1991Q0704 — EL — 10.10.2002 — 007.001 — 1
Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

►B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΟΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ 19ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 1991
(ΕΕ L 176 της 4.7.1991, σ. 7)

Τροποποιείται από:
Επίσηµη Εφηµερίδα
αριθ.

σελίδα ηµεροµηνία

►M1 Τροποποιήσεις του κανονισµού διαδικασίας του ∆ικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 19ης Ιουνίου 1991

L 44

61

28.2.1995

►M2 Απόφαση του ∆ηκαστηρίου περί τροποποιήσεως του παραρτήµατος II του κανονισµού διαδικασίας

L 103

3

19.4.1997

►M3 Τροποποιήσεις του κανονισµού διαδικασίας του ∆ικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 103

1

19.4.1997

►M4 Τροποποιήσεις του κανονισµού διαδικασίας του ∆ικαστηρίου της
16ης Μαΐου 2000

L 122

43

24.5.2000

►M5 Τροποποιήσεις του κανονισµού διαδικασίας του ∆ικαστηρίου της
28ης Νοεµβρίου 2000

L 322

1

19.12.2000

►M6 Τροποποίηση του κανονισµού διαδικασίας του ∆ικαστηρίου της
3ης Απριλίου 2001

L 119

1

27.4.2001

►M7 Τροποποίηση του κανονισµού διαδικασίας του ∆ικαστηρίου της
17ης Σεπτεµβρίου 2002

L 272

24

10.10.2002

∆ιορθώνεται από:
►C1

∆ιορθωτικό ΕΕ L 351 της 23.12.1997, σ. 72 (419/97)

►C2

∆ιορθωτικό ΕΕ L 328 της 23.12.2000, σ. 55 (524/2000)

►C3

∆ιορθωτικό ΕΕ L 43 της 14.2.2001, σ. 40 (524/2000)

►C4

∆ιορθωτικό ΕΕ L 17 της 19.1.2001, σ. 38 (1219/2000)

Σηµείωση: Αυτή η κωδικοποιηµένη έκδοση περιέχει αναφορές στην ευρωπαϊκή λογιστική µονάδα ή/και στο Ecu, οι
οποίες, από την 1η Ιανουαρίου 1999, πρέπει να θεωρούνται ως αναφορές στο ευρώ — κανονισµός (ΕΟΚ)
αριθ. 3308/80 του Συµβουλίου (ΕΕ L 345 της 20.12.1980, σ. 1) και κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1103/97 του
Συµβουλίου (ΕΕ L 162 της 19.6.1997, σ. 1)· διορθωτικό στην ΕΕ L 313 της 21.11.1998, σ. 29.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ
ΕΥΡΟΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 1991
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγική διάταξη (άρθρο 1)
Τίτλος 1 — Οργάνωση του ∆ικαστηρίου
Κεφάλαιο 1

— ∆ικαστές και γενικοί εισαγγελείς (άρθρα 2 µέχρι 6)

Κεφάλαιο 2

— Προεδρία του ∆ικαστηρίου και συγκρότηση τµηµάτων
(άρθρα 7 µέχρι 11)

Κεφάλαιο 3

— Γραµµατεία

Τµήµα 1

—

Γραµµατέας και βοηθοί γραµµατείς (άρθρα 12 µέχρι
19)

Τµήµα 2

—

Υπηρεσίες του ∆ικαστηρίου (άρθρα 20 µέχρι 23)

Κεφάλαιο 4

— Βοηθοί εισηγητές (άρθρο 24)

Κεφάλαιο 5

— Λειτουργία του ∆ικαστηρίου (άρθρα 25 µέχρι 28)

Κεφάλαιο 6

— Γλώσσα της διαδικασίας (άρθρα 29 µέχρι 31)

Κεφάλαιο 7

— ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των εκπροσώπων,
συµβούλων και δικηγόρων (άρθρα 32 µέχρι 36)

Τίτλος 2 — ∆ιαδικασία
Κεφάλαιο 1

— Έγγραφη διαδικασία (άρθρα 37 µέχρι 44α)

Κεφάλαιο 2

— Απόδειξη

Τµήµα 1

—

Αποδεικτικά µέσα (άρθρα 45 και 46)

Τµήµα 2

—

Εξέταση µαρτύρων, γνωµοδότηση πραγµατογνωµόνων και κλήτευσή τους (άρθρα 47 µέχρι 53)

Τµήµα 3

—

Περάτωση της αποδεικτικής διαδικασίας (άρθρο 54)

Κεφάλαιο 3

— Προφορική διαδικασία (άρθρα 55 µέχρι 62)

Κεφάλαιο 4

— Αποφάσεις (άρθρα 63 µέχρι 68)

Κεφάλαιο 5

— ∆ικαστικά έξοδα (άρθρα 69 µέχρι 75)

Κεφάλαιο 6

— Ευεργέτηµα πενίας (άρθρο 76)

Κεφάλαιο 7

— Παραίτηση (άρθρα 77 και 78)

Κεφάλαιο 8

— Επιδόσεις (άρθρο 79)

Κεφάλαιο 9

— Προθεσµίες (άρθρα 80 µέχρι 82)

Κεφάλαιο 10

— Αναστολή των διαδικασιών (άρθρο 82α)

Τίτλος 3 — Ειδικές διαδικασίες
Κεφάλαιο 1

— Αναστολή εκτελέσεως και άλλα προσωρινά µέτρα
κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων (άρθρα
83 µέχρι 90)

Κεφάλαιο 2

— Παρεµπίπτοντα ζητήµατα (άρθρα 91 και 92)

Κεφάλαιο 3

— Παρέµβαση (άρθρο 93)

Κεφάλαιο 4

— Ερήµην αποφάσεις και ανακοπή ερηµοδικίας (άρθρο
94)

Κεφάλαιο 5

— Ανάθεση των υποθέσεων στα τµήµατα (άρθρο 95)

Κεφάλαιο 6

— Έκτακτα ένδικα µέσα

Τµήµα 1

—

Τριτανακοπή (άρθρο 97)

Τµήµα 2

—

Αναθεώρηση (άρθρα 98 µέχρι 100)

Κεφάλαιο 7

— Προσφυγές κατά των αποφάσεων της Επιτροπής
∆ιαιτησίας (άρθρο 101)

Κεφάλαιο 8

— Ερµηνεία των αποφάσεων (άρθρο 102)

Κεφάλαιο 9

— Αιτήσεις εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως και
άλλες διαδικασίες ερµηνείας (άρθρα 103 και 104)
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Κεφάλαιο 10

— Ειδικές διαδικασίες των άρθρων 103 µέχρι 105 της
Συνθήκης ΕΚΑΕ (άρθρα 105 και 106)

Κεφάλαιο 11

— Γνωµοδοτήσεις (άρθρα 107 µέχρι 109)

Τίτλος 4 — Αναιρέσεις κατά των αποφάσεων του Πρωτοδικείου (άρθρα
110 µέχρι 123)
Τίτλος 5 — ∆ιαδικασίες που προβλέπονται απο τη συµφωνία ΕΟΧ(άρθρα
123α και 123β)
Τελικές διατάξεις (άρθρα 124 µέχρι 127)
Παράρτηµα Ι

— Απόφαση περί των εορτασίµων ηµερών

Παράρτηµα II

— Απόφαση περί
αποστάσεως

παρεκτάσεως

προθεσµιών

λόγω
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ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ,

έχοντας υπόψη:
τις αρµοδιότητες που έχουν χορηγηθεί στο ∆ικαστήριο από τη
Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα
και Χάλυβα, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας,
το άρθρο 55 του πρωτοκόλλου περί του Οργανισµού του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα,
το άρθρο 188, τρίτο εδάφιο, της Συνθήκης περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας,
το άρθρο 160, τρίτο εδάφιο, της Συνθήκης περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας,
θεωρώντας ότι για να διασφαλιστεί η συνέπεια και η οµοιοµορφία µεταξύ των διαφόρων γλωσσικών αποδόσεων του
κανονισµού διαδικασίας του ∆ικαστηρίου επιβάλλεται η
αναθεώρηση του κειµένου του κανονισµού διαδικασίας στις
διάφορες γλώσσες,
κατόπιν της οµόφωνης εγκρίσεως των αναθεωρηµένων κειµένων,
η οποία παρασχέθηκε από το Συµβούλιο στις 29 Απριλίου 1991,
και θεωρώντας ότι, κατόπιν των διαφόρων τροποποιήσεων του
κανονισµού διαδικασίας, επιβάλλεται, για λόγους σαφήνειας και
απλότητας, η έκδοση του πλήρους αυθεντικού κειµένου του
κανονισµού,
µε την οµόφωνη έγκριση του Συµβουλίου, η οποία παρασχέθηκε
στις 7 Ιουνίου 1991,
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 1
▼M1
▼M4
▼M1

Στις διατάξεις του παρόντος κανονισµού:
— η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται ως
«συνθήκη για την Ένωση»,
— η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
αναφέρεται ως «συνθήκη ΕΚ»,
— το πρωτόκολλο περί του Οργανισµού του ∆ικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αναφέρεται ως «Οργανισµός ΕΚ»,
— η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακα και Χάλυβα, αναφέρεται ως «συνθήκη ΕΚΑΧ»,
— το πρωτόκολλο περί του Οργανισµού του ∆ικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, αναφέρεται
ως «Οργανισµός ΕΚΑΧ»,
— η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατοµικής Ενέργειας, αναφέρεται ως «συνθήκη ΕΚΑΕ»,
— το πρωτόκολλο περί του Οργανισµού του ∆ικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενεργείας, αναφέρεται ως
«Οργανισµός ΕΚΑΕ»,
— η συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, αναφέρεται ως «συµφωνία ΕΟΧ».
Στον παρόντα κανονισµό,
— µε τον όρο «όργανα» νοούνται τα όργανα των Κοινοτήτων και
οι οργανισµοί που ιδρύονται από τις συνθήκες ή µε την πράξη
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που εκδίδεται προς εκτέλεση των συνθηκών, και µπορούν να
είναι διάδικοι ενώπιον του ∆ικαστηρίου,
— µε τον όρο «Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ», νοείται η
Εποπτεύουσα Αρχή που προβλέπεται από τη συµφωνία ΕΟΧ.
▼B
ΤΙΤΛΟΣ 1
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Κεφάλ αιο 1
∆ΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ

Άρθρο 2
Η περίοδος της ασκήσεως των καθηκόντων του δικαστή αρχίζει
από την ηµεροµηνία που καθορίζεται στην πράξη διορισµού του.
Αν η πράξη διορισµού δεν καθορίζει ηµεροµηνία, η περίοδος
αρχίζει από την ηµεροµηνία της πράξεως αυτής.
Άρθρο 3
§1
Οι δικαστές, πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους, κατά την πρώτη
δηµόσια συνεδρίαση του ∆ικαστηρίου στην οποία παρίστανται
µετά τον διορισµό τους, δίνουν τον ακόλουθο όρκο:
«Ορκίζοµαι να ασκώ τα καθήκοντά µου µε πλήρη αµεροληψία
και ευσυνειδησία και να µην παραβιάζω το απόρρητο των
διασκέψεων.»
§2
Αµέσως µετά την ορκωµοσία, οι δικαστές υπογράφουν δήλωση
µε την οποία αναλαµβάνουν επίσηµα τη δέσµευση να τηρούν,
κατά τη διάρκεια της ασκήσεως των καθηκόντων τους και µετά
τη λήξη τους, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το
λειτούργηµά τους και, ιδίως, µετά τη λήξη της περιόδου αυτής,
τα καθήκοντα της εντιµότητας και της διακριτικότητας, όσον
αφορά την αποδοχή ορισµένων θέσεων ή ωφεληµάτων.
Άρθρο 4
Όταν το ∆ικαστήριο καλείται να κρίνει αν ένας δικαστής δεν
ανταποκρίνεται πλέον στις απαιτούµενες προϋποθέσεις ή δεν
εκπληρώνει πλέον τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το
λειτούργηµά του, ο πρόεδρος καλεί τον δικαστή να εµφανιστεί
ενώπιον του ∆ικαστηρίου εν συµβουλίω για να υποβάλει τις
παρατηρήσεις του· ο γραµµατέας δεν παρίσταται στην ακρόαση.
Άρθρο 5
Οι διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του παρόντος κανονισµού
έχουν εφαρµογή και στους γενικούς εισαγγελείς.
Άρθρο 6
Οι δικαστές και οι γενικοί εισαγγελείς κατατάσσονται αδιακρίτως σύµφωνα µε την αρχαιότητά τους.
Σε περίπτωση ίδιας αρχαιότητας, η σειρά καθορίζεται από την
ηλικία.
Οι απερχόµενοι δικαστές και γενικοί εισαγγελείς που αναδιορίζονται διατηρούν την προηγούµενη σειρά αρχαιότητάς τους.
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Κεφάλ αιο 2
ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 7
§1
Οι δικαστές εκλέγουν µεταξύ τους τον πρόεδρο του ∆ικαστηρίου,
για τρία χρόνια, αµέσως µετά τη µερική ανανέωση που προβλέπεται στα άρθρα ►M1 ►M4 223 ◄ της Συνθήκης ΕΚ, 32β της
Συνθήκης ΕΚΑΧ και 139 της Συνθήκης ΕΚΑΕ ◄.
§2
Σε περίπτωση λήξεως της θητείας του προέδρου του ∆ικαστηρίου πριν από την πάροδο του κανονικού χρόνου της, ορίζεται
αντικαταστάτης του για την υπόλοιπη περίοδο.
§3
Οι εκλογές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο διεξάγονται µε
µυστική ψηφοφορία. Εκλέγεται ο δικαστής που συγκεντρώνει
την απόλυτη πλειοψηφία. Αν κανείς από τους δικαστές δεν
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, διεξάγεται δεύτερη
ψηφοφορία και εκλέγεται ο δικαστής που συγκεντρώνει τις
περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, λογίζεται ως
εκλεγείς ο πρεσβύτερος.
Άρθρο 8
Ο πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες και τις υπηρεσίες του
∆ικαστηρίου· προεδρεύει των συνεδριάσεων καθώς και των
διασκέψεων εν συµβουλίω.
Άρθρο 9
§1
Το ∆ικαστήριο συγκροτεί τµήµατα από τα µέλη του, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων ►M1 ►M4 221 ◄, δεύτερο εδάφιο,
της Συνθήκης ΕΚ, 32, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚΑΧ και
137, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚΑΕ ◄, και αποφασίζει για
την τοποθέτηση των δικαστών σ' αυτά.
Η σύνθεση των τµηµάτων δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
§2
Αµέσως µετά την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου της
δίκης, ο πρόεδρος του ∆ικαστηρίου αναθέτει την υπόθεση σε
τµήµα για την ενδεχόµενη διεξαγωγή αποδείξεων και ορίζει ένα
δικαστή από τα µέλη του ως εισηγητή.
§3
Το ∆ικαστήριο καθορίζει τα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία κατανέµονται καταρχήν οι υποθέσεις µεταξύ των τµηµάτων.
§4
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού έχουν εφαρµογή και στη
διαδικασία ενώπιον των τµηµάτων.
Στις υποθέσεις που έχουν ανατεθεί σε τµήµα, τις εξουσίες του
προέδρου του ∆ικαστηρίου ασκεί ο πρόεδρος του τµήµατος.
Άρθρο 10
§1
Το ∆ικαστήριο ορίζει για ένα έτος τους προέδρους των τµηµάτων
καθώς και τον πρώτο γενικό εισαγγελέα.
Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7 έχουν εφαρµογή.
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Οι διορισµοί που γίνονται δυνάµει της παρούσας παραγράφου
δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
§2
Αµέσως µετά τον καθορισµό εισηγητή δικαστή από τον πρόεδρο,
ο πρώτος γενικός εισαγγελέας κατανέµει τις υποθέσεις στους
γενικούς εισαγγελείς, λαµβάνει δε τα αναγκαία µέτρα σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος ενός γενικού εισαγγελέα.
Άρθρο 11
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του προέδρου του ∆ικαστηρίου ή χηρείας της θέσεώς του, καθήκοντα προέδρου ασκεί ένας
από τους προέδρους τµήµατος, σύµφωνα µε τη σειρά που ορίζει
το άρθρο 6 του παρόντος κανονισµού.
Σε περίπτωση ταυτοχρόνου
∆ικαστηρίου και των προέδρων
των θέσεών τους, καθήκοντα
υπόλοιπους δικαστές, σύµφωνα
6 του παρόντος κανονισµού.

κωλύµατος του προέδρου του
τµήµατος ή ταυτόχρονης χηρείας
προέδρου ασκεί ένας από τους
µε τη σειρά που ορίζει το άρθρο

Κεφάλ αιο 3
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τµήµα 1 — Γραµµατέας και βοηθοί γραµµατείς

Άρθρο 12
§1
Το ∆ικαστήριο διορίζει τον γραµµατέα.
∆ύο εβδοµάδες πριν από την καθορισµένη ηµεροµηνία για τον
διορισµό, ο πρόεδρος ενηµερώνει τα µέλη του ∆ικαστηρίου για
τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί.
§2
Οι υποψηφιότητες συνοδεύονται από πλήρη στοιχεία σχετικά µε
την ηλικία, την ιθαγένεια, τους πανεπιστηµιακούς τίτλους, τη
γλωσσοµάθεια, τις παρούσες και προηγούµενες ασχολίες των
υποψηφίων, καθώς και την τυχόν δικαστική και διεθνή πείρα
τους.
§3
Ο διορισµός γίνεται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 3 του
άρθρου 7 του παρόντος κανονισµού.
§4
Ο γραµµατέας διορίζεται για εξαετή περίοδο. Επιτρέπεται ο
αναδιορισµός του.
§5
Οι διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος κανονισµού έχουν εφαρµογή και στον γραµµατέα.
§6
Ο γραµµατέας δεν µπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του,
παρά µόνον αν δεν ανταποκρίνεται πλέον στις απαιτούµενες
προϋποθέσεις ή δεν εκπληρώνει πλέον τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από το λειτούργηµά του. Το ∆ικαστήριο αποφασίζει,
αφού παράσχει στον γραµµατέα τη δυνατότητα να υποβάλει τις
παρατηρήσεις του.
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§7
Αν ο γραµµατέας παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του πριν από τη
λήξη της θητείας του, το ∆ικαστήριο διορίζει γραµµατέα για
εξαετή περίοδο.
Άρθρο 13
Το ∆ικαστήριο µπορεί να διορίσει, σύµφωνα µε τη διαδικασία
που προβλέπεται για τον γραµµατέα, έναν ή περισσότερους
βοηθούς γραµµατείς επιφορτισµένους να επικουρούν τον γραµµατέα και να τον αναπληρώνουν εντός των ορίων που
καθορίζουν οι προβλεπόµενες στο άρθρο 15 του παρόντος κανονισµού οδηγίες προς τον γραµµατέα.
Άρθρο 14
Ο πρόεδρος ορίζει τους µονίµους ή µη µονίµους υπαλλήλους που
θα ασκούν τα καθήκοντα του γραµµατέα σε περίπτωση απουσίας
ή κωλύµατος του γραµµατέα και των βοηθών γραµµατέων ή σε
περίπτωση χηρείας της θέσεώς τους.
Άρθρο 15
Οι οδηγίες προς τον γραµµατέα θεσπίζονται από το ∆ικαστήριο
κατόπιν προτάσεως του προέδρου.
Άρθρο 16
§1
Στη γραµµατεία τηρείται, µε ευθύνη του γραµµατέα, πρωτόκολλο
που µονογραφείται από τον πρόεδρο και στο οποίο εγγράφονται
κατά συνέχεια και κατά τη σειρά της καταθέσεώς τους όλα τα
διαδικαστικά έγγραφα και τα στοιχεία που προσκοµίζονται για
την υποστήριξή τους.
§2
Σηµείωση περί της εγγραφής στο πρωτόκολλο γίνεται από τον
γραµµατέα στα πρωτότυπα και, κατόπιν αιτήσεως των διαδίκων,
στα αντίγραφα που προσκοµίζονται προς τούτο.
§3
Οι εγγραφές στο πρωτόκολλο και οι σηµειώσεις που προβλέπονται στην προηγούµενη παράγραφο συνιστούν δηµόσια
έγγραφα.
§4
Οι κανόνες τηρήσεως του πρωτοκόλλου καθορίζονται µε τις
προβλεπόµενες στο άρθρο 15 του παρόντος κανονισµού οδηγίες
προς τον γραµµατέα.
§5
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµβουλεύονται το πρωτόκολλο
στη γραµµατεία και να λαµβάνουν αντίγραφα ή αποσπάσµατα
σύµφωνα µε τον κανονισµό τελών της γραµµατείας, που θεσπίζεται από το ∆ικαστήριο κατόπιν προτάσεως του γραµµατέα.
Στους διαδίκους µπορούν επίσης, σύµφωνα µε τον κανονισµό
τελών της γραµµατείας, να χορηγούνται αντίγραφα των διαδικαστικών εγγράφων, καθώς και κεκυρωµένα αντίγραφα των
∆ιατάξεων και αποφάσεων.
§6
Στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δηµοσιεύεται ανακοίνωση που περιέχει την ηµεροµηνία εγγραφής
του εισαγωγικού δικογράφου της δίκης, το ονοµατεπώνυµο και
την κατοικία των διαδίκων, το αντικείµενο της διαφοράς και τα
αιτήµατα του δικογράφου, καθώς και µνεία των ισχυρισµών και
των ουσιωδών επιχειρηµάτων των οποίων γίνεται επίκληση.
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§7
Όταν το Συµβούλιο ή η Επιτροπή δεν είναι διάδικοι σε µια
υπόθεση, το ∆ικαστήριο τους διαβιβάζει αντίγραφο του εισαγωγικού δικογράφου της δίκης και του υποµνήµατος αντικρούσεως,
όχι όµως και τα συνηµµένα σ' αυτά, για να τους παράσχει τη
δυνατότητα να εκτιµήσουν κατά πόσο γίνεται επίκληση του
ανεφαρµόστου µιας πράξεως, κατά την έννοια ►M1 του άρθρου
►M4 241 ◄ της Συνθήκης ΕΚ, του άρθρου 36, τρίτο εδάφιο, της
Συνθήκης ΕΚΑΧ, ή του άρθρου 156 της Συνθήκης ΕΚΑΕ ◄.
►M6 Αντίγραφο του εισαγωγικού δικογράφου της δίκης και του
υποµνήµατος αντικρούσεως διαβιβάζεται οµοίως στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, ώστε να του παρασχεθεί η δυνατότητα να εκτιµήσει κατά πόσο γίνεται επίκληση, κατά την έννοια του
άρθρου 241 της συνθήκης ΕΚ, του ανεφάρµοστου µιας πράξεως
που έχει εκδοθεί από κοινού από το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. ◄
Άρθρο 17
§1
Ο γραµµατέας έχει, υπό την εποπτεία του προέδρου, την ευθύνη
της παραλαβής, διαβιβάσεως και φυλάξεως όλων των εγγράφων,
καθώς και των επιδόσεων που συνεπάγεται η εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού.
§2
Ο γραµµατέας επικουρεί το ∆ικαστήριο, τα τµήµατα, τον
πρόεδρο και τους δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους.
Άρθρο 18
Ο γραµµατέας φυλάσσει τις σφραγίδες· είναι υπεύθυνος για τα
αρχεία και επιµελείται των δηµοσιεύσεων του ∆ικαστηρίου.
Άρθρο 19
Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 4 και 27 του
παρόντος κανονισµού, ο γραµµατέας παρίσταται στις συνεδριάσεις του ∆ικαστηρίου και των τµηµάτων.
Τµήµα 2 — Υπηρεσίες του ∆ικαστηρίου

