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(Πρα΄ξεις εγκριθει΄σες δυνα΄µει του ΄αρθρου VI της συνθη΄κης για την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση)

ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Μαι΅ου 2000
για την κατα΄ρτιση, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 34 της συνθη΄κης για την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση, της συ΄µβασης
΄ ν υποθε΄σεων µεταξυ΄ των κρατω
΄ ν µελω
΄ ν της
για την αµοιβαι΄α δικαστικη΄ συνδροµη΄ επι΄ ποινικω
Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης
(2000/C 197/01)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

'Εχοντας υπο΄ψη:

(3) Αυτο΄ ισχυ΄ει για τα α΄ρθρα 3, 5, 6, 7, 12 και 23 και, στο
βαθµο΄ που ΄εχουν σηµασι΄α για το α΄ρθρο 12, τα α΄ρθρα 15
και 16 και, στο βαθµο΄ που ΄εχει σηµασι΄α για τα αναφερο΄µενα
α΄ρθρα, το α΄ρθρο 1.

τη συνθη΄κη για την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση, και ιδι΄ως το α΄ρθρο 31
στοιχει΄ο α) και το α΄ρθρο 34 παρα΄γραφος 2 στοιχει΄ο δ),
την πρωτοβουλι΄α των κρατω΄ν µελω΄ν,
τη γνω΄µη του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου (1),

(4) Ως προς τις διατα΄ξεις αυτε΄ς ΄εχουν τηρηθει΄ οι διαδικασι΄ες
που προβλε΄πονται στη συµφωνι΄α που ΄εχει συναφθει΄ απο΄ το
Συµβου΄λιο της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης µε τη ∆ηµοκρατι΄α της
Ισλανδι΄ας και το Βασι΄λειο της Νορβηγι΄ας για τη συ΄νδεση των
δυ΄ο αυτω΄ν κρατω΄ν µε την υλοποι΄ηση, την εφαρµογη΄ και την
ανα΄πτυξη του κεκτηµε΄νου του Σε΄νγκεν (3).

Εκτιµω΄ντας τα ακο΄λουθα:

(1) Για την πραγµατοποι΄ηση των στο΄χων της 'Ενωσης πρε΄πει να
βελτιωθου΄ν οι κανο΄νες που διε΄πουν την αµοιβαι΄α δικαστικη΄
συνδροµη΄ επι΄ ποινικω΄ν υποθε΄σεων µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν
της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης και προς το σκοπο΄ αυτο΄ πρε΄πει να
καταρτιστει΄ συ΄µβαση, η οποι΄α περιε΄χεται στο παρα΄ρτηµα.

(2) Ορισµε΄νες απο΄ τις διατα΄ξεις της συ΄µβασης εµπι΄πτουν στο
πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του α΄ρθρου 1 της απο΄φασης 1999/437/ΕΚ
του Συµβουλι΄ου, της 17ης Μαι΅ου 1999, σχετικα΄ µε ορισµε΄νες λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς της συµφωνι΄ας που ΄εχει συναφθει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης και τη
∆ηµοκρατι΄α της Ισλανδι΄ας και το Βασι΄λειο της Νορβηγι΄ας
για τη συ΄νδεση των δυ΄ο αυτω΄ν κρατω΄ν µε την υλοποι΄ηση, την
εφαρµογη΄ και την ανα΄πτυξη του κεκτηµε΄νου του Σε΄νγκεν (2).

(1) Γνω΄µη που διατυπω΄θηκε στις 17 Φεβρουαρι΄ου 2000 (δεν ΄εχει ακο΄µα
δηµοσιευθει΄ στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα).
(2) EE L 176 της 10.7.1999, σ. 31.

