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ΚΟΙΝΗ ∆ΡΑΣΗ
τηr 29ηr Ιουνου 1998
που θεσπστηκε απ το Συµβολιο βσει του ρθρου Κ.3 τηr συνθκηr για την Ευρωπαϊκ
νωση, για τη δηµιουργα ευρωπαϊκο δικαστικο δικτου
(98/428/∆ΕΥ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ∆ΡΑΣΗ:

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την Ευρωπαϊκ νωση, και ιδωr το ρθρο
Κ.3 παργραφοr 2 στοιχεο β),
την πρωτοβουλα του Βασιλεου του Βελγου,
το σχδιο δρσηr για την καταπολµηση του οργανωµνου
εγκλµατοr, το οποο εγκρθηκε απ το Ευρωπαϊκ Συµβολιο του µστερνταµ στιr 17 Ιουνου 1997, και ιδωr τη
σσταση αριθ. 21,
Αναλογιζµενο την ανγκη για συντονισµ µεταξ τηr
πρωτοβουλαr αυτr και τηr εφαρµογr τηr σστασηr αριθ.
19 του εν λγω σχεδου δρσηr,
Λαµβνονταr υπψη τα συµπερσµατα των σεµιναρων
«Ευρωπαϊκ δικαστικ δκτυο και οργανωµνο γκληµα»,
τα οποα πραγµατοποιθηκαν στιr Βρυξλλεr απ τιr 8 ωr
τιr 10 Μαου 1996 και στιr 19 και 20 Ιουνου 1997, και
οργανθηκαν απ το βελγικ Υπουργεο ∆ικαιοσνηr, στα
πλασια του προγρµµατοr το οποο συγχρηµατοδοτθηκε
απ την Ευρωπαϊκ νωση, καθr και τιr εργασεr του
Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και τηr Ευρωπαϊκr Επιτροπr,
Αναλογιζµενο την κοιν δρση 96/277/∆ΕΥ, τηr 22αr
Απριλου 1996, σχετικ µε να πλασιο ανταλλαγr δικαστικν συνδσµων, µε σκοπ τη βελτωση τηr δικαστικr
συνεργασαr των κρατν µελν τηr Ευρωπαϊκr νωσηr (1),
Εκτιµνταr:
τι πρπει να βελτιωθε περαιτρω η δικαστικ συνεργασα
µεταξ των κρατν µελν τηr Ευρωπαϊκr νωσηr, ιδωr
σον αφορ την καταπολµηση των σοβαρν µορφν
εγκληµατικτηταr, η οποα εµφανζεται συχν υπ τη
µορφ πραγµατικν οργανσεων, διεθνικν στιr περισστερεr περιπτσειr·
τι, για να βελτιωθε πραγµατικ η δικαστικ συνεργασα
µεταξ των κρατν µελν, απαιτεται η λψη διαρθρωτικν
µτρων στο εππεδο τηr Ευρωπαϊκr νωσηr, µε στχο την
καθιρωση των κατλληλων µεσων επαφν µεταξ των
δικαστικν και λλων αρχν, υπευθνων για τη δικαστικ
συνεργασα και τη δικαστικ δωξη ορισµνων σοβαρν
µορφν εγκληµατικτηταr στα κρτη µλη·
τι η παροσα κοιν δρση δεν θγει υπρχουσεr συµβσειr και συµφωνεr, και ιδωr την Ευρωπαϊκ σµβαση
αµοιβααr δικαστικr συνδροµr επ ποινικν υποθσεων
τηr 20r Απριλου 1959,
(1) ΕΕ L 105 τηr 27. 4. 1996, σ. 1.

ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ

ρθρο 1
∆ηµιουργα
∆ηµιουργεται να δκτυο δικαστικν συνδσµων µεταξ
των κρατν µελν, εφεξr αποκαλοµενο «ευρωπαϊκ δικαστικ δκτυο».
ρθρο 2
Σνθεση
1. Το ευρωπαϊκ δικαστικ δκτυο αποτελεται, λαµβανοµνων υπψη των συνταγµατικν καννων, των νοµικν
παραδσεων και τηr εσωτερικr δοµr κθε κρτουr
µλουr, απ τιr κεντρικr αρχr που εναι αρµδιεr για τη
διεθν δικαστικ συνεργασα, απ τιr δικαστικr αρχr 
λλεr αρµδιεr αρχr µε ειδικ καθκοντα στα πλασια τηr
διεθνοr συνεργασαr, σε γενικ πλασια και για ορισµνεr
σοβαρr µορφr εγκληµατικτηταr, πωr εναι το οργανωµνο γκληµα, η δωροδοκα, η διακνηση ναρκωτικν  η
τροµοκρατα.
2. Θεσπζονται ναr  δο σνδεσµοι για κθε κρτοr
µλοr σµφωνα µε τουr εσωτερικοr του καννεr και µε την
εσωτερικ κατανοµ των αρµοδιοττων, προσχονταr στε
να καλπτεται αποτελεσµατικ το σνολο τηr επικρατεαr
του, καθr και οι διφορεr σοβαρr µορφr εγκληµατικτηταr.
3. Τα κρτη µλη µεριµνον στε ο (οι) σνδεσµοr(-οι)
να γνωρζει(-ουν) επαρκr µα γλσσα τηr Ευρωπαϊκr
νωσηr, εκτr απ τη δικ τουr εθνικ γλσσα, διτι
πρπει να εναι σε θση να επικοινωνον µε τουr συνδσµουr στα υπλοιπα κρτη µλη.
4. Οι δικαστr σνδεσηr, που αναφρονται στην κοιν
δρση 96/277/∆ΕΥ, στο βαθµ που τα καθκοντ τουr
εναι ανλογα µε εκενα που ανατθενται στουr συνδσµουr
βσει του ρθρου 4, µπορον να συνδεθον µε το ευρωπαϊκ δικαστικ δκτυο απ το κρτοr µλοr που εναι το
κρτοr αποστολr του δικαστ σνδεσηr, σµφωνα µε τιr
διαδικασεr που θα ορσει το διο το κρτοr.
5. Η Επιτροπ ορζει σνδεσµο για εκενουr τουr τοµεr
που εµππτουν στη σφαρα τηr αρµοδιτητr τηr.
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ρθρο 3
Τρποι λειτουργαr του δικτου
Το ευρωπαϊκ δικαστικ δκτυο λειτουργε συγκεκριµνα
σµφωνα µε τουr ακλουθουr τρειr τρπουr:
α) διευκολνει την καθιρωση των κατλληλων επαφν
µεταξ των συνδσµων των διαφρων κρατν µελν, για
την εκτλεση των καθηκντων που προβλπει το ρθρο
4·
β) οργαννει περιοδικr συνεδρισειr των αντιπροσπων
των κρατν µελν, σµφωνα µε τιr διαδικασεr των
ρθρων 5, 6 και 7·
γ) παρχει σε µνιµη βση ορισµνεr βασικr πληροφορεr,
προσαρµοσµνεr στα σγχρονα δεδοµνα, κυρωr µσω
κατλληλου τηλεπικοινωνιακο δικτου, σµφωνα µε τιr
διαδικασεr των ρθρων 8, 9 και 10.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΕΠΑVΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ

ρθρο 4
Καθκοντα των συνδσµων
1. Οι σνδεσµοι εναι ενεργο διαµεσολαβητr µε στχο
να διευκολνουν τη δικαστικ συνεργασα µεταξ των
κρατν µελν, ιδωr στην καταπολµηση σοβαρν µορφν
εγκληµατικτηταr. Εναι στη διθεση των τοπικν δικαστικν αρχν και λλων αρµδιων αρχν τηr χραr τουr,
των συνδσµων στιr λλεr χρεr και των τοπικν δικαστικν και λλων αρµδιων αρχν των υπολοπων χωρν,
για να συνψουν τιr πλον κατλληλεr µεσεr επαφr.
Στο µτρο του αναγκαου και βσει συµφωναr µεταξ των
σχετικν διοικσεων, µπορον να µετακινονται προκειµνου να συναντον του συνδσµουr των λλων κρατν
µελν.
2. Οι σνδεσµοι παρχουν τιr απαρατητεr νοµικr και
πρακτικr πληροφορεr στιr τοπικr δικαστικr αρχr τηr
χραr τουr, στουr συνδσµουr και στιr τοπικr δικαστικr
αρχr των υπολοπων χωρν, για να τουr βοηθσουν να
ετοιµσουν αποτελεσµατικ ατηση δικαστικr συνεργασαr  για να βελτισουν τη δικαστικ συνεργασα εν
γνει.
3. ∆ιευκολνουν το συντονισµ τηr δικαστικr συνεργασαr, στιr περιπτσειr κατ τιr οποεr υπρχουν περισστερεr αιτσειr των τοπικν δικαστικν αρχν κρτουr
µλουr που απαιτον συντονισµνη δρση σε λλο κρτοr
µλοr.
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α) να δσουν την ευκαιρα στουr συνδσµουr να γνωριστον µεταξ τουr και να ανταλλξουν εµπειρεr, ιδωr
σον αφορ τη λειτουργα του δικτου·
β) να αποτελσουν φορα συζτησηr των πρακτικν και
νοµικν προβληµτων τα οποα παρουσιζονται στα
κρτη µλη στα πλασια τηr δικαστικr συνεργασαr,
ιδωr σον αφορ την εφαρµογ των µτρων που θεσπζονται απ την Ευρωπαϊκ νωση.
2. Η αξιλογη περα που συγκεντρνεται στα πλασια
του ευρωπαϊκο δικαστικο δικτου θα διαβιβζεται στιr
αρµδιεr οµδεr εργασαr τηr Ευρωπαϊκr νωσηr, για να
χρησιµεσει ωr βση για τη συζτηση ενδεχµενων νοµοθετικν τροποποισεων και πρακτικν βελτισεων στον
τοµα τηr διεθνοr δικαστικr συνεργασαr.
ρθρο 6
Συχντητα των συνεδρισεων
1. Το ευρωπαϊκ δικαστικ δκτυο συνρχεται για πρτη
φορ εντr τριν µηνν απ την ναρξη ισχοr τηr παροσαr κοινr δρσηr.
2. Το ευρωπαϊκ δικαστικ δκτυο συνρχεται στη συνχεια περιοδικ σε βση ad hoc, ανλογα µε τιr ανγκεr
που διαπιστνουν τα µλη του, πειτα απ πρσκληση τηr
προεδραr του Συµβουλου, η οποα λαµβνει επσηr υπψη
τιr επιθυµεr των κρατν µελν να συγκαλσουν το δκτυο.
ρθρο 7
Τποr των συνεδρισεων
1. Οι συνεδρισειr πραγµατοποιονται κατ’ αρχν στιr
Βρυξλλεr, στην δρα του Συµβουλου, σµφωνα µε τουr
καννεr του κανονισµο εσωτερικr λειτουργαr του Συµβουλου.
2. Ωστσο, θα πρπει να εξετασθε το ενδεχµενο εναλλακτικν συνεδρισεων στα κρτη µλη, µε στχο τη
συνντηση των συνδσµων λων των κρατν µελν µε
λλεr αρχr του κρτουr υποδοχr εκτr των συνδσµων
του, και την επσκεψη συγκεκριµνων οργανισµν αυτο
του κρτουr, που χουν αρµοδιτητεr στα πλασια τηr διεθνοr δικαστικr συνεργασαr  τηr καταπολµισηr ορισµνων σοβαρν µορφν εγκληµατικτηταr.
ΤΙΤΛΟΣ IV
ΠΛΗΡΟVΟΡΙΕΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ρθρο 8

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ

Περιεχµενο των πληροφοριν που µεταδδονται στα πλασια του ευρωπαϊκο δικαστικο δικτου

ρθρο 5

Οι σνδεσµοι πρπει να χουν µνιµη πρσβαση, στα ακλουθα τσσερα εδη πληροφοριν:

Σκοπr των περιοδικν συνεδρισεων
1. Οι στχοι των περιοδικν συνεδρισεων του ευρωπαϊκο δικαστικο δικτου εναι:

1. τα πλρη στοιχεα των συνδσµων σε κθε κρτοr
µλοr, µε ενδεχµενη εξγηση των αρµοδιοττων τουr,
σε εθνικ εππεδο·
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2. απλοποιηµνο κατλογο των δικαστικν αρχν και
κατλογο των τοπικν αρχν σε κθε κρτοr µλοr·
3. συνοπτικr, νοµικr και πρακτικr πληροφορεr που αφορον τα δικαστικ και δικονοµικ συστµατα των 15
κρατν µελν·
4. τα κεµενα των συναφν νοµικν πρξεων και, σον
αφορ τιr ισχουσεr συµβσειr, τα κεµενα των
δηλσεων και επιφυλξεων.