Άρθρο 20
§1
Οι µόνιµοι και λοιποί υπάλληλοι του ∆ικαστηρίου διορίζονται
σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στον Κανονισµό
Υπηρεσιακής Καταστάσεως του Προσωπικού.
§2
Πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους, οι µόνιµοι υπάλληλοι δίνουν
ενώπιον του προέδρου, παρουσία του γραµµατέα, τον ακόλουθο
όρκο:
«Ορκίζοµαι να ασκώ µε πίστη, εχεµύθεια και ευσυνειδησία τα
καθήκοντα που µου ανατίθενται από το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.»
Άρθρο 21
Κατόπιν προτάσεως του γραµµατέα, το ∆ικαστήριο θεσπίζει ή
τροποποιεί τον οργανισµό των υπηρεσιών του.
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Άρθρο 22
Το ∆ικαστήριο συγκροτεί µεταφραστική υπηρεσία από ειδικούς
που διαθέτουν κατάλληλη νοµική κατάρτιση και ευρεία γνώση
περισσοτέρων της µιας επισήµων γλωσσών του ∆ικαστηρίου.
Άρθρο 23
Ο γραµµατέας, υπό την εποπτεία του προέδρου, µε τη συνδροµή
διοικητικού υπαλλήλου, µεριµνά για τη διοίκηση των υπηρεσιών
του ∆ικαστηρίου, την οικονοµική του διαχείριση και τη λογιστική του υπηρεσία.
Κεφάλ αιο 4
ΒΟΗΘΟΙ ΕΙΓΗΓΗΤΕΣ

Άρθρο 24
§1
Σε περίπτωση που το ∆ικαστήριο κρίνει ότι, για τη µελέτη και
τη συµπλήρωση της δικογραφίας των ενώπιόν του υποθέσεων,
χρειάζονται βοηθοί εισηγητές, προτείνει τον διορισµό τους
σύµφωνα µε τα άρθρα ►M1 12 του Οργανισµού ΕΚ, 16 του
Οργανισµού ΕΚΑΧ και 12 του Οργανισµού ΕΚΑΕ ◄.
§2
Οι βοηθοί εισηγητές οφείλουν ιδίως:
— να επικουρούν τον πρόεδρο κατά τη διαδικασία λήψεως ασφαλιστικών µέτρων·
— να επικουρούν τους εισηγητές δικαστές στο έργο τους.
§3
Οι βοηθοί εισηγητές κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους
υπάγονται, κατά περίπτωση, στον πρόεδρο του ∆ικαστηρίου,
στον πρόεδρο ενός των τµηµάτων ή σε εισηγητή δικαστή.
§4
Οι βοηθοί εισηγητές, πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους, δίνουν
ενώπιον του ∆ικαστηρίου τον όρκο που προβλέπεται στο άρθρο 3
του παρόντος κανονισµού.
Κεφάλ αιο 5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Άρθρο 25
§1
Ο πρόεδρος καθορίζει τις ηµεροµηνίες και ώρες των συνεδριάσεων του ∆ικαστηρίου.
§2
Οι πρόεδροι των τµηµάτων καθορίζουν τις ηµεροµηνίες και ώρες
των συνεδριάσεων των τµηµάτων τους.
§3
Το ∆ικαστήριο και τα τµήµατα µπορούν, για µία ή περισσότερες
συγκεκριµένες συνεδριάσεις, να επιλέξουν τόπο συνεδριάσεως
εκτός της έδρας του ∆ικαστηρίου.
Άρθρο 26
§1
Αν, λόγω απουσίας ή κωλύµατος, προκύπτει άρτιος αριθµός δικαστών, απέχει των διασκέψεων ο νεότερος, κατά την έννοια του
άρθρου 6 του παρόντος κανονισµού, εκτός εάν αυτός είναι ο
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εισηγητής δικαστής. Στην περίπτωση αυτή απέχει των διασκέψεων ο αµέσως προηγούµενος κατά τη σειρά αρχαιότητας.
▼M3
§2
Αν µετά τη σύγκληση του ∆ικαστηρίου διαπιστωθεί ότι δεν
επιτυγχάνεται η απαρτία που προβλέπεται στα άρθρα 15 του
Οργανισµού ΕΚ, 18 του Οργανισµού ΕΚΑΧ και 15 του Οργανισµού ΕΚΑΕ, ο πρόεδρος αναβάλλει τη συνεδρίαση µέχρις ότου
επιτευχθεί απαρτία.
§3
Αν σ' ένα από τα τµήµατα δεν επιτυγχάνεται η απαρτία που
προβλέπεται στα άρθρα 15 του Οργανισµού ΕΚ, 18 του Οργανισµού ΕΚΑΧ και 15 του Οργανισµού ΕΚΑΕ, ο πρόεδρος του
τµήµατος αυτού ενηµερώνει σχετικά τον πρόεδρο του ∆ικαστηρίου, ο οποίος ορίζει άλλο δικαστή για τη συµπλήρωση του
τµήµατος.
▼B
Άρθρο 27
§1
Οι διασκέψεις του ∆ικαστηρίου και των τµηµάτων γίνονται εν
συµβουλίω.
§2
Στη διάσκεψη λαµβάνουν µέρος µόνον οι δικαστές που µετέσχον
στην προφορική διαδικασία και ενδεχοµένως ο βοηθός
εισηγητής στον οποίο είχε ανατεθεί η µελέτη της υποθέσεως.
§3
Κάθε δικαστής που µετέχει στη διάσκεψη εκφράζει τη γνώµη
του αιτιολογώντας την.
§4
Κατόπιν αιτήσεως δικαστή, οποιοδήποτε ζήτηµα διατυπώνεται
στη γλώσσα της επιλογής του και ανακοινώνεται εγγράφως στο
∆ικαστήριο ή στο τµήµα πριν τεθεί σε ψηφοφορία.
§5
Η γνώµη στην οποία καταλήγει µετά την τελική συζήτηση η
πλειοψηφία των δικαστών αποτελεί την κρίση του ∆ικαστηρίου.
Η ψηφοφορία διεξάγεται κατά σειρά αντίστροφη από εκείνη που
καθορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισµού.
§6
Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το αντικείµενο, τη διατύπωση
και τη σειρά θέσεως των ζητηµάτων ή την ερµηνεία της ψηφοφορίας, αποφασίζει το ∆ικαστήριο ή το τµήµα.
§7
Όταν οι διασκέψεις του ∆ικαστηρίου αναφέρονται σε διοικητικά
θέµατα, µετέχουν µε δικαίωµα ψήφου και οι γενικοί εισαγγελείς.
Ο γραµµατέας παρίσταται, εκτός αν το ∆ικαστήριο αποφασίσει
άλλως.
§8
Όταν το ∆ικαστήριο συνεδριάζει χωρίς να παρίσταται ο γραµµατέας, αναθέτει στον νεότερο δικαστή, κατά την έννοια του
άρθρου 6 του παρόντος κανονισµού, αν κριθεί αναγκαίο, τη
σύνταξη πρακτικών που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον
εν λόγω δικαστή.
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Άρθρο 28
§1
Εκτός ειδικής αποφάσεως του ∆ικαστηρίου, οι δικαστικές
διακοπές καθορίζονται ως εξής:
— από τις 18 ∆εκεµβρίου µέχρι τις 10 Ιανουαρίου,
— από την Κυριακή πριν από το Πάσχα µέχρι τη δεύτερη
Κυριακή µετά το Πάσχα,
— από τις 15 Ιουλίου µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου.
Κατά τις δικαστικές διακοπές, η προεδρία ασκείται στην έδρα
του ∆ικαστηρίου είτε από τον πρόεδρο, που διατηρεί επαφή µε
τον γραµµατέα, είτε από έναν πρόεδρο τµήµατος ή άλλο δικαστή,
που ορίζεται από τον πρόεδρο ως αντικαταστάτης του.
§2
Κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών, ο πρόεδρος µπορεί,
σε επείγουσες περιπτώσεις, να συγκαλεί τους δικαστές και γενικούς εισαγγελείς.
§3
Το ∆ικαστήριο τηρεί τις κατά νόµον εορτάσιµες ηµέρες του
τόπου της έδρας του.
§4
Το ∆ικαστήριο µπορεί για εύλογη αιτία να χορηγεί άδεια στους
δικαστές και γενικούς εισαγγελείς.
Κεφάλ αιο 6
ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 29
▼M3
§1
Οι γλώσσες της διαδικασίας είναι η αγγλική, η γαλλική, η
γερµανική, η δανική, η ελληνική, η ιρλανδική, η ισπανική, η
ιταλική, η ολλανδική, η πορτογαλική, η σουηδική και η φινλανδική.
§2
Η γλώσσα της διαδικασίας επιλέγεται από τον προσφεύγοντα
υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω διατάξεων:
α) αν ο καθού είναι κράτος µέλος ή φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που έχει την ιθαγένεια κράτους µέλους, γλώσσα της διαδικασίας είναι η επίσηµη γλώσσα του κράτους αυτού· σε
περίπτωση υπάρξεως περισσοτέρων επισήµων γλωσσών, ο
προσφεύγων έχει ευχέρεια επιλογής µεταξύ αυτών,
β) κατόπιν κοινής αιτήσεως των διαδίκων είναι δυνατόν να
επιτραπεί η πλήρης ή µερική χρήση µιας άλλης από τις
γλώσσες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου,
γ) ►C1 κατόπιν αιτήσεως ενός διαδίκου και µετά από ακρόαση
του αντιδίκου και του γενικού εισαγγελέα, είναι δυνατόν να
επιτραπεί, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των περιπτώσεων
α) και β), η πλήρης ή µερική χρήση µιας άλλης από τις
γλώσσες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου ως γλώσσας διαδικασίας· η αίτηση αυτή δεν δύναται
να υποβληθεί από θεσµικό όργανο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ◄
Στις περιπτώσεις του άρθρου 103 του παρόντος κανονισµού,
γλώσσα διαδικασίας είναι η γλώσσα του εθνικού δικαιοδοτικού
οργάνου που προσφεύγει στο ∆ικαστήριο. Κατόπιν δεόντως
αιτιολογηµένης αιτήσεως διαδίκου της κύριας δίκης, και µετά
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από ακρόαση του αντιδίκου της κύριας δίκης και του γενικού
εισαγγελέα, µπορεί να επιτραπεί η χρήση µιας άλλης από τις
γλώσσες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου στην προφορική διαδικασία.
Οι αποφάσεις σχετικά µε τις προαναφερθείσες αιτήσεις δύνανται
να ληφθούν από τον πρόεδρο. Ο προέδρος δύναται ή, στην
περίπτωση που θέλει να κάµει δεκτή την αίτηση χωρίς τη
συµφωνία όλων των διαδίκων, υποχρεούται να παραπέµψει το
αίτηµα στο ∆ικαστήριο.
▼B
§3
Η γλώσσα της διαδικασίας χρησιµοποιείται ιδίως στα υποµνήµατα και τις αγορεύσεις των διαδίκων, στα συνηµµένα στοιχεία
και έγγραφα, καθώς και στα πρακτικά και στις αποφάσεις του
∆ικαστηρίου.
Τα προσκοµιζόµενα ή επισυναπτόµενα στοιχεία ή έγγραφα που
έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από
µετάφραση στη γλώσσα της διαδικασίας.
Σε περίπτωση όµως µακροσκελών στοιχείων και εγγράφων,
µπορούν να προσκοµίζονται µεταφράσεις αποσπασµάτων.
Πάντως το ∆ικαστήριο ή το τµήµα µπορεί οποτεδήποτε να
ζητήσει, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως ενός των
διαδίκων, εκτενέστερη ή πλήρη µετάφραση.
Κατά παρέκκλιση από τις ανωτέρω διατάξεις, στα κράτη µέλη
επιτρέπεται να χρησιµοποιούν την επίσηµη γλώσσα τους, όταν
παρεµβαίνουν σε διαφορά εκκρεµή ενώπιον του ∆ικαστηρίου ή
όταν µετέχουν σε προδικαστική διαδικασία του άρθρου 103. Η
διάταξη αυτή εφαρµόζεται τόσο στα έγγραφα όσο και στις
προφορικές δηλώσεις. Σε κάθε περίπτωση η µετάφραση στη
γλώσσα της διαδικασίας γίνεται µε επιµέλεια του γραµµατέα.
▼M1

▼M7

Στα συµβαλλόµενα στη συµφωνία ΕΟΧ κράτη, εκτός των κρατών
µελών, καθώς και στην Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ µπορεί να
επιτραπεί να χρησιµοποιήσουν µία από τις γλώσσες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, άλλη από τη γλώσσα της
διαδιακασίας, όταν παρεµβαίνουν σε διαφορά εκκρεµή ενώπιον
του ∆ικαστηρίου ή όταν µετέχουν σε διαδικασία εκδόσεως
προδικαστικής αποφάσεως του άρθρου 20 του Οργανισµού ΕΚ.
Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται τόσο στα έγγραφα όσο και στις
προφορικές δηλώσεις. Σε κάθε περίπτωση η µετάφραση στη
γλώσσα της διαδικασίας γίνεται µε επιµέλεια του γραµµατέα.
Στα τρίτα κράτη που µετέχουν σε διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σύµφωνα µε το άρθρο 20 τελευταίο εδάφιο του
Οργανισµού ΕΚ µπορεί να επιτραπεί να χρησιµοποιήσουν µία
από τις γλώσσες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, άλλη από
τη γλώσσα της διαδικασίας. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται τόσο
στα έγγραφα όσο και στις προφορικές δηλώσεις. Σε κάθε
περίπτωση η µετάφραση στη γλώσσα της διαδικασίας γίνεται µε
επιµέλεια του γραµµατέα.

▼B
§4
Εφόσον οι µάρτυρες ή πραγµατογνώµονες δηλώσουν ότι δεν
µπορούν να εκφραστούν επαρκώς σε µια από τις γλώσσες που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το ∆ικαστήριο ή το τµήµα τούς επιτρέπει να διατυπώσουν τις
καταθέσεις τους σε άλλη γλώσσα. Ο γραµµατέας φροντίζει για
τη µετάφραση στη γλώσσα της διαδικασίας.
§5
Είναι δυνατή η χρήση, εκτός από τη γλώσσα της διαδικασίας,
µιας από τις γλώσσες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
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παρόντος άρθρου από τον πρόεδρο του ∆ικαστηρίου και τους
προέδρους τµήµατος για τη διεύθυνση της συζητήσεως, από τον
εισηγητή δικαστή για την προκαταρκτική έκθεση και την
έκθεση ακροατηρίου, από τους δικαστές και τους γενικούς εισαγγελείς όταν θέτουν ερωτήµατα, και από τους τελευταίους για τις
προτάσεις τους. Ο γραµµατέας φροντίζει για τη µετάφραση στη
γλώσσα της διαδικασίας.
Άρθρο 30
§1
Αν ζητηθεί από δικαστή, τον γενικό εισαγγελέα ή διάδικο, ο
γραµµατέας φροντίζει για τη µετάφραση στις γλώσσες της
επιλογής τους, από τις αναφερόµενες στην παράγραφο 1 του
άρθρου 29, των προφορικώς ή εγγράφως αναπτυχθέντων κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του ∆ικαστηρίου ή του
τµήµατος.
§2
Οι δηµοσιεύσεις του ∆ικαστηρίου γίνονται στις γλώσσες που
αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού αριθ. 1 του Συµβουλίου.
Άρθρο 31
Τα κείµενα που συντάσσονται στη γλώσσα της διαδικασίας ή,
κατά περίπτωση, σε άλλη γλώσσα δυνάµει του άρθρου 29 του
παρόντος κανονισµού είναι αυθεντικά.
Κεφάλ αιο 7
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΤΩΝ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ,
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ

Άρθρο 32
§1
▼M1
Οι εκπρόσωποι, σύµβουλοι και δικηγόροι που εµφανίζονται
ενώπιον του ∆ικαστηρίου ή ενώπιον δικαστικής αρχής που
ενεργεί κατόπιν σχετικής εντολής του, απολαύουν ασυλίας για
όσα αναπτύσσουν προφορικώς ή εγγράφως σχετικά µε την
υπόθεση ή τους διαδίκους.
▼B
§2
Οι εκπρόσωποι, σύµβουλοι και δικηγόροι απολαύουν επίσης των
εξής προνοµίων και διευκολύνσεων:
α) τα σχετικά µε τη διαδικασία έγγραφα δεν υπόκεινται σε
έρευνα και κατάσχεση. Σε περίπτωση αµφισβητήσεως, τα
τελωνειακά ή αστυνοµικά όργανα µπορούν να σφραγίζουν τα
εν λόγω έγγραφα, τα οποία διαβιβάζονται αµέσως στο ∆ικαστήριο για εξακρίβωση παρουσία του γραµµατέα και του
ενδιαφεροµένου·
β) στους εκπροσώπους, συµβούλους και δικηγόρους χορηγείται
το συνάλλαγµα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των
καθηκόντων τους·
γ) οι εκπρόσωποι, σύµβουλοι και δικηγόροι δεν υπόκεινται σε
περιορισµούς στις µετακινήσεις τους, κατά το µέτρο που είναι
αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

