µικρο-επιχειρήσεις και οι βιοτεχνίες, ιδιαίτερα δε
εκείνες που εντάσσονται σε µια αγορά σχεδόν αποκλειστικά
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περιορισµένη σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, δεν διαθέτουν τα
απαραίτητα οικονοµικά µέσα, ούτε τις αναγκαίες εξειδικευµένες
γνώσεις, όταν χρειάζονται περιστασιακά να συνάψουν διασυνοριακές συµβάσεις. Η ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού δικαίου θα τους
επιτρέψει να αντιµετωπίζουν µε µεγαλύτερη νοµική ασφάλεια τις
οικονοµικές σχέσεις του στα πλαίσια της Ενιαίας Αγοράς.
3.11.
Για τους καταναλωτές, η επιλογή του ευρωπαϊκού
δικαίου των συµβάσεων, όταν δεν υφίσταται δικό τους εθνικό
δίκαιο, θα αντιπροσώπευε µια σηµαντική εγγύηση όσον αφορά την
ασφάλεια του δικαίου για ειδικές διασυνοριακές συναλλαγές στις
οποίες το εθνικό τους δίκαιο δεν θα ήταν αναγκαστικά εφαρµόσιµο.
3.12.
Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται πλήρως την προσέγγιση της
Επιτροπής όσον αφορά την εξαίρεση του οικογενειακού δικαίου
και του εργατικού δικαίου, που συνδέονται στενά µε τις νοµικές
παραδόσεις, µε την ιστορία και µε την κοινωνική δοµή της
κοινωνίας του κάθε κράτους µέλους. Ωστόσο, φρονεί ότι οι
διασυνοριακές συµβάσεις εργασίας δεν θα έπρεπε να εξαιρεθούν
πλήρως από τον προβληµατισµό που διεξάγεται, δεδοµένου ότι
θέτουν διόλου αµελητέα προβλήµατα σύγκρουσης νόµων ή/και
δικαιοδοσιών. Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών θα µπορούσαν, εάν το κρίνουν σκόπιµο, να ασχοληθούν µε
το ζήτηµα και να διατυπώσουν σχετικές προτάσεις.

Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2002.
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