7. 7. 98
ΤΙΤΛΟΣ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ρθρο 11
Εδαφικ εφαρµογ

ρθρο 9

σον αφορ το Ηνωµνο Βασλειο, οι διατξειr τηr παροσαr κοινr δρσηr εφαρµζονται στο Ηνωµνο Βασλειο
τηr Μεγληr Βρεταναr και Βορεου Ιρλανδαr, στιr αγγλονορµανδικr νσουr και στη νσο Μαν.

Ενηµρωση των πληροφοριν

ρθρο 12

1. Οι πληροφορεr που µεταδδονται στα πλασια του
ευρωπαϊκο δικαστικο δικτου πρπει υποχρεωτικ να
ενηµερνονται σε µνιµη βση.

Αξιολγηση τηr λειτουργαr του ευρωπαϊκο δικαστικο
δικτου

2. Εµππτει στην αρµοδιτητα κθε επιµρουr κρτουr
µλουr να ελγχει την ακρβεια των πληροφοριν που
περιχονται στο σστηµα και να ενηµερνει αµσωr το
Συµβολιο, απ τη στιγµ που κποια πληροφορα σχετικ
µε να απ τα τσσερα σηµεα του ρθρου 8, πρπει να
τροποποιηθε.
3. Η Γενικ Γραµµατεα του Συµβουλου εναι υπεθυνη
για τη διαχεριση του δικτου που θεσπζεται δυνµει τηr
παροσαr κοινr δρσηr. Εναι υπεθυνη, ιδωr, να εξασφαλζει τι τθενται στη διθεση των µελν του ευρωπαϊκο
δικαστικο δικτου οι πληροφορεr του ρθρου 8, καθr
και τι ενηµερνονται σε µνιµη βση οι πληροφορεr που
απαιτονται για την καλ λειτουργα του δικτου.

Το Συµβολιο διενεργε µια αρχικ αξιολγηση τηr λειτουργαr του ευρωπαϊκο δικαστικο δικτου στο πραr τηr
φσηr ναρξηr, η οποα λγει να τοr µετ την ναρξη
ισχοr τηr παροσαr κοινr δρσηr.
Το Συµβολιο προβανει εν συνεχεα, αν τριετα και κατπιν πρωτοβουλαr τηr προεδραr, στην αξιολγηση τηr λειτουργαr του ευρωπαϊκο δικαστικο δικτου, µε βση
κθεση που συντσσεται απ το δκτυο.
Επ’ ευκαιρα τηr εξτασηr τηr πρτηr τριετοr κθεσηr, το
Συµβολιο θα εξετσει τη θση και το ρλο που θα µποροσε να χει το δκτυο σε σχση µε την Ευρωπλ, µε βση
την εµπειρα απ τη λειτουργα του δικτου και την επκταση των αρµοδιοττων τηr Ευρωπλ.
ρθρο 13

ΤΙΤΛΟΣ V
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ

ρθρο 10
κθεση σχετικ µε το τηλεπικοινωνιακ σστηµα
1. Εντr ξι µηνν απ την ναρξη ισχοr τηr παροσαr
κοινr δρσηr το Συµβολιο εξετζει, βσει κθεσηr τηr
προεδραr, που καταρτζεται µετ απ διαβολευση του
ευρωπαϊκο δικαστικο δικτου, εν το ευρωπαϊκ δικαστικ δκτυο θα πρπει να συνδεθε µε τηλεπικοινωνιακ
δκτυο.
2. Το Συµβολιο ορζει τιr διαδικασεr διαµρφωσηr του
τηλεπικοινωνιακο συστµατοr, µε απφαση λαµβανµενη
µε ειδικ πλειοψηφα, σµφωνα µε το ρθρο Κ.3 παργραφοr 2 στοιχεο β) τηr συνθκηr για την Ευρωπαϊκ νωση.

ναρξη ισχοr
Η παροσα κοιν δρση αρχζει να ισχει να µνα
µετ την ηµεροµηνα τηr δηµοσευσr τηr στην Επσηµη
Εφηµερδα.
ρθρο 14
∆ηµοσευση
Η παροσα κοιν δρση δηµοσιεεται στην Επσηµη Εφηµερδα.
Λουξεµβοργο, 29 Ιουνου 1998.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
R. COOK
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Συµβολιο δηλνει τι το ρθρο 11 τηr κοινr δρσηr για τη δηµιουργα ευρωπαϊκο δικαστικο
δικτου δεν θγει την εδαφικ εφαρµογ λλων µσων.
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