1991Q0704 — EL — 10.10.2002 — 007.001 — 15
▼B
Άρθρο 33
▼M1
Για να τύχουν των προνοµίων, ασυλιών και διευκολύνσεων που
αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο, αποδεικνύουν προηγουµένως την ιδιότητά τους:
α) οι εκπρόσωποι, µε επίσηµο έγγραφο που εκδίδεται από τον
εντολέα τους, ο οποίος κοινοποιεί αµέσως αντίγραφο του
εγγράφου αυτού στον γραµµατέα·
β) οι σύµβουλοι και οι δικηγόροι, µε αποδεικτικό νοµοποιήσεως
που υπογράφεται από τον γραµµατέα. Η ισχύς του περιορίζεται σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, το οποίο µπορεί να
παρατείνεται ή να συντέµνεται ανάλογα µε τη διάρκεια της
διαδικασίας.
▼B
Άρθρο 34
Τα προνόµια, οι ασυλίες και οι διευκολύνσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 32 του παρόντος κανονισµού χορηγούνται αποκλειστικά για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της δίκης.
Το ∆ικαστήριο µπορεί να αίρει την ασυλία, όταν εκτιµά ότι η
άρση αυτή δεν παραβλάπτει την απρόσκοπτη διεξαγωγή της
δίκης.
Άρθρο 35
§1
Ο σύµβουλος ή ο δικηγόρος, του οποίου η συµπεριφορά ενώπιον
του ∆ικαστηρίου, τµήµατος ή δικαστικού λειτουργού είναι ασυµβίβαστη προς το κύρος του δικαστηρίου, ή ο οποίος κάνει χρήση
των δικαιωµάτων που απορρέουν από το λειτούργηµά του για
σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους του παρασχέθηκαν, είναι δυνατό να αποκλειστεί οποτεδήποτε από τη
διαδικασία µε ∆ιάταξη του ∆ικαστηρίου ή του τµήµατος, αφού
ακουστεί ο γενικός εισαγγελέας και δοθεί στον ενδιαφερόµενο
η δυνατότητα να αµυνθεί.
Η ∆ιάταξη αυτή είναι αµέσως εκτελεστή.
§2
Σε περίπτωση αποκλεισµού συµβούλου ή δικηγόρου, η πρόοδος
της δίκης αναστέλλεται µέχρις ότου εκπνεύσει η προθεσµία που
τάσσει ο πρόεδρος, προκειµένου ο ενδιαφερόµενος διάδικος να
διορίσει άλλο σύµβουλο ή δικηγόρο.
§3
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται σε εκτέλεση των διατάξεων του
παρόντος άρθρου µπορούν να ανακληθούν.
Άρθρο 36
Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται και στους
καθηγητές που έχουν το δικαίωµα παραστάσεως ενώπιον του
∆ικαστηρίου, σύµφωνα µε τα άρθρα ►M1 17 του Οργανισµού
ΕΚ, 20 του Οργανισµού ΕΚΑΧ και 17 του Οργανισµού
ΕΚΑΕ ◄.
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ΤΙΤΛΟΣ 2
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Κεφάλ αιο 1
ΕΓΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 37
§1
Το πρωτότυπο κάθε διαδικαστικού εγγράφου πρέπει να υπογράφεται από τον εκπρόσωπο ή τον δικηγόρο του διαδίκου.
Το πρωτότυπο, συνοδευόµενο από όλα τα συνηµµένα που αναφέρονται σ' αυτό, κατατίθεται µε πέντε αντίγραφα για το
∆ικαστήριο και ισάριθµα προς τους διαδίκους αντίγραφα. Τα
αντίγραφα επικυρώνονται από τον διάδικο που τα καταθέτει.
§2
Τα όργανα προσκοµίζουν επίσης, εντός των προθεσµιών που
τάσσει το ∆ικαστήριο, µεταφράσεις κάθε διαδικαστικού
εγγράφου στις άλλες γλώσσες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του
κανονισµού αριθ. 1 του Συµβουλίου. Το τελευταίο εδάφιο της
προηγουµένης παραγράφου έχει εφαρµογή.
§3
Τα διαδικαστικά έγγραφα χρονολογούνται. Για τον υπολογισµό
των δικονοµικών προθεσµιών λαµβάνεται υπόψη αποκλειστικά
και µόνο η ηµεροµηνία καταθέσεως στη γραµµατεία.
§4
Στα διαδικαστικά έγγραφα επισυνάπτεται φάκελος µε τα στοιχεία
και έγγραφα των οποίων γίνεται επίκληση συνοδευόµενος από
κατάσταση των στοιχείων και εγγράφων αυτών.
§5
Αν, λόγω του όγκου ενός στοιχείου ή εγγράφου, στο διαδικαστικό έγγραφο επισυνάπτονται µόνον αποσπάσµατα, κατατίθεται
στη γραµµατεία το στοιχείο ή έγγραφο αυτούσιο ή πλήρες αντίγραφό του.
▼M5
§6
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 5, για
τον έλεγχο της τηρήσεως των δικονοµικών προθεσµιών λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία κατά την οποία το αντίγραφο του
υπογεγραµµένου πρωτοτύπου ενός διαδικαστικού εγγράφου, περιλαµβανοµένης και της καταστάσεως των στοιχείων και εγγράφων
που αναφέρεται στην παράγραφο 4, περιέρχεται στη Γραµµατεία
µε τηλεοµοιοτυπία ή µε οποιοδήποτε άλλο τεχνικό µέσο
επικοινωνίας διαθέτει το ∆ικαστήριο, υπό τον όρον ότι το υπογεγραµµένο πρωτότυπο του εγγράφου, συνοδευόµενο από τα
συνηµµένα και τα αντίγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο
1, δεύτερο εδάφιο, κατατίθεται στη Γραµµατεία το αργότερο
δέκα ηµέρες µετά την εν λόγω ηµεροµηνία.
▼B
Άρθρο 38
§1
Το δικόγραφο της προσφυγής που αναφέρεται στα άρθρα
►M1 19 του Οργανισµού ΕΚ, 22 του Οργανισµού ΕΚΑΧ και 19
του Οργανισµού ΕΚΑΕ ◄ περιέχει:
α) το ονοµατεπώνυµο και την κατοικία του προσφεύγοντος·
β) προσδιορισµό του καθού·
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γ) το αντικείµενο της διαφοράς και συνοπτική έκθεση των ισχυρισµών των οποίων γίνεται επίκληση·
δ) τα αιτήµατα του προσφεύγοντος·
ε) ενδεχοµένως, τα προτεινόµενα αποδεικτικά µέσα.
§2
Για τους σκοπούς της διαδικασίας, το δικόγραφο της προσφυγής
περιέχει προσδιορισµό τόπου επιδόσεων στην έδρα του ∆ικαστηρίου. Αναφέρει επίσης το όνοµα του αντικλήτου.
▼M5

▼B

Αντί ή επιπλέον του προσδιορισµού τόπου επιδόσεων που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, το δικόγραφο της προσφυγής µπορεί να
διευκρινίζει ότι ο δικηγόρος ή ο εκπρόσωπος αποδέχεται την
διενέργεια επιδόσεων µε τηλεοµοιοτυπία ή µε οποιοδήποτε
άλλο τεχνικό µέσο επικοινωνίας.
Αν το δικόγραφο της προσφυγής δεν είναι σύµφωνο ►M5 µε τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο
εδάφιο ◄, όλες οι επιδόσεις για τους σκοπούς της διαδικασίας
προς τον ενδιαφερόµενο διάδικο, επί όσο χρονικό διάστηµα
εξακολουθεί να υφίσταται η παράλειψη αυτή, πραγµατοποιούνται
µε συστηµένη ταχυδροµική αποστολή προς τον εκπρόσωπο ή τον
δικηγόρο του διαδίκου. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 79
►M5 , παράγραφος 1 ◄, ως νοµότυπη επίδοση λογίζεται στην
περίπτωση αυτή η κατάθεση του συστηµένου εγγράφου στο ταχυδροµείο του τόπου όπου εδρεύει το ∆ικαστήριο.
§3

▼M1

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος οφείλει να καταθέσει στη γραµµατεία αποδεικτικό νοµιµοποιήσεώς του που να βεβαιώνει ότι έχει
δικαίωµα παραστάσεως ενώπιον δικαστηρίου κράτους µέλους ή
άλλου συµβαλλοµένου στη συµφωνία ΕΟΧ κράτους.

▼B
§4
Το δικόγραφο της προσφυγής συνοδεύεται, όπου απαιτείται, από
τα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα ►M1 19, δεύτερο
εδάφιο του Οργανισµού ΕΚ, 22, δεύτερο εδάφιο, του Οργανισµού
ΕΚΑΧ και 19, δεύτερο εδάφιο, του Οργανισµού ΕΚΑΕ ◄.
§5
Αν ο προσφεύγων είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου,
επισυνάπτει στο δικόγραφο της προσφυγής του:
α) το καταστατικό του ή πρόσφατο απόσπασµα του βιβλίου των
εµπορικών εταιριών ή πρόσφατο απόσπασµα του βιβλίου των
σωµατείων ή κάθε άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει την
ύπαρξη του νοµικού προσώπου·
β) αποδεικτικό ότι η εντολή προς τον δικηγόρο δόθηκε
προσηκόντως από εκπρόσωπό του εξουσιοδοτηµένο προς
τούτο.
§6
Οι προσφυγές που ασκούνται δυνάµει των άρθρων
►M1 ►M4 238 και 239 ◄ της Συνθήκης ΕΚ, 42 και 89 της
Συνθήκης ΕΚΑΧ και 153 και 154 της Συνθήκης ΕΚΑΕ ◄ συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από αντίγραφο της ρήτρας διαιτησίας,
η οποία περιέχεται στη σύµβαση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
που έχει καταρτιστεί από τις Κοινότητες ή για λογαριασµό
τους, ή από αντίγραφο της συµφωνίας περί διαιτησίας µεταξύ
των ενδιαφεροµένων κρατών µελών.
§7
Αν το δικόγραφο της προσφυγής δεν είναι σύµφωνο µε τις
προϋποθέσεις που απαριθµούνται στις παραγράφους 3 έως 6 του
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παρόντος άρθρου, ο γραµµατέας τάσσει στον προσφεύγοντα
εύλογη προθεσµία για την τακτοποίηση του δικογράφου της
προσφυγής ή για την προσκόµιση των στοιχείων που αναφέρονται ανωτέρω. Εφόσον εντός της προθεσµίας που έχει ταχθεί
δεν γίνει η τακτοποίηση ή δεν προσκοµιστούν τα στοιχεία, το
∆ικαστήριο κρίνει, αφού ακούσει τον γενικό εισαγγελέα, αν η
µη τήρηση αυτών των προϋποθέσεων συνεπάγεται το απαράδεκτο
της προσφυγής.
Άρθρο 39
Το δικόγραφο της προσφυγής επιδίδεται στον καθού. Στην
περίπτωση της παραγράφου 7 του προηγουµένου άρθρου, η
επίδοση γίνεται µετά την τακτοποίηση ή µόλις το ∆ικαστήριο
κρίνει την προσφυγή παραδεκτή ενόψει των τυπικών προϋποθέσεων που απαριθµούνται στο προηγούµενο άρθρο.
Άρθρο 40
§1
Εντός µηνός από την επίδοση του δικογράφου της προσφυγής, ο
καθού καταθέτει υπόµνηµα αντικρούσεως. Το υπόµνηµα αυτό
περιέχει:
α) το ονοµατεπώνυµο και την κατοικία του καθού·
β) τα προβαλλόµενα πραγµατικά και νοµικά επιχειρήµατα·
γ) τα αιτήµατα του καθού·
δ) τα προτεινόµενα αποδεικτικά µέσα.
Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 38 του
παρόντος κανονισµού έχουν εφαρµογή.
§2
Η προθεσµία που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο
µπορεί να παραταθεί από τον πρόεδρο κατόπιν αιτιολογηµένης
αιτήσεως του καθού.
Άρθρο 41
§1
Η προσφυγή και το υπόµνηµα αντικρούσεως µπορούν να
συµπληρωθούν από υπόµνηµα απαντήσεως του προσφεύγοντος
και από υπόµνηµα ανταπαντήσεως του καθού.
§2
Ο πρόεδρος τάσσει τις προθεσµίες καταθέσεως των δικογράφων
αυτών.
Άρθρο 42
§1
Οι διάδικοι µπορούν προς υποστήριξη της επιχειρηµατολογίας
τους να προτείνουν µε τα υποµνήµατα απαντήσεως και ανταπαντήσεως αποδεικτικά µέσα. Οι διάδικοι αιτιολογούν την
καθυστερηµένη πρόταση των αποδεικτικών µέσων.
§2
Κατά τη διάρκεια της δίκης απαγορεύεται η προβολή νέων ισχυρισµών, εκτός αν στηρίζονται σε νοµικά και πραγµατικά
στοιχεία που ανέκυψαν κατά τη διαδικασία.
Αν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προβάλει ο διάδικος νέο
ισχυρισµό κατά τους όρους του προηγουµένου εδαφίου, ο
πρόεδρος µπορεί, µετά την εκπνοή των συνήθων δικονοµικών
προθεσµιών, βάσει εκθέσεως του εισηγητή δικαστή και αφού
ακουστεί ο γενικός εισαγγελέας, να χορηγήσει στον αντίδικο
προθεσµία για να απαντήσει.
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Το ∆ικαστήριο επιφυλάσσει την κρίση του για το παραδεκτό του
ισχυρισµού στην οριστική του απόφαση.
Άρθρο 43
Αν έχει ήδη γίνει η κατανοµή των υποθέσεων που προβλέπεται
στο άρθρο 10, παράγραφος 2, ο πρόεδρος, αφού ακούσει τους
διαδίκους και τον γενικό εισαγγελέα, µπορεί οποτεδήποτε να
διατάξει τη συνεκδίκαση, λόγω συναφείας, περισσοτέρων υποθέσεων που αφορούν το ίδιο αντικείµενο, προς διευκόλυνση της
έγγραφης ή της προφορικής διαδικασίας ή προς έκδοση κοινής
αποφάσεως που τερµατίζει τη δίκη. Μπορεί πάντως να διατάξει
εκ νέου τον χωρισµό. ►M3 Ο πρόεδρος µπορεί να φέρει τα
ζητήµατα αυτά ενώπιον του ∆ικαστηρίου. ◄
▼M5
Άρθρο 44
§1
Ο πρόεδρος καθορίζει την ηµεροµηνία κατά την οποία ο
εισηγητής δικαστής πρέπει να υποβάλει στο ∆ικαστήριο την
προκαταρκτική έκθεση, αναλόγως της περιπτώσεως,
α) µετά την κατάθεση του υποµνήµατος ανταπαντήσεως,
β) αν το υπόµνηµα απαντήσεως ή ανταπαντήσεως δεν κατατεθεί
πριν από την εκπνοή της προθεσµίας του άρθρου 41,
παράγραφος 2,
γ) αν ο ενδιαφερόµενος διάδικος δηλώσει ότι παραιτείται από το
δικαίωµα να υποβάλει υπόµνηµα απαντήσεως ή ανταπαντήσεως,
δ) σε περίπτωση εφαρµογής της ταχείας διαδικασίας του άρθρου
62α, εφόσον ο πρόεδρος καθορίσει την ηµεροµηνία της συνεδριάσεως.
§2
Στην προκαταρκτική έκθεση διατυπώνονται προτάσεις περί του
αν η υπόθεση απαιτεί τη διεξαγωγή αποδείξεων ή άλλες προπαρασκευαστικές ενέργειες, καθώς και αν η υπόθεση πρέπει
ενδεχοµένως να παραπεµφθεί σε τµήµα. Στην έκθεση διατυπώνεται επίσης και η πρόταση του εισηγητή δικαστή ως προς το
ενδεχόµενο να παραλειφθεί η προφορική διαδικασία σύµφωνα
µε το άρθρο 44α.
Το ∆ικαστήριο, αφού ακούσει τον γενικό εισαγγελέα, αποφασίζει επί των προτάσεων του εισηγητή δικαστή.
§3
Αν το ∆ικαστήριο αποφασίσει τη διεξαγωγή αποδείξεων και δεν
προβεί το ίδιο στη διεξαγωγή τους, την αναθέτει στο τµήµα.
Αν το ∆ικαστήριο αποφασίσει να προχωρήσει στην προφορική
διαδικασία χωρίς διεξαγωγή αποδείξεων, ο πρόεδρος ορίζει την
ηµεροµηνία ενάρξεώς της.
▼M4
Άρθρο 44α
Υπό την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του παρόντος κανονισµού, ενώπιον του ∆ικαστηρίου διεξάγεται και προφορική
διαδικασία. Εντούτοις, το ∆ικαστήριο, µετά την υποβολή των
υποµνηµάτων που προβλέπονται στο άρθρο 40 παράγραφος 1
και, αν συντρέχει περίπτωση, στο άρθρο 41 παράγραφος 1,
κατόπιν εκθέσεως του εισηγητή δικαστή, αφού ακούσει τον
γενικό εισαγγελέα και αν κανείς από τους διαδίκους δεν έχει
υποβάλει αίτηµα µε το οποίο να αναφέρει τους λόγους για τους
οποίους επιθυµεί να ακουσθεί, µπορεί να αποφασίσει άλλως. Το
αίτηµα υποβάλλεται εντός µηνός από την επίδοση στον διάδικο
του εγγράφου γνωστοποιήσεως της περατώσεως της έγγραφης
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διαδικασίας. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί από τον
Πρόεδρο.
▼B
Κεφάλ αιο 2
▼M4
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

▼B
Τµήµα 1 — Αποδεικτικά µέσα

Άρθρο 45
§1
Το ∆ικαστήριο, αφού ακούσει τον γενικό εισαγγελέα, εκδίδει
∆ιάταξη που καθορίζει τα αποδεικτικά µέσα και τα θέµατα
αποδείξεως. Το ∆ικαστήριο, πριν αποφασίσει τη διεξαγωγή
αποδείξεων µε τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στην
παράγραφο 2, στοιχεία γ, δ και ε, ακούει τους διαδίκους.
Η ∆ιάταξη επιδίδεται στους διαδίκους.
§2
Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων ►M1 21 και 22
του Οργανισµού ΕΚ, 24 και 25 του Οργανισµού ΕΚΑΧ και 22
και 23 του Οργανισµού ΕΚΑΕ ◄, στα αποδεικτικά µέσα περιλαµβάνονται:
α) η αυτοπρόσωπη εµφάνιση των διαδίκων·
β) η αίτηση παροχής πληροφοριών και η προσκόµιση εγγράφων·
γ) η εξέταση µαρτύρων·
δ) η πραγµατογνωµοσύνη·
ε) η αυτοψία.
§3
Το ∆ικαστήριο προβαίνει στη διεξαγωγή των αποδείξεων που
διατάσσει ή την αναθέτει στον εισηγητή δικαστή.
Ο γενικός εισαγγελέας µετέχει στη διεξαγωγή των αποδείξεων.
§4
Ανταπόδειξη και περαιτέρω επίκληση αποδεικτικών µέσων είναι
δυνατή.
Άρθρο 46
§1
Το τµήµα στο οποίο έχει ανατεθεί η διεξαγωγή των αποδείξεων
ασκεί τις εξουσίες που απονέµονται στο ∆ικαστήριο από τα
άρθρο 45 και 47 έως 53 του παρόντος κανονισµού· οι εξουσίες
του προέδρου του ∆ικαστηρίου ασκούνται από τον πρόεδρο του
τµήµατος.
§2
Τα άρθρα 56 και 57 του παρόντος κανονισµού έχουν εφαρµογή
και στη διαδικασία ενώπιον του τµήµατος.
§3
Οι διάδικοι µπορούν να παρίστανται κατά τη διεξαγωγή των
αποδείξεων.
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Τµήµα 2 — Εξέταση µαρτύρων, γνωµοδότηση πραγµατογνωµόνων και
κλήτευσή τους

Άρθρο 47
§1
Το ∆ικαστήριο διατάσσει είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως των διαδίκων την απόδειξη ορισµένων πραγµατικών
περιστατικών µε µάρτυρες, αφού ακούσει τον γενικό εισαγγελέα.
Η ∆ιάταξη του ∆ικαστηρίου καθορίζει τα πραγµατικά περιστατικά που πρέπει να αποδειχθούν.
Οι µάρτυρες κλητεύονται από το ∆ικαστήριο είτε αυτεπαγγέλτως
είτε κατόπιν αιτήσεως των διαδίκων ή του γενικού εισαγγελέα.
Στην αίτηση του διαδίκου για την εξέταση µάρτυρα αναφέρονται
µε ακρίβεια τα πραγµατικά περιστατικά για τα οποία πρέπει να
εξεταστεί ο µάρτυρας και οι λόγοι που δικαιολογούν την
εξέτασή του.
§2
Οι µάρτυρες, των οποίων η εξέταση κρίνεται αναγκαία,
κλητεύονται µε ∆ιάταξη του ∆ικαστηρίου που περιλαµβάνει:
α) επώνυµο, όνοµα, ιδιότητα και διεύθυνση των µαρτύρων·
β) τα πραγµατικά περιστατικά για τα οποία θα εξεταστούν οι
µάρτυρες·
γ) ενδεχοµένως, µνεία των µέτρων που έλαβε το ∆ικαστήριο για
την καταβολή των εξόδων των µαρτύρων, καθώς και των
ποινών που επιβάλλονται στους λιποµάρτυρες.
Η ∆ιάταξη αυτή επιδίδεται στους διαδίκους και στους µάρτυρες.
§3
Το ∆ικαστήριο µπορεί να εξαρτήσει την κλήτευση των
µαρτύρων, των οποίων η εξέταση ζητείται από τους διαδίκους,
από την κατάθεση προκαταβολής στο ταµείο του ∆ικαστηρίου
για την κάλυψη των προβλεποµένων εξόδων· το ποσό της καθορίζεται από το ∆ικαστήριο.
Το ταµείο του ∆ικαστηρίου προκαταβάλλει τα αναγκαία ποσά για
την εξέταση των µαρτύρων που κλητεύονται αυτεπαγγέλτως.
§4
Μετά την εξακρίβωση της ταυτότητας των µαρτύρων, ο πρόεδρος
τους ανακοινώνει ότι θα πρέπει να βεβαιώσουν τις καταθέσεις
τους µε τον τρόπο που ορίζεται από τον παρόντα κανονισµό.
Οι µάρτυρες εξετάζονται από το ∆ικαστήριο, αφού κληθούν οι
διάδικοι. Μετά την κατάθεση, ο πρόεδρος µπορεί, κατόπιν αιτήσεως των διαδίκων ή αυτεπαγγέλτως, να θέσει ερωτήσεις στους
µάρτυρες.
Την ίδια ευχέρεια έχει κάθε δικαστής και ο γενικός εισαγγελέας.
Ο πρόεδρος µπορεί να επιτρέψει στους πληρεξουσίους των
διαδίκων να θέσουν ερωτήσεις στους µάρτυρες.
§5
Μετά την κατάθεσή του, ο µάρτυρας δίνει τον ακόλουθο όρκο:
«Ορκίζοµαι ότι είπα την αλήθεια, όλη την αλήθεια και µόνο
την αλήθεια.»
Το ∆ικαστήριο µπορεί, αφού ακούσει τους διαδίκους, να
απαλλάξει τον µάρτυρα από την όρκιση.
§6
Ο γραµµατέας
µαρτύρων.

συντάσσει

πρακτικά

των

καταθέσεων

των
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Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον εισηγητή
δικαστή στον οποίο έχει ανατεθεί η εξέταση του µάρτυρα, καθώς
και από τον γραµµατέα. Πριν από τις υπογραφές αυτές, παρέχεται η δυνατότητα στον µάρτυρα να ελέγξει το περιεχόµενο
των πρακτικών και να τα υπογράψει.
Τα πρακτικά αποτελούν δηµόσιο έγγραφο.
Άρθρο 48
§1
Οι µάρτυρες, των οποίων η κλήτευση έγινε προσηκόντως, οφείλουν, ανταποκρινόµενοι στην πρόσκληση, να εµφανιστούν στο
ακροατήριο.
§2
Αν ένας µάρτυρας, του οποίου η κλήτευση έγινε προσηκόντως,
δεν εµφανιστεί ενώπιον του ∆ικαστηρίου, το ∆ικαστήριο µπορεί
να του επιβάλει χρηµατική κύρωση µέχρι 5 000 ECU και να
διατάξει νέα κλήτευσή του µε έξοδα του µάρτυρα.
Η ίδια κύρωση µπορεί να επιβληθεί σε µάρτυρα που αρνείται,
χωρίς νόµιµη αιτία, να καταθέσει, να ορκιστεί ή να προβεί ενδεχοµένως στην επίσηµη διαβεβαίωση που επέχει θέση όρκου.
§3
Ο µάρτυρας µπορεί, εφόσον προβάλει ενώπιον του ∆ικαστηρίου
βάσιµη δικαιολογία, να απαλλαγεί από τη χρηµατική κύρωση
που του επιβλήθηκε. Η επιβληθείσα χρηµατική κύρωση µπορεί
να µειωθεί κατόπιν αιτήσεως του µάρτυρα, εφόσον αυτός
αποδείξει ότι η κύρωση είναι δυσανάλογη προς τα εισοδήµατά
του.
§4
Η αναγκαστική εκτέλεση των κυρώσεων ή µέτρων που
επιβάλλονται δυνάµει του παρόντος άρθρου χωρεί σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων ►M1 ►M4 244 και 256 ◄ της
Συνθήκης ΕΚ, 44 και 92 της Συνθήκης ΕΚΑΧ και 159 και 164
της Συνθήκης ΕΚΑΕ ◄.
Άρθρο 49
§1
Το ∆ικαστήριο µπορεί να διατάξει πραγµατογνωµοσύνη. Η
∆ιάταξη που διορίζει τον πραγµατογνώµονα προσδιορίζει το
έργο του και του τάσσει προθεσµία για την υποβολή της εκθέσεώς του.
§2
Ο πραγµατογνώµονας παραλαµβάνει αντίγραφο της ∆ιατάξεως,
καθώς και όλα τα αναγκαία στοιχεία για το έργο του. Υπόκειται
στον έλεγχο του εισηγητή δικαστή, ο οποίος µπορεί να παρίσταται στη διενέργεια της πραγµατογνωµοσύνης και
ενηµερώνεται για την πορεία των εργασιών του πραγµατογνώµονα.
Το ∆ικαστήριο µπορεί να ζητήσει από τους διαδίκους ή από έναν
από αυτούς την κατάθεση προκαταβολής για την κάλυψη των
εξόδων της πραγµατογνωµοσύνης.
§3
Κατόπιν αιτήσεως του πραγµατογνώµονα, το ∆ικαστήριο µπορεί
να διατάξει εξέταση µαρτύρων, οι οποίοι εξετάζονται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 47 του παρόντος κανονισµού.
§4
Ο πραγµατογνώµονας γνωµοδοτεί µόνο στα θέµατα εκείνα που
του υποβλήθηκαν ρητώς.
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§5
Μετά την υποβολή της εκθέσεως πραγµατογνωµοσύνης, το ∆ικαστήριο µπορεί να διατάξει να ακουστεί ο πραγµατογνώµονας
αφού κληθούν οι διάδικοι.
Ο πρόεδρος µπορεί να επιτρέψει στους πληρεξουσίους των
διαδίκων να θέσουν ερωτήσεις στον πραγµατογνώµονα.
§6
Μετά την υποβολή της εκθέσεως, ο πραγµατογνώµονας δίνει
ενώπιον του ∆ικαστηρίου τον ακόλουθο όρκο:
«Ορκίζοµαι ότι περάτωσα το έργο µου µε ευσυνειδησία και
απόλυτη αµεροληψία.»
Το ∆ικαστήριο µπορεί, αφού ακούσει τους διαδίκους, να
απαλλάξει τον πραγµατογνώµονα από την όρκιση.
Άρθρο 50
§1
Αν ένας διάδικος ζητήσει την εξαίρεση µάρτυρα ή πραγµατογνώµονα για ανικανότητα, ανεπιτηδειότητα ή για οποιονδήποτε άλλο
λόγο, ή αν ένας µάρτυρας ή πραγµατογνώµονας αρνηθεί να
καταθέσει, να ορκιστεί ή να προβεί στην επίσηµη διαβεβαίωση
που επέχει θέση όρκου, το ∆ικαστήριο αποφασίζει σχετικά.
§2
Η εξαίρεση του µάρτυρα ή του πραγµατογνώµονα προτείνεται
εντός δύο εβδοµάδων από την επίδοση της ∆ιατάξεως µε την
οποία κλητεύεται ο µάρτυρας ή διορίζεται ο πραγµατογνώµονας.
Η αίτηση εξαιρέσεως περιέχει τους σχετικούς λόγους, καθώς και
τα προτεινόµενα αποδεικτικά µέσα.
Άρθρο 51
§1
Στους µάρτυρες και πραγµατογνώµονες καταβάλλονται τα έξοδα
µετακινήσεως και διαµονής τους. Προκαταβολή για την κάλυψη
των εξόδων αυτών µπορεί να τους χορηγηθεί από το ταµείο του
∆ικαστηρίου.
§2
Στους µάρτυρες χορηγείται αποζηµίωση για διαφυγόντα κέρδη
και στους πραγµατογνώµονες αµοιβή για τις υπηρεσίες τους. Η
ανωτέρω αποζηµίωση ή αµοιβή καταβάλλεται από το ταµείο του
∆ικαστηρίου στους µάρτυρες και πραγµατογνώµονες µετά την
εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 52
Το ∆ικαστήριο µπορεί κατόπιν αιτήσεως των διαδίκων ή αυτεπαγγέλτως να ζητήσει από άλλες αρχές την εξέταση µαρτύρων
ή πραγµατογνωµόνων σύµφωνα µε τους όρους που θα καθοριστούν µε τον κανονισµό που προβλέπεται στο άρθρο 125 του
παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 53
§1
Ο γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά κάθε συνεδριάσεως. Τα
πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραµµατέα. Τα πρακτικά αποτελούν δηµόσιο έγγραφο.
§2
Οι διάδικοι µπορούν να λαµβάνουν γνώση στη γραµµατεία όλων
των πρακτικών, καθώς και της εκθέσεως πραγµατογνωµοσύνης
και να παίρνουν αντίγραφα µε δικά τους έξοδα.
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Τµήµα 3 — Περάτωση της αποδεικτικής διαδικασίας

Άρθρο 54
Ο πρόεδρος, µετά τη συµπλήρωση της αποδεικτικής διαδικασίας,
ορίζει ηµεροµηνία ενάρξεως της προφορικής διαδικασίας, εκτός
αν το ∆ικαστήριο τάξει προθεσµία στους διαδίκους για υποβολή
γραπτών παρατηρήσεων.
Αν χορηγήθηκε προθεσµία για την υποβολή γραπτών παρατηρήσεων, ο πρόεδρος ορίζει την ηµεροµηνία ενάρξεως της
προφορικής διαδικασίας µετά τη λήξη της προθεσµίας.
▼M4
Τµήµα 4 — Προπαρασκευαστικές ενέργειες

Άρθρο 54α
Ο εισηγητής δικαστής και ο γενικός εισαγγελέας µπορούν, να
ζητήσουν από τους διαδίκους να υποβάλουν, εντός οριζόµενης
προθεσµίας, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε τα
πραγµατικά περιστατικά, καθώς και όλα τα έγγραφα ή τα στοιχεία που κρίνουν ότι είναι σχετικά. Οι απαντήσεις και τα
προσκοµιζόµενα έγγραφα γνωστοποιούνται στους λοιπούς διαδίκους.
▼B
Κεφάλ αιο 3
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 55
§1
Υπό την επιφύλαξη της προτεραιότητας των αποφάσεων που
προβλέπονται στο άρθρο 85 του παρόντος κανονισµού, το ∆ικαστήριο επιλαµβάνεται των εκκρεµών υποθέσεων κατά τη σειρά
της περατώσεως της αποδεικτικής διαδικασίας. Μεταξύ περισσοτέρων υποθέσεων, των οποίων η αποδεικτική διαδικασία
τελειώνει ταυτόχρονα, η σειρά προσδιορίζεται από την
ηµεροµηνία εγγραφής τους στο πρωτόκολλο.
§2
Ο πρόεδρος µπορεί, λόγω ιδιαιτέρων περιστάσεων, να αποφασίσει την εκδίκαση µιας υποθέσεως κατά προτεραιότητα.
Ο πρόεδρος, αφού ακούσει τους διαδίκους και τον γενικό εισαγγελέα,
µπορεί,
λόγω
ιδιαιτέρων
περιστάσεων,
είτε
αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως διαδίκου, να αποφασίσει
να αναβάλει την εκδίκαση µιας υποθέσεως. Αν οι διάδικοι ζητήσουν από κοινού την αναβολή της εκδικάσεως, ο πρόεδρος
µπορεί να διατάξει αυτή την αναβολή.
Άρθρο 56
§1
Ο πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη των συζητήσεων, τις διευθύνει
και φροντίζει για την ευταξία στο ακροατήριο.
§2
Η απόφαση για διεξαγωγή της συζητήσεως κεκλεισµένων των
θυρών συνεπάγεται απαγόρευση της δηµοσιεύσεως των συζητήσεων.
Άρθρο 57
Ο πρόεδρος µπορεί κατά τη διάρκεια των συζητήσεων να θέτει
ερωτήσεις στους εκπροσώπους, συµβούλους ή δικηγόρους των
διαδίκων.
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Την ίδια ευχέρεια έχει και κάθε δικαστής, καθώς και ο γενικός
εισαγγελέας.
Άρθρο 58
Οι διάδικοι µπορούν να αναπτύσσουν τους ισχυρισµούς τους
µόνο µέσω του εκπροσώπου, συµβούλου ή δικηγόρου τους.
Άρθρο 59
§1
Ο γενικός εισαγγελέας αναπτύσσει προφορικά τις αιτιολογηµένες προτάσεις του πριν από τη λήξη της προφορικής
διαδικασίας.
§2
Μετά την ανάπτυξη των προτάσεων του γενικού εισαγγελέα, ο
πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της προφορικής διαδικασίας.
Άρθρο 60
Το ∆ικαστήριο, αφού ακούσει τον γενικό
οποτεδήποτε, σύµφωνα µε το άρθρο 45,
διατάξει τη διεξαγωγή αποδείξεων ή την
συµπλήρωσή τους. Τις ανωτέρω ενέργειες
στο τµήµα ή στον εισηγητή δικαστή.

εισαγγελέα, µπορεί
παράγραφος 1, να
επανάληψη και τη
µπορεί να αναθέσει

Άρθρο 61
Το ∆ικαστήριο, αφού ακούσει τον γενικό εισαγγελέα, µπορεί να
διατάξει την επανάληψη της προφορικής διαδικασίας.
Άρθρο 62
§1
Ο γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά κάθε συνεδριάσεως. Τα
πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραµµατέα. Τα πρακτικά αποτελούν δηµόσιο έγγραφο.
§2
Οι διάδικοι µπορούν να λαµβάνουν γνώση στη γραµµατεία όλων
των πρακτικών και να παίρνουν αντίγραφα µε δικά τους έξοδα.
▼M5
Κεφ άλα ιο 3α
ΤΑΧΕΙΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

Άρθρο 62a
§1
Κατόπιν αιτήσεως είτε του προσφεύγοντος είτε του καθού, ο
πρόεδρος µπορεί, κατόπιν προτάσεως του εισηγητή δικαστή και
αφού ακούσει τους λοιπούς διαδίκους και τον γενικό εισαγγελέα,
να αποφασίσει κατ' εξαίρεση την εκδίκαση µιας υποθέσεως µε
ταχεία διαδικασία κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος
κανονισµού, όταν, ο ιδιαιτέρως επείγων χαρακτήρας της υποθέσεως απαιτεί να αποφανθεί το ∆ικαστήριο το συντοµότερο
δυνατόν.
Η αίτηση εκδικάσεως της υποθέσεως µε ταχεία διαδικασία
υποβάλλεται µε χωριστό δικόγραφο κατά την κατάθεση του
δικογράφου της προσφυγής ή του υποµνήµατος αντικρούσεως
αντίστοιχα.
§2
Σε περίπτωση εφαρµογής της ταχείας διαδικασίας, το δικόγραφο
της προσφυγής και το υπόµνηµα αντικρούσεως δεν µπορούν να
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συµπληρωθούν µε υποµνήµατα απαντήσεως και ανταπαντήσεως
παρά µόνον αν ο πρόεδρος το κρίνει αναγκαίο.
Ο παρεµβαίνων δεν µπορεί να υποβάλει υπόµνηµα παρεµβάσεως
παρά µόνον αν ο πρόεδρος το κρίνει αναγκαίο.
§3
Αφού κατατεθεί το υπόµνηµα αντικρούσεως ή, αν η απόφαση
περί εκδικάσεως υποθέσεως µε την ταχεία διαδικασία ληφθεί
µετά την κατάθεση του υποµνήµατος αυτού, αφού ληφθεί αυτή η
απόφαση, ο πρόεδρος καθορίζει την ηµεροµηνία της επ'
ακροατηρίου συζητήσεως η οποία ανακοινώνεται αµέσως στους
διαδίκους. Ο πρόεδρος µπορεί να αναβάλει τη συνεδρίαση όταν
επιβάλλεται η διεξαγωγή αποδείξεων ή άλλων προπαρασκευαστικών ενεργειών.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 42, οι διάδικοι µπορούν να
συµπληρώσουν τα επιχειρήµατά τους και να προτείνουν αποδεικτικά µέσα κατά την προφορική διαδικασία. Οι διάδικοι
αιτιολογούν την καθυστερηµένη πρόταση των αποδεικτικών
µέσων.
§4
Το ∆ικαστήριο αποφασίζει αφού ακούσει τον γενικό εισαγγελέα.
▼B
Κεφάλ αιο 4
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Άρθρο 63
Η απόφαση περιέχει:
— µνεία ότι εκδίδεται από το ∆ικαστήριο,
— την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεώς της,
— τα ονοµατεπώνυµα του προέδρου και των δικαστών που
µετέσχον στην έκδοσή της,
— το ονοµατεπώνυµο του γενικού εισαγγελέα,
— το ονοµατεπώνυµο του γραµµατέα,
— τον προσδιορισµό των διαδίκων,
— τα ονοµατεπώνυµα των εκπροσώπων, συµβούλων ή δικηγόρων
των διαδίκων,
— τα αιτήµατα των διαδίκων,
— µνεία ότι το ∆ικαστήριο άκουσε τον γενικό εισαγγελέα,
— συνοπτική έκθεση των περιστατικών,
— το σκεπτικό,
— το διατακτικό, το οποίο περιλαµβάνει και τη διάταξη για τα
δικαστικά έξοδα.
Άρθρο 64
§1
Η απόφαση δηµοσιεύεται σε δηµόσια συνεδρίαση, αφού κληθούν
οι διάδικοι.
§2
Το πρωτότυπο της αποφάσεως, υπογεγραµµένο από τον πρόεδρο,
τους δικαστές που µετέσχον στη διάσκεψη και τον γραµµατέα,
σφραγίζεται και κατατίθεται στη γραµµατεία. Στους διαδίκους
επιδίδεται κεκυρωµένο αντίγραφο.
§3
Ο γραµµατέας αναγράφει στο πρωτότυπο της αποφάσεως την
ηµεροµηνία δηµοσιεύσεώς της.
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Άρθρο 65
Η απόφαση αποκτά ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεώς της.
Άρθρο 66
§1
Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί ερµηνείας των αποφάσεων, το ∆ικαστήριο µπορεί να διατάξει, είτε αυτεπαγγέλτως
είτε κατόπιν αιτήσεως διαδίκου, εφόσον η αίτηση αυτή υποβληθεί εντός δύο εβδοµάδων από τη δηµοσίευση της αποφάσεως,
τη διόρθωση γραφικών ή λογιστικών λαθών ή προφανών ανακριβειών.
§2
Οι διάδικοι, αφού ειδοποιηθούν προσηκόντως από τον γραµµατέα, µπορούν να καταθέσουν γραπτές παρατηρήσεις εντός
προθεσµίας που καθορίζεται από τον πρόεδρο.
§3
Το ∆ικαστήριο αποφασίζει εν συµβουλίω αφού ακούσει τον
γενικό εισαγγελέα.
§4
Το πρωτότυπο της ∆ιατάξεως περί διορθώσεως επισυνάπτεται
στο πρωτότυπο της αποφάσεως που διορθώνεται. Σηµείωση της
∆ιατάξεως αυτής γίνεται στο περιθώριο του πρωτοτύπου της
αποφάσεως που διορθώνεται.
Άρθρο 67
Αν το ∆ικαστήριο παρέλειψε να αποφανθεί είτε ως προς ένα
µεµονωµένο σηµείο των αιτηµάτων είτε ως προς τα δικαστικά
έξοδα, ο ενδιαφερόµενος διάδικος υποβάλλει αίτηση στο ∆ικαστήριο εντός µηνός από την επίδοση της αποφάσεως.
Η αίτηση επιδίδεται στον αντίδικο, στον οποίο ο πρόεδρος
τάσσει προθεσµία για την υποβολή των γραπτών παρατηρήσεών
του.
Μετά την υποβολή των παρατηρήσεων αυτών, το ∆ικαστήριο,
αφού ακούσει τον γενικό εισαγγελέα, αποφασίζει τόσο για το
παραδεκτό όσο και για το βάσιµο του αιτήµατος.
Άρθρο 68
Με φροντίδα του γραµµατέα εκδίδεται συλλογή της νοµολογίας
του ∆ικαστηρίου.
Κεφάλ αιο 5
∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ∆Α

Άρθρο 69
§1
Απόφαση για τα έξοδα λαµβάνεται µε την απόφαση ή τη ∆ιάταξη
που περατώνει τη δίκη.
§2
Ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα έξοδα, εφόσον υπήρχε
σχετικό αίτηµα του νικήσαντος διαδίκου.
Όταν οι ηττηθέντες διάδικοι είναι περισσότεροι του ενός, το
∆ικαστήριο αποφασίζει για την κατανοµή των εξόδων.
§3
Το ∆ικαστήριο µπορεί να κατανείµει τα έξοδα ή να αποφασίσει
ότι κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα σε περίπτωση
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µερικής ήττας των διαδίκων ή εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί
λόγοι.
Το ∆ικαστήριο µπορεί να καταδικάσει ακόµα και τον νικήσαντα
διάδικο στην καταβολή των εξόδων στα οποία αναγκάστηκε να
υποβληθεί ο αντίδικός του, αν κρίνει ότι τα έξοδα αυτά
προκλήθηκαν χωρίς εύλογη αιτία ή κακοβούλως.
§4
Τα κράτη µέλη και τα όργανα που παρεµβαίνουν στη δίκη
φέρουν τα δικαστικά τους έξοδα.
▼M1

Οµοίως, τα συµβαλλόµενα στη συµφωνία ΕΟΧ κράτη, εκτός των
κρατών µελών, καθώς και η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ,
φέρουν τα δικαστικά τους έξοδα, όταν παρεµβαίνουν στη δίκη.
Το ∆ικαστήριο µπορεί να αποφασίσει ότι ο παρεµβαίνων, ακόµα
και όταν είναι άλλος από τους αναφερόµενους στα προηγούµενα
εδάφια, θα φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

▼B
§5
►M3 Ο παραιτούµενος διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά
έξοδα, εφόσον ο αντίδικος διατύπωσε σχετικό αίτηµα µε τις
παρατηρήσεις του επί της παραιτήσεως. ◄ Ωστόσο, κατόπιν
αιτήσεως του παραιτουµένου διαδίκου, καταδικάζεται στα έξοδα
ο αντίδικος, αν τούτο δικαιολογείται από τη στάση του.
Σε περίπτωση συµφωνίας των διαδίκων ως προς τα έξοδα, λαµβάνεται απόφαση κατά τη συµφωνία.
Εν απουσία αιτηµάτων ως προς τα δικαστικά έξοδα, κάθε
διάδικος φέρει τα έξοδά του.
§6
Σε περίπτωση καταργήσεως της δίκης, το ∆ικαστήριο κανονίζει
τα έξοδα κατά την κρίση του.
Άρθρο 70
Στις διαφορές µεταξύ των Κοινοτήτων και των υπαλλήλων τους,
τα όργανα φέρουν τα έξοδά τους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 69, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, του
παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 71
Τα έξοδα στα οποία υποχρεώθηκε να υποβληθεί ο διάδικος για
την αναγκαστική εκτέλεση καταβάλλονται από τον αντίδικο,
σύµφωνα µε τον κανονισµό τελών που ισχύει στο κράτος στο
οποίο διενεργείται η αναγκαστική εκτέλεση.
Άρθρο 72
Η διαδικασία ενώπιον του ∆ικαστηρίου χωρεί δωρεάν, υπό την
επιφύλαξη των κατωτέρω διατάξεων:
α) αν το ∆ικαστήριο υποβλήθηκε σε έξοδα που θα µπορούσαν να
αποφευχθούν, µπορεί, αφού ακούσει τον γενικό εισαγγελέα,
να καταδικάσει τον διάδικο που τα προκάλεσε στην πληρωµή
τους·
β) τα έξοδα για τις αντιγραφικές και µεταφραστικές εργασίες
που έγιναν κατόπιν αιτήσεως διαδίκου, αν θεωρηθούν από
τον γραµµατέα ως υπερβολικά, καταβάλλονται από τον
διάδικο αυτόν σύµφωνα µε τον κανονισµό τελών που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 του παρόντος
κανονισµού.
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Άρθρο 73
Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγουµένου άρθρου,
θεωρούνται ως έξοδα που µπορούν να αναζητηθούν:
α) τα ποσά που οφείλονται στους µάρτυρες και πραγµατογνώµονες δυνάµει του άρθρου 51 του παρόντος κανονισµού·
β) τα ανγκαία έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν οι διάδικοι λόγω
της δίκης, και ιδίως τα έξοδα µετακινήσεως και διαµονής και
η αµοιβή των εκπροσώπων, συµβούλων ή δικηγόρων.
Άρθρο 74
§1
Αν γεννηθεί αµφισβήτηση σχετικά µε τα έξοδα που µπορούν να
αναζητηθούν, το τµήµα στο οποίο είχε ανατεθεί η υπόθεση
αποφαίνεται µε ∆ιάταξη που δεν υπόκειται σε ένδικο µέσο,
κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου διαδίκου και αφού ο αντίδικος υποβάλει τις παρατηρήσεις του και ο γενικός εισαγγελέας
αναπτύξει τις προτάσεις του.
§2
Οι διάδικοι µπορούν, προκειµένου να χωρήσει εκτέλεση, να
ζητήσουν κεκυρωµένο αντίγραφο της ∆ιατάξεως αυτής.
Άρθρο 75
§1
Το ταµείο του ∆ικαστηρίου διενεργεί τις πληρωµές στο νόµισµα
της χώρας όπου εδρεύει το ∆ικαστήριο.
Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, οι πληρωµές διενεργούνται στο νόµισµα της χώρας όπου έγιναν τα προς απόδοση
έξοδα ή οι πράξεις που συνεπάγονται αποζηµίωση.
§2
Οι άλλοι οφειλέτες διενεργούν τις πληρωµές τους στο νόµισµα
της χώρας καταγωγής τους.
§3
Η µετατροπή των νοµισµάτων γίνεται σύµφωνα µε την επίσηµη
τιµή συναλλάγµατος της ηµέρας πληρωµής στη χώρα όπου
εδρεύει το ∆ικαστήριο.
Κεφάλ αιο 6
ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΠΕΝΙΑΣ

Άρθρο 76
§1
Αν ο διάδικος βρίσκεται σε αδυναµία να αντιµετωπίσει το
σύνολο ή µέρος των εξόδων της δίκης, µπορεί οποτεδήποτε να
ζητήσει την παροχή του ευεργετήµατος πενίας.
Η αίτηση συνοδεύεται από κάθε στοιχείο που αποδεικνύει ότι ο
αιτών είναι άπορος, ιδίως δε από πιστοποιητικό απορίας της
αρµόδιας αρχής.
§2
Η αίτηση περιέχει συνοπτική έκθεση του αντικειµένου της
προσφυγής, αν υποβάλλεται πριν από την προσφυγή που ο αιτών
προτίθεται να ασκήσει.
Η αίτηση δεν απαιτεί σύµπραξη δικηγόρου.
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§3
Ο πρόεδρος ορίζει τον εισηγητή δικαστή. Το τµήµα, στο οποίο
ανήκει ο δικαστής αυτός, αποφασίζει, αφού λάβει γνώση των
γραπτών παρατηρήσεων του αντιδίκου και αφού ακούσει τον
γενικό εισαγγελέα, για την ολική ή µερική παροχή του ευεργετήµατος πενίας ή για τη µη παροχή του. Εξετάζει επίσης µήπως
η αίτηση παροχής εννόµου προστασίας είναι προδήλως αβάσιµη.
Το τµήµα αποφασίζει µε ∆ιάταξη η οποία δεν χρειάζεται να
αιτιολογηθεί και δεν υπόκειται σε ένδικο µέσο.
§4
Το τµήµα µπορεί οποτεδήποτε, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν
αιτήσεως, να ανακαλέσει το ευεργέτηµα πενίας αν οι συνθήκες
που οδήγησαν στην παροχή του µεταβληθούν κατά τη διάρκεια
της δίκης.
§5
Σε περίπτωση παροχής του ευεργετήµατος πενίας το ταµείο του
∆ικαστηρίου προκαταβάλλει τα έξοδα.
Η απόφαση που περιέχει διάταξη για τα δικαστικά έξοδα µπορεί
να περιέχει και διάταξη να αφαιρεθούν από αυτά, υπέρ του
ταµείου του ∆ικαστηρίου, τα ποσά που προκαταβλήθηκαν από
αυτό λόγω του ευεργετήµατος πενίας.
Ο γραµµατέας φροντίζει για την είσπραξη των ποσών αυτών από
τον διάδικο που καταδικάστηκε στην καταβολή τους.
Κεφάλ αιο 7
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Άρθρο 77
Αν, προτού το ∆ικαστήριο εκδώσει την απόφασή του, οι διάδικοι
συµφωνήσουν στη λύση της διαφοράς και γνωστοποιήσουν στο
∆ικαστήριο ότι παραιτούνται από κάθε αξίωση, ο πρόεδρος
διατάσσει τη διαγραφή της υποθέσεως από το πρωτόκολλο και
αποφαίνεται επί των δικαστικών εξόδων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 69, παράγραφος 5, λαµβάνοντας, ενδεχοµένως,
υπόψη τις σχετικές προτάσεις των διαδίκων.
Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρµογή στις προσφυγές που προβλέπονται από τα άρθρα ►M1 ►M4 230 και 232 ◄ της Συνθήκης
ΕΚ, 33 και 35 της Συνθήκης ΕΚΑΧ και 146 και 148 της Συνθήκης
ΕΚΑΕ ◄.
Άρθρο 78
Αν ο προσφεύγων γνωστοποιήσει εγγράφως στο ∆ικαστήριο ότι
παραιτείται από τη δίκη, ο πρόεδρος διατάσσει τη διαγραφή της
υποθέσεως από το πρωτόκολλο και αποφαίνεται επί των δικαστικών εξόδων σύµφωνα µε το άρθρο 69, παράγραφος 5.
Κεφάλ αιο 8
ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ

Άρθρο 79
▼M5
§1
▼B

Οι επιδόσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό γίνονται µε φροντίδα του γραµµατέα προς τον αντίκλητο του
παραλήπτη, είτε µε συστηµένη ταχυδροµική αποστολή, έναντι
αποδείξεως παραλαβής, ενός αντιγράφου του προς επίδοση
εγγράφου είτε µε παράδοση έναντι αποδεικτικού.
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Τα επιδιδόµενα αντίγραφα συντάσσονται και επικυρώνονται από
τον γραµµατέα, εκτός αν προέρχονται από τους διαδίκους
σύµφωνα µε το άρθρο 37, παράγραφος 1, του παρόντος κανονισµού.
▼M5
§2
Οσάκις, σύµφωνα µε το άρθρο 38, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο,
ο παραλήπτης δέχεται την διενέργεια επιδόσεων µε τηλεοµοιοτυπία ή µε οποιοδήποτε άλλο τεχνικό µέσο επικοινωνίας, η
επίδοση κάθε διαδικαστικού εγγράφου, µε εξαίρεση τις αποφάσεις και τις διατάξεις του ∆ικαστηρίου, µπορεί να γίνει µε
διαβίβαση αντιγράφου του εγγράφου µε το µέσο αυτό.
Αν, για τεχνικούς λόγους ή λόγω της φύσεως ή του όγκου του
εγγράφου, η διαβίβαση αυτή δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί, το
έγγραφο επιδίδεται, ελλείψει διορισµού αντικλήτου του παραλήπτη, στη διεύθυνση του παραλήπτη κατά τα προβλεπόµενα
στην παράγραφο 1. Ο παραλήπτης ειδοποιείται µε τηλεοµοιοτυπία ή µε οποιοδήποτε άλλο τεχνικό µέσο επικοινωνίας. Στην
περίπτωση αυτή θεωρείται ότι επιδόθηκε στον παραλήπτη
συστηµένη ταχυδροµική επιστολή τη δέκατη ηµέρα µετά την
κατάθεσή της στο ταχυδροµείο του τόπου της έδρας του
∆ικαστηρίου, εκτός αν αποδεικνύεται µε την απόδειξη παραλαβής ότι η παραλαβή έγινε σε άλλη ηµεροµηνία ή αν ο
παραλήπτης πληροφορήσει τον Γραµµατέα, εντός τριών
εβδοµάδων από της ειδοποιήσεως µε τηλεοµοιοτυπία ή µε άλλο
τεχνικό µέσο επικοινωνίας, ότι η επίδοση δεν πραγµατοποιήθηκε.
▼B
Κεφάλ αιο 9
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Άρθρο 80
§1
Οι δικονοµικές προθεσµίες που προβλέπονται από τις Συνθήκες
►M1 ΕΚ, ΕΚΑΧ και ΕΚΑΕ ◄, τους Οργανισµούς του ∆ικαστηρίου και τον παρόντα κανονισµό υπολογίζονται ως ακολούθως:
α) όταν αφετηρία προθεσµίας προσδιοριζόµενης σε ηµέρες,
εβδοµάδες, µήνες ή έτη αποτελεί ο χρόνος επελεύσεως ενός
γεγονότος ή διενέργειας µιας πράξεως, η ηµέρα κατά την
οποία λαµβάνει χώρα το γεγονός ή διενεργείται η πράξη δεν
υπολογίζεται στην προθεσµία·
β) οι προθεσµίες που προσδιορίζονται σε εβδοµάδες, µήνες ή
έτη λήγουν µε την παρέλευση της ηµέρας της τελευταίας
εβδοµάδας, του τελευταίου µήνα ή του τελευταίου έτους, η
οποία φέρει το ίδιο όνοµα ή την ίδια ηµεροµηνία µε την
ηµέρα κατά την οποία έλαβε χώρα το γεγονός ή διενεργήθηκε
η πράξη που αποτελεί την αφετηρία της προθεσµίας. Όταν, σε
προθεσµία προσδιοριζόµενη σε µήνες ή έτη, δεν υπάρχει,
στον τελευταίο µήνα, ηµεροµηνία αντίστοιχη της ηµεροµηνίας αφετηρίας της προθεσµίας, η προθεσµία λήγει µε την
παρέλευση της τελευταίας ηµέρας του µήνα αυτού.
γ) στην περίπτωση προθεσµιών που προσδιορίζονται σε µήνες
και ηµέρες, κατά πρώτον υπολογίζονται οι πλήρεις µήνες και
κατόπιν οι ηµέρες·
δ) στις προθεσµίες συνυπολογίζονται οι κατά νόµον εορτάσιµες
ηµέρες, οι Κυριακές και τα Σάββατα·
ε) οι προθεσµίες δεν αναστέλλονται κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών.
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§2
Αν η λήξη της προθεσµίας συµπίπτει µε ηµέρα Σάββατο,
Κυριακή ή µε κατά νόµον εορτάσιµη, η προθεσµία παρατείνεται
µέχρι το τέλος της επόµενης εργάσιµης ηµέρας.
Ο κατάλογος των κατά νόµον εορτασίµων ηµερών καταρτίζεται
από το ∆ικαστήριο και δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 81
▼M3
§1
Όταν η προθεσµία ασκήσεως προσφυγής κατά πράξεως οργάνου
αρχίζει να τρέχει από τη δηµοσίευση της πράξεως, η προθεσµία
αυτή υπολογίζεται, κατά την έννοια του άρθρου 80, παράγραφος
1, στοιχείο α), από το τέλος της δεκάτης τετάρτης ηµέρας από
της δηµοσιεύσεως της πράξεως στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
▼M5
§2
Η παρέκταση των δικονοµικών προθεσµιών λόγω αποστάσεως
είναι δέκα ηµέρες κατ' αποκοπή.
▼B
Άρθρο 82
Οι προθεσµίες που καθορίζονται δυνάµει του παρόντος κανονισµού µπορούν να παρατείνονται από την αρχή που τις έταξε.
Ο πρόεδρος και οι πρόεδροι τµήµατος µπορούν να παράσχουν
εξουσιοδότηση υπογραφής στον γραµµατέα για τον καθορισµό
ορισµένων προθεσµιών ο οποίος εµπίπτει στην αρµοδιότητά
τους δυνάµει του παρόντος κανονισµού ή για τη χορήγηση
παρατάσεως των εν λόγω προθεσµιών.
Κε φ ά λ αι ο 1 0
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ

Άρθρο 82α
§1
Η διαδικασία µπορεί να ανασταλεί:
α) στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα ►M1 47, τρίτο
εδάφιο, του Οργανισµού ΕΚ, 47, τρίτο εδάφιο, του Οργανισµού ΕΚΑΧ και 48, τρίτο εδάφιο, του Οργανισµού ΕΚΑΕ ◄,
µε ∆ιάταξη του ∆ικαστηρίου ή του τµήµατος στο οποίο έχει
ανατεθεί η υπόθεση, αφού ακουστεί ο γενικός εισαγγελέας·
β) σε κάθε άλλη περίπτωση, µε απόφαση του προέδρου αφού
ακουστούν ο γενικός εισαγγελέας και, εκτός των περιπτώσεων
προδικαστικής παραποµπής που προβλέπονται στο άρθρο 103,
οι διάδικοι.
Η επανάληψη της διαδικασίας διατάσσεται ή αποφασίζεται κατά
τον ίδιο τρόπο.
Οι ∆ιατάξεις ή αποφάσεις που προβλέπονται στην παρούσα
παράγραφο επιδίδονται στους διαδίκους.
§2
Η αναστολή της διαδικασίας ισχύει από την ηµεροµηνία που
αναφέρεται στη ∆ιάταξη ή την απόφαση περί αναστολής ή,
ελλείψει σχετικής ενδείξεως, από την ηµεροµηνία εκδόσεως
της ∆ιατάξεως ή της αποφάσεως.
Κατά τη διάρκεια της αναστολής, ουδεµία δικονοµική προθεσµία
εκπνέει έναντι των διαδίκων.
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§3
Αν στη ∆ιάταξη ή την απόφαση περί αναστολής δεν έχει οριστεί
ηµεροµηνία λήξεως της αναστολής, η αναστολή λήγει την
ηµεροµηνία που αναφέρεται στη ∆ιάταξη ή την απόφαση περί
επαναλήψεως της διαδικασίας ή, ελλείψει σχετικής ενδείξεως,
την ηµεροµηνία εκδόσεως της ∆ιατάξεως ή της αποφάσεως περί
επαναλήψεως της διαδικασίας.
Από την ηµεροµηνία επαναλήψεως της διαδικασίας, οι δικονοµικές προθεσµίες αρχίζουν να τρέχουν από την αρχή.
ΤΙΤΛΟΣ 3
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΕΙΣ

Κεφάλ αιο 1
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Άρθρο 83
§1
Η αίτηση αναστολής εκτελέσεως πράξεως ενός οργάνου,
σύµφωνα µε το ►M1 άρθρο ►M4 242 ◄ της Συνθήκης ΕΚ, το
δεύτερο εδάφιο του άρθρου 39 της Συνθήκης ΕΚΑΧ και το άρθρο
157 της Συνθήκης ΕΚΑΕ ◄, είναι παραδεκτή µόνον αν ο αιτών
προσέβαλε την πράξη αυτή µε προσφυγή ενώπιον του ∆ικαστηρίου.
Η αίτηση για άλλα προσωρινά µέτρα µεταξύ αυτών που προβλέπονται ►M1 στο άρθρο ►M4 243 ◄ της Συνθήκης ΕΚ, στο
τρίτο εδάφιο του άρθρου 39 της Συνθήκης ΕΚΑΧ και στο άρθρο
158 της Συνθήκης ΕΚΑΕ ◄ είναι παραδεκτή µόνον αν προέρχεται από διάδικο σε εκκρεµή ήδη υπόθεση ενώπιον του
∆ικαστηρίου και αφορά την υπόθεση αυτή.
§2
Οι αιτήσεις που προβλέπονται στην προηγούµενη παράγραφο
προσδιορίζουν το αντικείµενο της διαφοράς, τα περιστατικά από
τα οποία προκύπτει το επείγον της υποθέσεως, καθώς και τους
πραγµατικούς και νοµικούς ισχυρισµούς που δικαιολογούν, εκ
πρώτης όψεως, τη λήψη του προσωρινού µέτρου το οποίο
ζητείται.
§3
Η αίτηση υποβάλλεται µε χωριστό δικόγραφο και µε τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 38 του
παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 84
§1
Η αίτηση επιδίδεται στον αντίδικο, στον οποίο ο πρόεδρος
τάσσει σύντοµη προθεσµία για την υποβολή των γραπτών ή
προφορικών παρατηρήσεών του.
§2
Ο πρόεδρος εκτιµά κατά πόσον υπάρχει λόγος να διατάξει τη
διεξαγωγή αποδείξεων.
Ο πρόεδρος µπορεί να κάνει δεκτή την αίτηση και πριν ακόµα ο
αντίδικος υποβάλει τις παρατηρήσεις του. Το µέτρο αυτό µπορεί
µεταγενέστερα να µεταρρυθµιστεί ή να ανακληθεί ακόµα και
αυτεπαγγέλτως.
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Άρθρο 85
Ο πρόεδρος αποφασίζει ο ίδιος ή φέρει την αίτηση ενώπιον του
∆ικαστηρίου.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του προέδρου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος κανονισµού.
Αν η αίτηση αχθεί ενώπιον του ∆ικαστηρίου, τούτο αποφασίζει,
αφού προηγουµένως ακούσει τον γενικό εισαγγελέα, αναβάλλοντας όλες τις άλλες υποθέσεις. Οι διατάξεις του
προηγούµενου άρθρου έχουν εφαρµογή.
Άρθρο 86
§1
Η απόφαση επί της αιτήσεως λαµβάνεται µε αιτιολογηµένη
∆ιάταξη που δεν υπόκειται σε ένδικο µέσο. Η ∆ιάταξη αυτή
επιδίδεται αµέσως στους διαδίκους.
§2
Η εκτέλεση της ∆ιατάξεως µπορεί να εξαρτηθεί από εγγυοδοσία
του αιτούντος, το ποσό και οι όροι της οποίας καθορίζονται
ανάλογα µε τις περιστάσεις.
§3
Η ∆ιάταξη µπορεί να καθορίζει ηµεροµηνία, µετά την πάροδο
της οποίας το µέτρο παύει να ισχύει. Στην αντίθετη περίπτωση
το µέτρο παύει να ισχύει από τη δηµοσίευση της αποφάσεως µε
την οποία τερµατίζεται η δίκη.
§4
Η ∆ιάταξη έχει προσωρινό µόνο χαρακτήρα και δεν προδικάζει
καθόλου την κρίση του ∆ικαστηρίου επί της κυρίας υποθέσεως.
Άρθρο 87
Κατόπιν αιτήσεως διαδίκου, η ∆ιάταξη µπορεί οποτεδήποτε να
µεταρρυθµιστεί ή να ανακληθεί λόγω µεταβολής των περιστάσεων.
Άρθρο 88
Η απόρριψη της αιτήσεως για τη λήψη προσωρινού µέτρου δεν
κωλύει τον διάδικο που την είχε υποβάλει να καταθέσει άλλη
αίτηση βασιζόµενη σε νέα περιστατικά.
Άρθρο 89
Η αίτηση αναστολής της αναγκαστικής εκτελέσεως αποφάσεως
του ∆ικαστηρίου ή πράξεως άλλου οργάνου, που υποβάλλεται
δυνάµει των άρθρων ►M1 ►M4 244 και 256 ◄ της Συνθήκης
ΕΚ, 44 και 92 της Συνθήκης ΕΚΑΧ, καθώς και 159 και 164 της
Συνθήκης ΕΚΑΕ ◄, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος
κεφαλαίου.
Η ∆ιάταξη που κάνει δεκτή την αίτηση καθορίζει, ενδεχοµένως,
την ηµεροµηνία από την οποία το προσωρινό µέτρο παύει να
ισχύει.
Άρθρο 90
§1
Η αίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 81, τρίτο και τέταρτο
εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚΑΕ περιέχει:
α) το όνοµα και την κατοικία των προσώπων ή επιχειρήσεων που
υπόκεινται στον έλεγχο·
β) το αντικείµενο και τον σκοπό του ελέγχου.
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§2
Ο πρόεδρος αποφαίνεται µε ∆ιάταξη. Οι διατάξεις του άρθρου 86
του παρόντος κανονισµού έχουν εφαρµογή.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του προέδρου έχει εφαρµογή το άρθρο 11 του παρόντος κανονισµού.
Κεφάλ αιο 2
ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 91
§1
Αν ένας διάδικος ζητήσει από το ∆ικαστήριο να κρίνει επί
ενστάσεως ή παρεµπίπτοντος ζητήµατος χωρίς να εισέλθει στην
ουσία, υποβάλλει την αίτησή του µε χωριστό δικόγραφο.
Η αίτηση περιέχει έκθεση των πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών επί των οποίων βασίζεται, τα αιτήµατα και, συνηµµένα, τα
προς υποστήριξή της στοιχεία.
§2
Αµέσως µετά την κατάθεση της αιτήσεως, ο πρόεδρος τάσσει
προθεσµία στον αντίδικο για να υποβάλει εγγράφως τους ισχυρισµούς και τα αιτήµατά του.
§3
Η διαδικασία επί της αιτήσεως συνεχίζεται προφορικά, εκτός αν
το ∆ικαστήριο αποφασίσει άλλως.
§4
Το ∆ικαστήριο, αφού ακούσει τον γενικό εισαγγελέα, αποφασίζει επί της αιτήσεως ή επιφυλάσσεται να την εξετάσει µαζί
µε την ουσία της υποθέσεως.
Αν το ∆ικαστήριο απορρίψει την αίτηση ή επιφυλαχθεί να την
εξετάσει µαζί µε την ουσία της υποθέσεως, ο πρόεδρος καθορίζει
νέες προθεσµίες για τη συνέχιση της δίκης.
Άρθρο 92
§1
Όταν το ∆ικαστήριο είναι προδήλως αναρµόδιο να επιληφθεί της
προσφυγής ή όταν η προσφυγή είναι προδήλως απαράδεκτη, το
∆ικαστήριο, αφού ακούσει τον γενικό εισαγγελέα, µπορεί, χωρίς
να συνεχίσει τη διαδικασία, να αποφανθεί µε αιτιολογηµένη
∆ιάταξη.
▼M3
§2
Το ∆ικαστήριο µπορεί οποτεδήποτε να εξετάσει αυτεπαγγέλτως
το απαράδεκτο για λόγους δηµοσίας τάξεως ή να διαπιστώσει,
αφού ακούσει τους διαδίκους, ότι η προσφυγή κατέστη άνευ αντικειµένου και ότι η δίκη πρέπει να καταργηθεί· η απόφαση
λαµβάνεται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι
παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 91 του παρόντος κανονισµού.
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Κεφάλ αιο 3
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Άρθρο 93
§1
Η αίτηση παρεµβάσεως κατατίθεται εντός προθεσµίας ►M5 έξι
εβδοµάδων ◄, η οποία αρχίζει από τη δηµοσίευση που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 16.
Η αίτηση παρεµβάσεως περιέχει:
α) µνεία της υποθέσεως·
β) µνεία των κυρίων διαδίκων·
γ) το ονοµατεπώνυµο και την κατοικία του παρεµβαίνοντος·
δ) τον διορισµό αντικλήτου του παρεµβαίνοντος στον τόπο
όπου εδρεύει το ∆ικαστήριο·
ε) τα αιτήµατα προς υποστήριξη των οποίων ο παρεµβαίνων
ζητεί να παρέµβει·
▼M1

στ) έκθεση των περιστάσεων που θεµελιώνουν το δικαίωµα
παρεµβάσεως, όταν η αίτηση υποβάλλεται δυνάµει του
άρθρου 37 δεύτερο ή τρίτο εδάφιο του Οργανισµού ΕΚ, του
άρθρου 34 του Οργανισµού ΕΚΑΧ ή του άρθρου 38 δεύτερο
εδάφιο του Οργανισµού ΕΚΑΕ.
Ο παρεµβαίνων εκπροσωπείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 17 του Οργανισµού ΕΚ, 20 του Οργανισµού ΕΚΑΧ και
17 του Οργανισµού ΕΚΑΕ.

▼B

Οι διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του παρόντος κανονισµού
έχουν εφαρµογή.
§2
Η αίτηση παρεµβάσεως επιδίδεται στους διαδίκους.
Ο πρόεδρος παρέχει στους διαδίκους τη δυνατότητα να
υποβάλουν εγγράφως ή προφορικώς τις παρατηρήσεις τους πριν
αποφανθεί επί της αιτήσεως παρεµβάσεως.
Ο πρόεδρος αποφαίνεται επί της αιτήσεως παρεµβάσεως µε
∆ιάταξη ή φέρει την αίτηση ενώπιον του ∆ικαστηρίου.
§3
Αν ο πρόεδρος επιτρέψει την παρέµβαση, ανακοινώνονται στον
παρεµβαίνοντα όλα τα έγγραφα της διαδικασίας που έχουν
επιδοθεί στους διαδίκους. Ο πρόεδρος µπορεί όµως, κατόπιν
αιτήσεως διαδίκου, να εξαιρέσει από την ανακοίνωση αυτή
απόρρητα ή εµπιστευτικά στοιχεία.
§4
Ο παρεµβαίνων αποδέχεται τη δίκη στο στάδιο που αυτή
βρίσκεται κατά τον χρόνο της παρεµβάσεώς του.
§5
Ο πρόεδρος τάσσει προθεσµία εντός της οποίας ο παρεµβαίνων
µπορεί να υποβάλει υπόµνηµα παρεµβάσεως.
Το υπόµνηµα παρεµβάσεως περιέχει:
α) τα αιτήµατα του παρεµβαίνοντος, µε τα οποία υποστηρίζονται
τα αιτήµατα ενός των διαδίκων ή ζητείται η µερική ή ολική
απόρριψή τους·
β) τους ισχυρισµούς και τα επιχειρήµατα που προβάλλει ο
παρεµβαίνων·
γ) ενδεχοµένως, τα προτεινόµενα αποδεικτικά µέσα.
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§6
Μετά την κατάθεση του υποµνήµατος παρεµβάσεως, ο πρόεδρος
τάσσει, ενδεχοµένως, προθεσµία εντός της οποίας οι διάδικοι
µπορούν να απαντήσουν στο υπόµνηµα.
▼M5
§7
Αίτηση παρεµβάσεως, που υποβάλλεται µετά την λήξη της
προθεσµίας της παραγράφου 1, αλλά προ της αποφάσεως για την
έναρξη της προφορικής διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο
44 παράγραφος 3, µπορεί να ληφθεί υπόψη. Στην περίπτωση
αυτή, αν ο πρόεδρος επιτρέψει την παρέµβαση, ο παρεµβαίνων
µπορεί, βάσει της εκθέσεως ακροατηρίου που του κοινοποιείται,
να υποβάλει τις παρατηρήσεις του κατά την προφορική διαδικασία, αν αυτή λάβει χώρα.
▼B
Κεφάλ αιο 4
ΕΡΗΜΗΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟ∆ΙΚΙΑΣ

Άρθρο 94
§1
Αν ο καθού, που κλητεύθηκε προσηκόντως, δεν απαντήσει στην
προσφυγή νοµοτύπως και εµπροθέσµως, ο προσφεύγων µπορεί να
ζητήσει από το ∆ικαστήριο να του επιδικάσει τα αιτήµατά του.
Η σχετική αίτηση επιδίδεται στον καθού. ►M3 Το ∆ικαστήριο
µπορεί να αποφασίσει τη διεξαγωγή προφορικής διαδικασίας
επί της αιτήσεως. ◄
§2
Πριν εκδώσει ερήµην απόφαση, το ∆ικαστήριο, αφού ακούσει
τον γενικό εισαγγελέα, εξετάζει το παραδεκτό της προσφυγής
και εξακριβώνει κατά πόσον οι διατυπώσεις έχουν τηρηθεί
κανονικά καθώς και αν τα αιτήµατα του προσφεύγοντος
φαίνονται βάσιµα. Το ∆ικαστήριο µπορεί να διατάξει τη
διεξαγωγή αποδείξεων.
§3
Η ερήµην απόφαση είναι εκτελεστή. Το ∆ικαστήριο µπορεί,
όµως, να αναστείλει την εκτέλεσή της µέχρις ότου αποφανθεί
επί της ανακοπής που ασκείται δυνάµει της παραγράφου 4 του
παρόντος άρθρου ή µπορεί να εξαρτήσει την εκτέλεση από
εγγυοδοσία, το ποσό και οι όροι της οποίας καθορίζονται
ανάλογα µε τις περιστάσεις. Η εγγύηση αποδίδεται σε
περίπτωση µη ασκήσεως ανακοπής ή απορρίψεώς της.
§4
Η ερήµην απόφαση υπόκειται σε ανακοπή.
Η ανακοπή ασκείται εντός µηνός από την επίδοση της αποφάσεως· κατατίθεται σύµφωνα µε τα άρθρα 37 και 38 του παρόντος
κανονισµού.
§5
Μετά την επίδοση της ανακοπής, ο πρόεδρος τάσσει προθεσµία
στον αντίδικο για την υποβολή των γραπτών παρατηρήσεων του.
Η διαδικασία συνεχίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
44 επ. του παρόντος κανονισµού.
§6
Το ∆ικαστήριο εκδίδει απόφαση που δεν υπόκειται σε ανακοπή.
Το πρωτότυπο της αποφάσεως αυτής επισυνάπτεται στο πρωτότυπο της αποφάσεως που εκδόθηκε ερήµην. Σηµείωση της
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αποφάσεως που εκδίδεται επί της ανακοπής γίνεται στο
περιθώριο του πρωτοτύπου της ερήµην αποφάσεως.
Κεφάλ αιο 5
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Άρθρο 95
§1
▼M1

Το ∆ικαστήριο µπορεί να αναθέτει στα τµήµατα την εκδίκαση
κάθε υποθέσεως που έχει αχθεί ενώπιόν του, εφόσον η δυσχέρεια ή η σηµασία της υποθέσεως ή ιδιαίτερες περιστάσεις δεν
απαιτούν απόφαση της ολοµέλειας του ∆ικαστηρίου.

▼B
§2
Η απόφαση περί αναθέσεως της υποθέσεως σε τµήµα λαµβάνεται
από το ∆ικαστήριο κατά την περάτωση της έγγραφης διαδικασίας, µετά την εξέταση της προκαταρκτικής εκθέσεως του
εισηγητή δικαστή και αφού ακουστεί ο γενικός εισαγγελέας.
Η ανάθεση όµως αυτή δεν επιτρέπεται όταν ένα κράτος µέλος ή
όργανο ►M1 των Κοινοτήτων ◄, που είναι διάδικος, ζητήσει
την εκδίκαση της υποθέσεως από την ολοµέλεια. Ως διάδικος
νοείται, κατά την παρούσα διάταξη, κάθε κράτος µέλος ή όργανο
που είναι κύριος διάδικος ή παρεµβαίνων στη δίκη ή που
κατέθεσε γραπτές παρατηρήσεις σε διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως του άρθρου 103.
Αίτηση υπό την έννοια του προηγουµένου εδαφίου δεν είναι
δυνατή στις διαφορές µεταξύ των Κοινοτήτων και των υπαλλήλων τους.
§3
Το τµήµα µπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να
παραπέµψει µια υπόθεση στο ∆ικαστήριο.
Άρθρο 96
(καταργείται)
Κεφάλ αιο 6
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ
Τµήµα 1 — Τριτανακοπή

Άρθρο 97
§1
Οι διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του παρόντος κανονισµού
έχουν εφαρµογή στην τριτανακοπή, η οποία πρέπει επί πλέον να:
α) προσδιορίζει την προσβαλλόµενη απόφαση·
β) αναφέρει κατά τί η προσβαλλόµενη απόφαση βλάπτει τα
δικαιώµατα του τριτανακόπτοντος·
γ) αναφέρει τους λόγους για τους οποίους ο τριτανακόπτων δεν
µπόρεσε να συµµετάσχει στην κύρια δίκη.
Η τριτανακοπή στρέφεται καθ' όλων των διαδίκων της κύριας
δίκης.
Αν η απόφαση έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η τριτανακοπή ασκείται εντός δύο
µηνών από τη δηµοσίευση σ' αυτήν.
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§2
Κατόπιν αιτήσεως του τριτανακόπτοντος, το ∆ικαστήριο µπορεί
να διατάξει την αναστολή της εκτελέσεως της προσβαλλοµένης
αποφάσεως. Οι διατάξεις του τρίτου τίτλου, κεφάλαιο 1, του
παρόντος κανονισµού έχουν εφαρµογή.
§3
Η προσβαλλόµενη απόφαση µεταρρυθµίζεται κατά το µέρος που
γίνεται δεκτή η τριτανακοπή.
Το πρωτότυπο της αποφάσεως επί της τριτανακοπής επισυνάπτεται στο πρωτότυπο της προσβαλλοµένης αποφάσεως.
Σηµείωση της αποφάσεως επί της τριτανακοπής γίνεται στο
περιθώριο του πρωτοτύπου της προσβαλλοµένης αποφάσεως.
Τµήµα 2 — Αναθεώρηση

Άρθρο 98
Η αναθεώρηση ζητείται εντός τριών µηνών από την ηµέρα που ο
αιτών έλαβε γνώση του γεγονότος στο οποίο βασίζεται η αίτηση
αναθεωρήσεως.
Άρθρο 99
§1
Οι διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του παρόντος κανονισµού
έχουν εφαρµογή στην αίτηση αναθεωρήσεως· η αίτηση πρέπει
επί πλέον να:
α) προσδιορίζει την προσβαλλόµενη απόφαση·
β) αναφέρει τα σηµεία στα οποία προσβάλλεται η απόφαση·
γ) περιγράφει τα γεγονότα στα οποία στηρίζεται η αίτηση·
δ) καθορίζει τα µέσα που αποδεικνύουν την ύπαρξη γεγονότων
τα οποία δικαιολογούν την αναθεώρηση και από τα οποία
συνάγεται ότι η προθεσµία που προβλέπεται στο προηγούµενο
άρθρο έχει τηρηθεί.
§2
Η αίτηση αναθεωρήσεως στρέφεται καθ' όλων των διαδίκων που
αναφέρονται στην απόφαση της οποίας ζητείται η αναθεώρηση.
Άρθρο 100
§1
Χωρίς να προδικάσει την ουσία, το ∆ικαστήριο, αφού ακούσει
τον γενικό εισαγγελέα και λάβει υπόψη τις γραπτές παρατηρήσεις των διαδίκων, εκδίδει απόφαση εν συµβουλίω περί του
παραδεκτού της αιτήσεως.
§2
Αν το ∆ικαστήριο κρίνει την αίτηση παραδεκτή, χωρεί στην
εξέταση επί της ουσίας και εκδίδει απόφαση σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος κανονισµού.
§3
Το πρωτότυπο της αποφάσεως επί της αναθεωρήσεως επισυνάπτεται στο πρωτότυπο της αναθεωρουµένης αποφάσεως.
Σηµείωση της αποφάσεως επί της αναθεωρήσεως γίνεται στο
περιθώριο του πρωτοτύπου της αναθεωρουµένης αποφάσεως.
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Κεφάλ αιο 7
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Άρθρο 101
§1
Το δικόγραφο της προσφυγής που προβλέπεται στο δεύτερο
εδάφιο του άρθρου 18 της Συνθήκης ΕΚΑΕ περιέχει:
α) το ονοµατεπώνυµο και την κατοικία του προσφεύγοντος·
β) την ιδιότητα του υπογράφοντος·
γ) προσδιορισµό της προσβαλλοµένης
Επιτροπής ∆ιαιτησίας·

αποφάσεως

της

δ) προσδιορισµό των διαδίκων·
ε) συνοπτική έκθεση των περιστατικών·
στ) τους ισχυρισµούς και τα αιτήµατα του προσφεύγοντος.
§2
Οι διατάξεις των άρθρων 37, παράγραφοι 3 και 4, και 38,
παράγραφοι 2, 3 και 5, του παρόντος κανονισµού έχουν εφαρµογή.
Κεκυρωµένο αντίγραφο της προσβαλλοµένης
επισυνάπτεται στο δικόγραφο της προσφυγής.

αποφάσεως

§3
Μόλις κατατεθεί το δικόγραφο, ο γραµµατέας του ∆ικαστηρίου
ειδοποιεί τη γραµµατεία της Επιτροπής ∆ιαιτησίας να διαβιβάσει
στο ∆ικαστήριο τον φάκελο της υποθέσεως.
§4
Τα άρθρα 39, 40, 55 επ. του παρόντος κανονισµού έχουν εφαρµογή στη διαδικασία αυτή.
§5
Το ∆ικαστήριο κρίνει εκδίδοντας απόφαση. Σε περίπτωση
ακυρώσεως της αποφάσεως της Επιτροπής ∆ιαιτησίας, το ∆ικαστήριο αναπέµπει, αν συντρέχει λόγος, την υπόθεση σ' αυτή.
Κεφάλ αιο 8
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Άρθρο 102
§1
Η αίτηση ερµηνείας υποβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 37 και 38 του παρόντος κανονισµού. Η αίτηση αυτή
προσδιορίζει επί πλέον:
α) την προς ερµηνεία απόφαση·
β) τα χωρία των οποίων ζητείται η ερµηνεία.
Η αίτηση στρέφεται καθ' όλων των διαδίκων τους οποίους αφορά
η απόφαση.
§2
Το ∆ικαστήριο, αφού παράσχει στους διαδίκους τη δυνατότητα
να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους και ακούσει τον γενικό
εισαγγελέα, κρίνει εκδίδοντας απόφαση.
Το πρωτότυπο της ερµηνευτικής αποφάσεως επισυνάπτεται στο
πρωτότυπο της ερµηνευοµένης αποφάσεως. Σηµείωση της ερµηνευτικής αποφάσεως γίνεται στο περιθώριο του πρωτοτύπου της
ερµηνευοµένης αποφάσεως.
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Κεφάλ αιο 9
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚ∆ΟΣΕΩΣ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Άρθρο 103
§1
Στην περίπτωση των άρθρων 20 του ►M1 Οργανισµού ΕΚ ◄
και 21 του Οργανισµού ΕΚΑΕ, η διαδικασία διέπεται από τις
διατάξεις του παρόντος κανονισµού, υπό την επιφύλαξη των
προσαρµογών που υπαγορεύονται από τη φύση της αιτήσεως
εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως.
§2
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 έχουν εφαρµογή στις αιτήσεις
εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως που προβλέπονται στο
πρωτόκολλο για την ερµηνεία από το ∆ικαστήριο της Συµβάσεως
της 29ης Φεβρουαρίου 1968 περί αµοιβαίας αναγνωρίσεως εταιριών και νοµικών προσώπων και στο πρωτόκολλο για την
ερµηνεία από το ∆ικαστήριο της Συµβάσεως της 27ης Σεπτεµβρίου 1968 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση
αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, που
υπογράφηκαν στο Λουξεµβούργο στις 3 Ιουνίου 1971, καθώς και
στις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 του τελευταίου
αυτού πρωτοκόλλου.
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρµόζονται επίσης στις περιπτώσεις παραποµπής που προβλέπονται ενδεχοµένως από άλλες
συµφωνίες.
▼M4
§3
Στις περιπτώσεις του άρθρου 35 παράγραφος 1, της συνθήκης για
την Ένωση και του άρθρου 41 της συνθήκης ΕΚΑΧ, η απόφαση
περί παραποµπής επιδίδεται στους διαδίκους της κυρίας δίκης,
στα κράτη µέλη, στην Επιτροπή και στο Συµβούλιο.
Εντός προθεσµίας δύο µηνών που υπολογίζεται από την επίδοση
αυτή, οι ενδιαφερόµενοι που αναφέρονται στο προηγούµενο
εδάφιο, δικαιούνται να υποβάλουν υποµνήµατα ή γραπτές
παρατηρήσεις.
Εν προκειµένω, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1.
▼B
Άρθρο 104
§1
Οι αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων που προβλέπονται στο
άρθρο 103 κοινοποιούνται στα κράτη µέλη στη γλώσσα που
διατυπώθηκαν και συνοδεύονται από µετάφραση στην επίσηµη
γλώσσα του κράτους προς το οποίο κοινοποιούνται.
▼M1

▼M7

Στις περιπτώσεις του άρθρου 20 του Οργανισµού ΕΚ, οι αποφάσεις
των
εθνικών
δικαστηρίων
κοινοποιούνται
στα
συµβαλλόµενα στη συµφωνία ΕΟΧ κράτη, εκτός των κρατών
µελών, καθώς και στην Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ στη
γλώσσα που διατυπώθηκαν και συνοδεύονται από µετάφραση σε
µία από τις αναφερόµενες στο άρθρο 29 παράγραφος 1, γλώσσες,
η οποία επιλέγεται από τον προς ον η κοινοποίηση.
Όταν τρίτο κράτος δικαιούται να µετάσχει σε διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σύµφωνα µε το άρθρο 20
τελευταίο εδάφιο του Οργανισµού ΕΚ, του κοινοποιείται η
απόφαση του εθνικού δικαστηρίου συνοδευόµενη από µετάφραση
σε µία από τις γλώσσες που αναφέρονται στο άρθρο 29
παράγραφος 1 την οποία επιλέγει το τρίτο αυτό κράτος.
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§2
Όσον αφορά την εκπροσώπηση και εµφάνιση των διαδίκων της
κύριας δίκης στη διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως, το ∆ικαστήριο λαµβάνει υπόψη τους δικονοµικούς
κανόνες που εφαρµόζονται ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου το
οποίο έχει υποβάλει την αίτηση.
▼M4
§3
Όταν ερώτηµα που υποβάλλεται µε αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως ►C2 είναι ◄ ταυτόσηµο µε ερώτηµα επί
του οποίου το ∆ικαστήριο έχει ήδη αποφανθεί, όταν η απάντηση
σε τέτοιο ερώτηµα µπορεί να συναχθεί σαφώς από τη νοµολογία
ή όταν δεν µπορεί να υπάρχει εύλογη αµφιβολία για την
απάντηση στο ερώτηµα, το ∆ικαστήριο, αφού ενηµερώσει το
αιτούν δικαστήριο και αφού ακούσει τις τυχόν παρατηρήσεις
των ενδιαφεροµένων οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 20 του
Οργανισµού ΕΚ, στο άρθρο 21 του Οργανισµού ΕΚΑΕ και στο
άρθρο 103 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισµού, καθώς και
τον γενικό εισαγγελέα, µπορεί να αποφανθεί µε αιτιολογηµένη
διάταξη παραπέµπουσα, κατά περίπτωση, στην προγενέστερη
απόφαση ή στη σχετική νοµολογία.
§4
Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγουµένης
παραγράφου, σε περίπτωση προδικαστικής παραποµπής, διεξάγεται ενώπιον του ∆ικαστηρίου και προφορική διαδικασία.
Πάντως, το ∆ικαστήριο, µετά την υποβολή των υποµνηµάτων ή
παρατηρήσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Οργανισµού
ΕΚ, στο άρθρο 21 του Οργανισµού ΕΚΑΕ και στο άρθρο 103,
παράγραφος 3 του παρόντος κανονισµού, κατόπιν εκθέσεως του
εισηγητή δικαστή, αφού ενηµερώσει τους ενδιαφεροµένους οι
οποίοι, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις, δικαιούνται
να υποβάλουν τέτοια υποµνήµατα ή παρατηρήσεις και αν
κανένας από αυτούς δεν έχει υποβάλει αίτηµα µε το οποίο να
αναφέρει τους λόγους για τους οποίους επιθυµεί να ακουσθεί,
µπορεί, αφού ακούσει τον γενικό εισαγγελέα, να αποφασίσει
άλλως. Το αίτηµα υποβάλλεται εντός µηνός από την επίδοση
στον διάδικο ή στον ενδιαφερόµενο των υποµνηµάτων ή γραπτών
παρατηρήσεων που έχουν κατατεθεί. Η προθεσία αυτή µπορεί να
παραταθεί από τον Πρόεδρο.
§5
Το ∆ικαστήριο µπορεί, αφού ακούσει τον γενικό εισαγγελέα, να
ζητήσει διευκρινίσεις από το εθνικό δικαστήριο.
§6
▼B

Τα εθνικά δικαστήρια είναι αρµόδια να αποφασίζουν επί των
εξόδων της διαδικασίας εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως.
Σε ειδικές περιπτώσεις το ∆ικαστήριο µπορεί να χορηγεί το
ευεργέτηµα πενίας µε σκοπό να διευκολύνει την εκπροσώπηση
ή εµφάνιση ενός διαδίκου.

▼M4
Άρθρο 104α
Κατόπιν αιτήσεως του εθνικού δικαστηρίου, ο Πρόεδρος µπορεί
κατ' εξαίρεση, κατόπιν προτάσεως του εισηγητή δικαστή και
αφού ακούσει τον γενικό εισαγγελέα, να αποφασίσει την εφαρµογή επί της προδικαστικής παραποµπής ταχείας διαδικασίας
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος κανονισµού,
εφόσον από τις επικαλούµενες περιστάσεις αποδεικνύεται ότι η
έκδοση αποφάσεως επί του υποβληθέντος προδικαστικού ερωτήµατος είναι εξαιρετικά επείγουσα.

1991Q0704 — EL — 10.10.2002 — 007.001 — 43
▼M4
Στην περίπτωση αυτή, ο πρόεδρος προσδιορίζει αµέσως την
ηµεροµηνία της επ' ακροατηρίου συζητήσεως, η οποία γνωστοποιείται στους διαδίκους της κύριας δίκης και στους λοιπούς
ενδιαφεροµένους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 20 του Οργανισµού ΕΚ, στο άρθρο 21 του Οργανισµού ΕΚΑΕ και στο άρθρο
103 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισµού, κατά την επίδοση
της αποφάσεως περί παραποµπής.
Οι διάδικοι και οι λοιποί ενδιαφερόµενοι οι οποίοι αναφέρονται
στο προηγούµενο εδάφιο µπορούν να καταθέσουν ενδεχοµένως
υποµνήµατα ή γραπτές παρατηρήσεις, εντός προθεσµίας που
τάσσει ο Πρόεδρος, και η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη
των δεκαπέντε ηµερών. Ο Πρόεδρος µπορεί να ζητήσει από τους
διαδίκους και τους λοιπούς ενδιαφεροµένους να περιορίσουν τα
υποµνήµατα ή τις γραπτές παρατηρήσεις τους στα κύρια νοµικά
ζητήµατα που εγείρει το προδικαστικό ερώτηµα.
Τα τυχόν υποµνήµατα ή οι γραπτές παρατηρήσεις γνωστοποιούνται πριν από την επ' ακροατηρίου συζήτηση στους
διαδίκους και στους λοιπούς ενδιαφεροµένους που αναφέρονται
ανωτέρω.
Το ∆ικαστήριο αποφαίνεται αφού ακούσει τον γενικό εισαγγελέα.
▼B
Κε φ ά λ αι ο 1 0
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 103 ΜΕΧΡΙ 105 ΤΗΣ
ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚΑΕ

Άρθρο 105
§1
Στην περίπτωση του άρθρου 103, τρίτο εδάφιο, της Συνθήκης
ΕΚΑΕ, το δικόγραφο υποβάλλεται σε τέσσερα κεκυρωµένα αντίγραφα και επιδίδεται στην Επιτροπή.
§2
Το δικόγραφο συνοδεύεται από το σχέδιο της σχετικής συµφωνίας ή συµβάσεως, από τις παρατηρήσεις της Επιτροπής προς το
ενδιαφερόµενο κράτος και από κάθε άλλο στοιχείο προς υποστήριξή του.
Η Επιτροπή υποβάλλει τις παρατηρήσεις της προς το ∆ικαστήριο εντός προθεσµίας δέκα ηµερών, που µπορεί να
παραταθεί από τον πρόεδρο αφού ακουστεί το ενδιαφερόµενο
κράτος.
Κεκυρωµένο αντίγραφο των ανωτέρω παρατηρήσεων επιδίδεται
στο κράτος αυτό.
§3
Αµέσως µετά την κατάθεση του δικογράφου, ο πρόεδρος ορίζει
τον εισηγητή δικαστή. Ο πρώτος γενικός εισαγγελέας αναθέτει
την υπόθεση σε γενικό εισαγγελέα µόλις οριστεί ο εισηγητής
δικαστής.
§4
Η απόφαση λαµβάνεται εν συµβουλίω, αφού ακουστεί ο γενικός
εισαγγελέας.
Οι εκπρόσωποι ή σύµβουλοι του ενδιαφεροµένου κράτους και
της Επιτροπής ακούγονται κατόπιν αιτήσεώς τους.
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▼B
Άρθρο 106
§1
Στις περιπτώσεις των άρθρων 104, τελευταίο εδάφιο, και 105,
τελευταίο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚΑΕ έχουν εφαρµογή οι
διατάξεις του άρθρου 37 επ. του παρόντος κανονισµού.
§2
Το δικόγραφο επιδίδεται στο κράτος την ιθαγένεια του οποίου
έχει το πρόσωπο ή η επιχείρηση κατά των οποίων στρέφεται.
Κε φ ά λ αι ο 1 1
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 107
§1
▼M3

▼B

Αν η αίτηση γνωµοδοτήσεως του άρθρου ►M4 300 ◄ της
Συνθήκης ΕΚ, υποβάλλεται από το Συµβούλιο, επιδίδεται στην
Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν η αίτηση υποβάλλεται από την Επιτροπή, επιδίδεται στο Συµβούλιο, στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη µέλη. Αν η αίτηση
υποβάλλεται από κράτος µέλος, επιδίδεται στο Συµβούλιο, στην
Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα λοιπά κράτη
µέλη.
Ο πρόεδρος τάσσει προθεσµία στα όργανα και τα κράτη µέλη
στα οποία επιδίδεται η αίτηση για να υποβάλουν τις γραπτές
παρατηρήσεις τους.
§2
Η γνωµοδότηση µπορεί να αναφέρεται τόσο στο αν η συµφωνία
που πρόκειται να συναφθεί συµβιβάζεται µε τις διατάξεις της
►M1 Συνθήκης ΕΚ ◄ όσο και στο αν η Κοινότητα ή ένα από
τα όργανά της έχουν την εξουσία να συνάψουν τη συµφωνία
αυτή.
Άρθρο 108
§1
Αµέσως µετά την κατάθεση της αιτήσεως γνωµοδοτήσεως κατά
το προηγούµενο άρθρο, ο πρόεδρος ορίζει εισηγητή δικαστή.
§2
Το ∆ικαστήριο, αφού ακούσει τους γενικούς εισαγγελείς, εκδίδει
εν συµβουλίω αιτιολογηµένη γνωµοδότηση.

▼M3
§3
Η γνωµοδότηση υπογράφεται από τον πρόεδρο, τους δικαστές
που έλαβαν µέρος στη διάσκεψη και από τον γραµµατέα, επιδίδεται δε στο Συµβούλιο, την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και τα κράτη µέλη.
▼B
Άρθρο 109
Το ∆ικαστήριο, καλούµενο να γνωµοδοτήσει βάσει του τετάρτου
εδαφίου του άρθρου 95 της Συνθήκης ΕΚΑΧ, επιλαµβάνεται
κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται από κοινού από την
Επιτροπή και το Συµβούλιο.
Η γνωµοδότηση εκδίδεται σύµφωνα µε τους όρους του προηγουµένου άρθρου. Κοινοποιείται στην Επιτροπή, το Συµβούλιο και
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Κε φ ά λ αι ο 1 2
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 68 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ

Άρθρο 109α
§1
Η αίτηση εκδόσεως αποφάσεως επί ζητήµατος ερµηνείας κατά το
άρθρο 68 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ επιδίδεται στην
Επιτροπή και στα κράτη µέλη, αν η αίτηση υποβάλλεται από το
Συµβούλιο, στο Συµβούλιο και τα κράτη µέλη, αν η αίτηση
υποβάλλεται από την Επιτροπή, και στο Συµβούλιο, στην
Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη, αν η αίτηση υποβάλλεται
από κράτος µέλος.
Ο Πρόεδρος τάσσει στα όργανα και στα κράτη µέλη στα οποία
επιδίδεται η αίτηση προθεσµία για να υποβάλουν τις γραπτές
παρατηρήσεις τους.
§2
Αµέσως µετά την κατάθεση της αιτήσεως που αναφέρεται στην
προηγούµενη παράγραφο, ο Πρόεδρος ορίζει εισηγητή δικαστή.
Αµέσως µετά, ο πρώτος γενικός εισαγγελέας αναθέτει την
αίτηση σε γενικό εισαγγελέα.
§3
Το ∆ικαστήριο αποφαίνεται επί της αιτήσεως µε απόφαση, αφού
ο γενικός εισαγγελέας αναπτύξει τις προτάσεις του.
Η διαδικασία επί της αιτήσεως περιλαµβάνει και προφορική
φάση, αν το ζητήσει ένα από τα κράτη µέλη ή τα όργανα που
αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Κε φ ά λ αι ο 1 3
ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 35 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

Άρθρο 109β
§1
Σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ κρατών µελών κατά το άρθρο 35
παράγραφος 7 της συνθήκης για την Ένωση, το ∆ικαστήριο
επιλαµβάνεται της διαφοράς κατόπιν αιτήσεως ενός από τους
διαδίκους της διαφοράς. Η αίτηση επιδίδεται στα άλλα κράτη
µέλη και στην Επιτροπή.
Σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ κρατών µελών και της Επιτροπής
κατά το άρθρο 35 παράγραφος 7 της συνθήκης για την Ένωση, το
∆ικαστήριο επιλαµβάνεται της διαφοράς κατόπιν αιτήσεως ενός
από τους διαδίκους της διαφοράς. Η αίτηση επιδίδεται στα άλλα
κράτη µέλη, στο Συµβούλιο και στην Επιτροπή, αν έχει υποβληθεί από κράτος µέλος. Η αίτηση επιδίδεται στα κράτη µέλη
και στο Συµβούλιο, αν έχει υποβληθεί από την Επιτροπή.
Ο Πρόεδρος τάσσει στα όργανα και στα κράτη µέλη στα οποία
επιδίδεται η αίτηση προθεσµία για να υποβάλουν τις γραπτές
παρατηρήσεις τους.
§2
Αµέσως µετά την κατάθεση της αιτήσεως που αναφέρεται στην
προηγούµενη παράγραφο, ο Πρόεδρος ορίζει εισηγητή δικαστή.
Αµέσως µετά, ο πρώτος γενικός εισαγγελέας αναθέτει την
αίτηση σε γενικό εισαγγελέα.
§3
Το ∆ικαστήριο αποφαίνεται επί της διαφοράς µε απόφαση, αφού
ο γενικός εισαγγελέας αναπτύξει τις προτάσεις του.
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Η διαδικασία επί της αιτήσεως περιλαµβάνει και προφορική
φάση, αν το ζητήσει ένα από τα κράτη µέλη ή τα όργανα που
αναφέρονται στην παράγραφο 1.
§4
Η ίδια διαδικασία εφαρµόζεται όταν µια συµφωνία που έχει
συναφθεί µεταξύ των κρατών µελών απονέµει στο ∆ικαστήριο
την αρµοδιότητα να αποφαίνεται επί διαφορών που ανακύπτουν
µεταξύ των κρατών µελών ή µεταξύ κρατών µελών και οργάνου.
▼B
ΤΙΤΛΟΣ 4
ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ

Άρθρο 110
Στην περίπτωση ασκήσεως αναιρέσεως κατά των αποφάσεων του
Πρωτοδικείου που προβλέπεται ►M1 στα άρθρα 49 και 50 του
Οργανισµού ΕΚ, στα άρθρα 49 και 50 του Οργανισµού ΕΚΑΧ
και στα άρθρα 50 και 51 του Οργανισµού ΕΚΑΕ ◄, γλώσσα της
διαδικασίας είναι η γλώσσα της αναιρεσιβαλλοµένης αποφάσεως
του Πρωτοδικείου, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 29,
παράγραφος 2, στοιχεία β και γ, και παράγραφος 3, τέταρτο
εδάφιο, του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 111
§1
Η αναίρεση ασκείται µε την κατάθεση δικογράφου στη γραµµατεία του ∆ικαστηρίου ή του Πρωτοδικείου.
§2
Η γραµµατεία του Πρωτοδικείου διαβιβάζει αµέσως τη δικογραφία της πρωτοβάθµιας δίκης και, κατά περίπτωση, την
αίτηση αναιρέσεως στη γραµµατεία του ∆ικαστηρίου.
Άρθρο 112
§1
Η αίτηση αναιρέσεως περιέχει:
α) το ονοµατεπώνυµο και την κατοικία του διαδίκου που ασκεί
την αναίρεση, ο οποίος καλείται «αναιρεσείων»·
β) τον προσδιορισµό των λοιπών διαδίκων στην ενώπιον του
Πρωτοδικείου διαδικασία·
γ) τους προβαλλόµενους νοµικούς λόγους και επιχειρήµατα·
δ) τα αιτήµατα του αναιρεσείοντος.
Τα άρθρα 37 και 38, παράγραφοι 2 και 3, του παρόντος κανονισµού εφαρµόζονται και επί αναιρέσεων.
§2
Στο δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως επισυνάπτεται η αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση του Πρωτοδικείου. Πρέπει να γίνεται
µνεία της ηµεροµηνίας κατά την οποία η αναιρεσιβαλλόµενη
απόφαση κοινοποιήθηκε στον αναιρεσείοντα.
§3
Αν το δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως δεν είναι σύµφωνο µε
το άρθρο 38, παράγραφος 3, ή µε την παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου, έχει εφαρµογή το άρθρο 38, παράγραφος 7, του παρόντος
κανονισµού.
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Άρθρο 113
§1
Τα αιτήµατα της αναιρέσεως έχουν ως αντικείµενο:
— την ολική ή µερική αναίρεση της αποφάσεως του Πρωτοδικείου,
— την ολική ή µερική αποδοχή των αιτηµάτων που
υποβλήθηκαν πρωτοδίκως αποκλειοµένης της υποβολής κάθε
νέου αιτήµατος.
§2
Η αίτηση αναιρέσεως δεν µπορεί να µεταβάλει το αντικείµενο
της ενώπιον του Πρωτοδικείου δίκης.
Άρθρο 114
Το δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως επιδίδεται σ' όλους τους
διαδίκους της ενώπιον του Πρωτοδικείου δίκης. Το άρθρο 39 του
παρόντος κανονισµού έχει εφαρµογή.
Άρθρο 115
§1
Κάθε διάδικος της ενώπιον του Πρωτοδικείου δίκης µπορεί να
υποβάλει υπόµνηµα αντικρούσεως εντός δύο µηνών από την
επίδοση της αιτήσεως αναιρέσεως. Η προθεσµία αυτή δεν παρατείνεται.
§2
Το υπόµνηµα αντικρούσεως περιέχει:
α) το ονοµατεπώνυµο και την κατοικία του διαδίκου που το
υποβάλλει·
β) την ηµεροµηνία κατά την οποία του επιδόθηκε η αίτηση αναιρέσεως·
γ) τους προβαλλόµενους νοµικούς λόγους και επιχειρήµατα·
δ) τα αιτήµατα.
▼M5

Το άρθρο 37 και το άρθρο 38, παράγραφοι 2 και 3, του παρόντος
κανονισµού έχουν εφαρµογή.

▼B
Άρθρο 116
§1
Τα αιτήµατα του υποµνήµατος αντικρούσεως έχουν ως αντικείµενο:
— την ολική ή µερική απόρριψη της αιτήσεως αναιρέσεως ή την
ολική ή µερική αναίρεση της αποφάσεως του Πρωτοδικείου,
— την ολική ή µερική αποδοχή των αιτηµάτων που
υποβλήθηκαν πρωτοδίκως, αποκλειοµένου κάθε νέου αιτήµατος.
§2
Το υπόµνηµα αντικρούσεως δεν µπορεί να µεταβάλει το αντικείµενο της ενώπιον του Πρωτοδικείου δίκης.
Άρθρο 117
▼M5
§1
►C4 Το δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως και το υπόµνηµα
αντικρούσεως µπορούν να συµπληρωθούν µε το υπόµνηµα απαντήσεως και ανταπαντήσεως αν ο πρόεδρος, ◄ κατόπιν σχετικής
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αιτήσεως του αναιρεσείοντος που υποβάλλεται εντός επτά
ηµερών από την επίδοση του υποµνήµατος αντικρούσεως, το
κρίνει αναγκαίο και επιτρέψει ρητώς την κατάθεση υποµνήµατος
απαντήσεως είτε για να υποστηρίξει ο αναιρεσείων την άποψή
του είτε για να παρασχεθούν στοιχεία χρήσιµα για την απόφαση
επί της αναιρέσεως. Ο πρόεδρος καθορίζει την ηµεροµηνία κατά
την οποία προσκοµίζεται το υπόµνηµα απαντήσεως και, κατά την
επίδοση του υποµνήµατος αυτού, την ηµεροµηνία κατά την οποία
προσκοµίζεται το υπόµνηµα ανταπαντήσεως.
▼B
§2
Όταν το αίτηµα του υποµνήµατος αντικρούσεως είναι η ολική ή
µερική αναίρεση της αποφάσεως του Πρωτοδικείου στηριζόµενη
σε λόγο που δεν υποβλήθηκε µε το δικόγραφο της αιτήσεως
αναιρέσεως, ο αναιρεσείων ή οποιοσδήποτε άλλος διάδικος
µπορεί να υποβάλει υπόµνηµα απαντήσεως αποκλειστικά επί
του λόγου αυτού, εντός δύο µηνών από την επίδοση του σχετικού
υποµνήµατος αντικρούσεως. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται και
προκειµένου για κάθε άλλο συµπληρωµατικό υπόµνηµα µετά την
υποβολή αυτού του υποµνήµατος απαντήσεως.
▼M5
▼B
Άρθρο 118
Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων που ακολουθούν, το άρθρο 42,
παράγραφος 2, και τα άρθρα 43, 44, 55 µέχρι 90, 93, 95 µέχρι 100
και 102 του παρόντος κανονισµού εφαρµόζονται στην ενώπιον
του ∆ικαστηρίου διαδικασία που έχει ως αντικείµενο αναίρεση
κατ' αποφάσεως του Πρωτοδικείου.
Άρθρο 119
Όταν η αίτηση αναιρέσεως είναι, εν όλω ή εν µέρει, προδήλως
απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιµη, το ∆ικαστήριο µπορεί, κατά
πάσα στάση της δίκης, κατόπιν εκθέσεως του εισηγητή δικαστή
και αφού ακούσει τον γενικό εισαγγελέα, να απορρίψει την
αίτηση αναιρέσεως, εν όλω ή εν µέρει, µε αιτιολογηµένη
∆ιάταξη.
▼M4
Άρθρο 120
Μετά την υποβολή των υποµνηµάτων που προβλέπονται στο
άρθρο 115 παράγραφος 1, και, αν συντρέχει περίπτωση, στο
άρθρο 117 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος κανονισµού, το
∆ικαστήριο, κατόπιν εκθέσεως του εισηγητή δικαστή και αφού
ακούσει τον γενικό εισαγγελέα και τους διαδίκους, µπορεί να
αποφανθεί επί της αναιρέσεως χωρίς προφορική διαδικασία,
εκτός αν ένας από τους διαδίκους υποβάλει αίτηµα µε το οποίο
να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους επιθυµεί να ακουσθεί.
Το αίτηµα αυτό υποβάλλεται εντός µηνός από την επίδοση στον
διάδικο του εγγράφου γνωστοποιήσεως της περατώσεως της
έγγραφης διαδικασίας. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί
από τον Πρόεδρο.
▼M5
Άρθρο 121
Η έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 44, παράγραφος 2, υποβάλλεται στο ∆ικαστήριο µετά την υποβολή των υποµνηµάτων που
αναφέρονται στο άρθρο 115, παράγραφος 1, και, αν συντρέχει
περίπτωση, στο άρθρο 117, παράγραφοι 1 και 2. Αν δεν υποβληθούν τα εν λόγω υποµνήµατα, εφαρµόζεται η ίδια διαδικασία
µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής τους.
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▼B
Άρθρο 122
Όταν η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως αβάσιµη ή όταν
γίνεται δεκτή και το ∆ικαστήριο κρίνει το ίδιο οριστικά τη
διαφορά, αποφαίνεται και επί των εξόδων.
Στις διαφορές µεταξύ των Κοινοτήτων και των υπαλλήλων τους:
— το άρθρο 70 του παρόντος κανονισµού έχει εφαρµογή µόνον
επί των αναιρέσεων που ασκούν τα όργανα·
— κατά παρέκκλιση από το άρθρο 69, παράγραφος 2, του
παρόντος κανονισµού, το ∆ικαστήριο, προκειµένου περί αναιρέσεων που ασκούνται από µονίµους ή µη µονίµους
υπαλλήλους οργάνου, µπορεί να κατανείµει τα δικαστικά
έξοδα µεταξύ των διαδίκων, εφόσον αυτό υπαγορεύει η επιείκεια.
Σε περίπτωση παραιτήσεως από την αναίρεση, έχει εφαρµογή το
άρθρο 69, παράγραφος 5.
Αν η αναίρεση που άσκησε κράτος µέλος ή όργανο που δεν
παρενέβη στην ενώπιον του Πρωτοδικείου δίκη γίνει δεκτή, το
∆ικαστήριο µπορεί να κατανείµει τα έξοδα µεταξύ των διαδίκων
ή να καταδικάσει τον νικήσαντα αναιρεσείοντα στην καταβολή
προς τον ηττηθέντα αντίδικο των εξόδων στα οποία αναγκάστηκε
να υποβληθεί εξαιτίας της αιτήσεως αναιρέσεως.
▼M3
Άρθρο 123
Το δικόγραφο της παρεµβάσεως που υποβάλλεται ενώπιον του
∆ικαστηρίου όταν έχει ασκηθεί αναίρεση πρέπει να κατατεθεί
πριν από τη λήξη προθεσµίας ενός µήνα η οποία αρχίζει από
την ηµεροµηνία της κατά το άρθρο 16, παράγραφος 6, δηµοσιεύσεως.
▼M1
ΤΙΤΛΟΣ 5
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΟΧ

Άρθρο 123α
§1
Στην περίπτωση του άρθρου 111, παράγραφος 3 της συµφωνίας
ΕΟΚ (1), το ∆ικαστήριο επιλαµβάνεται κατόπιν αιτήσεως των
συµβαλλοµένων µερών που εµπλέκονται στη διαφορά. Η αίτηση
επιδίδεται στα λοιπά συµβαλλόµενα µέρη, στην Επιτροπή, στην
Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ και, ενδεχοµένως, στους λοιπούς
ενδιαφερόµενους προς τους οποίους θα εκοινοποιείτο αίτηση
για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως αφορώσα το ίδιο
ζήτηµα ερµηνείας του κοινοτικού δικαίου.
Ο πρόεδρος τάσσει στα συµβαλλόµενα µέρη και τους λοιπούς
ενδιαφεροµένους στους οποίους επιδίδεται η αίτηση προθεσµία
για την υποβολή γραπτών παρατηρήσεων.
Η αίτηση υποβάλλεται διατυπωµένη σε µία από τις αναφερόµενες στο άρθρο 29 παράγραφος 1 γλώσσες. Οι διατάξεις των
παραγράφων 3 έως 5 του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή. Οι
διατάξεις του άρθρου 104 παράγραφος 1 εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών.
§2
Αµέσως µετά την κατάθεση της αιτήσεως κατά την προηγούµενη
παράγραφο, ο πρόεδρος ορίζει εισηγητή δικαστή. Αµέσως µετά,
ο πρώτος γενικός εισαγγελέας αναθέτει την αίτηση σε γενικό
εισαγγελέα.
(1) ΕΕ αριθ. L 1 της 3. 1. 1994, σ. 27.
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▼M1
Το ∆ικαστήριο, αφού ακούσει τον γενικό εισαγγελέα, εκδίδει εν
συµβουλίω αιτιολογηµένη απόφαση επί της αιτήσεως.
§3
Η απόφαση του ∆ικαστηρίου, υπογεγραµµένη από τον πρόεδρο,
τους δικαστές που έλαβαν µέρος στη διάσκεψη και τον γραµµατέα, επιδίδεται στα συµβαλλόµενα µέρη και τους λοιπούς
ενδιαφεροµένους κατά την παράγραφο 1.
Άρθρο 123β
Στην περίπτωση του άρθρου 1 του πρωτοκόλλου 34 της συµφωνίας ΕΟΧ, η αίτηση του εθνικού δικαστηρίου επιδίδεται στους
διαδίκους, στα συµβαλλόµενα µέρη, στην Επιτροπή, στην
Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ και, ενδεχοµένως, στους λοιπούς
ενδιαφεροµένους προς τους οποίους θα εκοινοποιείτο αίτηση
για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως αφορώσα το ίδιο
ζήτηµα ερµηνείας του κοινοτικού δικαίου.
Αν η αίτηση δεν είναι διατυπωµένη σε µία από τις αναφερόµενες
στο άρθρο 29 παράγραφος 1 γλώσσες, συνοδεύεται από µετάφραση σε µία από τις γλώσσες αυτές.
Εντός προθεσµίας δύο µηνών από την επίδοση, οι διάδικοι, τα
συµβαλλόµενα µέρη και οι λοιποί ενδιαφερόµενοι κατά το πρώτο
εδάφιο δικαιούνται να υποβάλλουν υποµνήµατα ή γραπτές
παρατηρήσεις.
Η διαδικασία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού, υπό την επιφύλαξη των προσαρµογών που υπαγορεύονται
από τη φύση της αιτήσεως.
▼B
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 124
§1
Ο πρόεδρος καλεί τα πρόσωπα που πρόκειται να ορκιστούν
ενώπιον του ∆ικαστηρίου ως µάρτυρες ή πραγµατογνώµονες να
πουν την αλήθεια ή να εκπληρώσουν το έργο τους ευσυνείδητα
και αµερόληπτα και εφιστά την προσοχή τους στις ποινικές
κυρώσεις που προβλέπονται από το εθνικό τους δίκαιο σε
περίπτωση παραβάσεως αυτού του καθήκοντος.
§2
Οι µάρτυρες ορκίζονται σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 5 του άρθρου 47 ή σύµφωνα µε τον τύπο που
προβλέπει το εθνικό τους δίκαιο.
Αν το εθνικό δίκαιο επιτρέπει στους µάρτυρες κατά τη διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου να προβαίνουν σε δήλωση που
επέχει θέση όρκου, αντ' αυτού ή παράλληλα µ' αυτόν, οι
µάρτυρες µπορούν να προβαίνουν στη δήλωση αυτή σύµφωνα µε
τις προϋποθέσεις και τον τύπο που καθορίζονται από το εθνικό
τους δίκαιο.
Αν η εθνική νοµοθεσία δεν προβλέπει την ορκοδοσία ούτε την
ανωτέρω δήλωση, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται
στην παράγραφο 1.
§3
Οι διατάξεις της δεύτερης παραγράφου εφαρµόζονται κατ'
αναλογία και στους πραγµατογνώµονες, µε παραποµπή, στην
περίπτωση αυτή, στην παράγραφο 6, πρώτο εδάφιο, του άρθρου
49 αντί στην παράγραφο 5, πρώτο εδάφιο, του άρθρου 47 του
παρόντος κανονισµού.
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▼B
Άρθρο 125
Υπό την επιφύλαξη των άρθρων ►M4 245 ◄ της
►M1 Συνθήκης ΕΚ ◄ και 160 της Συνθήκης ΕΚΑΕ, το ∆ικαστήριο, κατόπιν διαβουλεύσεως µε τις ενδιαφερόµενες
κυβερνήσεις, θεσπίζει, σε ό,τι το αφορά, συµπληρωµατικό κανονισµό σχετικά µε:
α) τις αιτήσεις διενέργειας διαδικαστικών πράξεων·
β) τις αιτήσεις παροχής του ευεργετήµατος πενίας·
γ) την καταγγελία από το ∆ικαστήριο των παραβάσεων του
όρκου των µαρτύρων και των πραγµατογνωµόνων, σύµφωνα
µε τα άρθρα ►M1 27 του Οργανισµού ΕΚ και 28 των Οργανισµών ΕΚΑΧ και ΕΚΑΕ ◄.
▼M4
Άρθρο 125α
Το ∆ικαστήριο µπορεί να εκδίδει πρακτικές οδηγίες όσον αφορά,
µεταξύ άλλων, την προετοιµασία και τη διεξαγωγή των δηµοσίων
συνεδριάσεών του, καθώς και την κατάθεση υποµνηµάτων ή
γραπτών παρατηρήσεων.
▼B
Άρθρο 126
Ο παρών κανονισµός αντικαθιστά τον κανονισµό διαδικασίας του
∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 4ης ∆εκεµβρίου
1974 (Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 350 της
28ης ∆εκεµβρίου 1974, σελίδα 1), όπως τροποποιήθηκε για
τελευταία φορά στις 15 Μαΐου 1991 (1).
Άρθρο 127
Ο παρών κανονισµός, το κείµενο του οποίου είναι αυθεντικό στις
γλώσσες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 του
κανονισµού, δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τίθεται σε ισχύ την πρώτη ηµέρα του
δεύτερου µήνα που έπεται της δηµοσιεύσεώς του.
Λουξεµβούργο, 19 Ιουνίου 1991.

(1) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσηµης Εφµηερίδας.
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▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
έχοντας υπόψη το άρθρο 80, παράγραφος 2, του κανονισµού διαδικασίας,
σύµφωνα µε το οποίο ο κατάλογος των κατά νόµον εορτασίµων ηµερών
καταρτίζεται από το ∆ικαστήριο,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ:
Άρθρο 1
Ο κατάλογος των κατά νόµον εορτασίµων ηµερών κατά την έννοια της
παραγράφου 2 του άρθρου 80 του κανονισµού διαδικασίας έχει ως εξής:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

η
η
η
η
η
η
η
η
η
η
η

πρώτη του έτους,
∆ευτέρα του Πάσχα,
1η Μαΐου,
ηµέρα της Αναλήψεως,
∆ευτέρα της Πεντηκοστής,
23η Ιουνίου,
24η Ιουνίου, όταν η 23η Ιουνίου είναι Κυριακή,
15η Αυγούστου,
1η Νοεµβρίου,
25η ∆εκεµβρίου,
26η ∆εκεµβρίου.

Οι κατά νόµον εορτάσιµες ηµέρες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο
είναι αυτές που τηρούνται στην έδρα του ∆ικαστηρίου.
Άρθρο 2
Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του κανονισµού διαδικασίας εφαρµόζονται αποκλειστικά στις κατά νόµον εορτάσιµες ηµέρες
που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας αποφάσεως.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση, που αποτελεί το παράρτηµα Ι του κανονισµού
διαδικασίας, τίθεται σε ισχύ την ίδια ηµέρα µε τον κανονισµό διαδικασίας στον οποίο επισυνάπτεται.
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Λουξεµβούργο, 19 Ιουνίου 1991.»
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▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΠΑΡΕΚΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
έχοντας υπόψη το άρθρο 81, παράγραφος 2, του κανονισµού διαδικασίας,
περί της παρεκτάσεως των δικονοµικών προθεσµιών λόγω αποστάσεως,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Άρθρο 1
Αν οι διάδικοι δεν έχουν τη συνήθη διαµονή τους στο Μεγάλο ∆ουκάτο
του Λουξεµβούργου, οι δικονοµικές προθεσµίες παρεκτείνονται, λόγω
αποστάσεως, ως εξής:

▼M2

▼B

— για το Βασίλειο του Βελγίου κατά δύο ηµέρες,
— για την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, το ευρωπαϊκό
έδαφος της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας και το ευρωπαϊκό έδαφος του
Βασιλείου των Κάτω Χωρών κατά έξι ηµέρες,
— για το ευρωπαϊκό έδαφος του Βασιλείου της ∆ανίας, για το Βασίλειο
της Ισπανίας, την Ιρλανδία, την Ελληνική ∆ηµοκρατία, την Ιταλική
∆ηµοκρατία, τη ∆ηµοκρατία της Αυστρίας, την Πορτογαλική ∆ηµοκρατία (πλην των Αζορών και της Μαδέρας), τη ∆ηµοκρατία της
Φινλανδίας, το Βασίλειο της Σουηδίας και το Ηνωµένο Βασίλειο
κατά δέκα ηµέρες,
— για τις άλλες χώρες και εδάφη της Ευρώπης κατά δύο εβδοµάδες,
— για τις αυτόνοµες περιοχές των Αζορών και της Μαδέρας της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας κατά τρεις εβδοµάδες,
— για τις λοιπές χώρες, διαµερίσµατα και εδάφη κατά ένα µήνα.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση, που αποτελεί το παράρτηµα II του κανονισµού
διαδικασίας, τίθεται σε ισχύ την ίδια ηµέρα µε τον κανονισµό διαδικασίας στον οποίο επισυνάπτεται.
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Λουξεµβούργο, 19 Ιουνίου 1991.»