(5) Κατα΄ την κοινοποι΄ηση της παρου΄σας πρα΄ξης στη ∆ηµοκρατι΄α
της Ισλανδι΄ας και στο Βασι΄λειο της Νορβηγι΄ας συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 8 παρα΄γραφος 2 στοιχει΄ο α) της προαναφερο΄µενης
συµφωνι΄ας, τα δυ΄ο αυτα΄ κρα΄τη θα ενηµερωθου΄ν, ιδι΄ως, για
το περιεχο΄µενο του α΄ρθρου 29 σχετικα΄ µε την ΄εναρξη ισχυ΄ος
για την Ισλανδι΄α και τη Νορβηγι΄α και θα κληθου΄ν να
υποβα΄λουν τις σχετικε΄ς δηλω΄σεις δυνα΄µει του α΄ρθρου 24
της συ΄µβασης, τη στιγµη΄ που θα ενηµερω΄σουν το Συµβου΄λιο
και την Επιτροπη΄ για την εκπλη΄ρωση των συνταγµατικω΄ν
τους προϋποθε΄σεων,

΄ρτιση της συ΄µβασης, το κει΄µενο της οποι΄ας
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ την κατα
επισυνα΄πτεται και η οποι΄α υπογρα΄φεται ση΄µερα απο΄ τους εκπροσω΄πους των κυβερνη΄σεων των κρατω΄ν µελω΄ν της 'Ενωσης,

(3) EE L 176 της 10.7.1999, σ. 36.
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΄τη µε΄λη την αποδοχη΄ της συ΄µφωνα µε τους
ΣΥΝΙΣΤΑ στα κρα

΄τη µε΄λη να αρχι΄σουν τις προβλεπο΄µενες για το σκοπο΄
ΚΑΛΕΙ τα κρα

αντι΄στοιχους συνταγµατικου΄ς τους κανο΄νες,

αυτο΄ διαδικασι΄ες πριν απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου 2001.

Βρυξε΄λλες, 29 Μαι΅ου 2000.
Για το Συµβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος
A. COSTA
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ

που καταρτι΄ζεται απο΄ το Συµβου΄λιο βα΄σει του α΄ρθρου 34 της συνθη΄κης για την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση,
΄ ν υποθε΄σεων µεταξυ΄ των κρατω
΄ ν µελω
΄ ν της
για την αµοιβαι΄α δικαστικη΄ συνδροµη΄ επι΄ ποινικω
Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ της παρου΄σας συ΄µβασης, κρα΄τη µε΄λη της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης,
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ στην πρα΄ξη του Συµβουλι΄ου για την κατα΄ρτιση της συ΄µβασης περι΄ αµοιβαι΄ας δικαστικη΄ς συνδροµη΄ς επι΄
ποινικω΄ν υποθε΄σεων µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ τη βελτι΄ωση της δικαστικη΄ς συνεργασι΄ας επι΄ ποινικω΄ν υποθε΄σεων µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν της 'Ενωσης,
χωρι΄ς να θι΄γονται οι κανο΄νες για την προστασι΄α της ατοµικη΄ς ελευθερι΄ας,
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ το κοινο΄ συµφε΄ρον των κρατω΄ν µελω΄ν να εξασφαλι΄σουν ο΄τι η αµοιβαι΄α δικαστικη΄ συνδροµη΄ µεταξυ΄
τους θα παρε΄χεται γρη΄γορα και αποτελεσµατικα΄ κατα΄ τρο΄πο συ΄µφωνο µε τις θεµελιω΄δεις αρχε΄ς του εθνικου΄ τους δικαι΄ου
και συ΄µφωνα µε τα ατοµικα΄ δικαιω΄µατα και τις αρχε΄ς της ευρωπαϊκη΄ς συ΄µβασης για την προα΄σπιση των δικαιωµα΄των του
ανθρω΄που και των θεµελιωδω΄ν ελευθεριω΄ν, που υπεγρα΄φη στη Ρω΄µη στις 4 Νοεµβρι΄ου 1950,
ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ την εµπιστοσυ΄νη τους στη δοµη΄ και τη λειτουργι΄α των νοµικω
΄ ν τους συστηµα΄των και στην ικανο΄τητα ο΄λων
των κρατω΄ν µελω΄ν να εγγυηθου΄ν µια δι΄καιη δι΄κη,
ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ να συµπληρωθει΄ η ευρωπαϊκη΄ συ΄µβαση αµοιβαι΄ας δικαστικη΄ς συνδροµη΄ς επι΄ ποινικω΄ν υποθε΄σεων της
20η΄ς Απριλι΄ου 1959 και α΄λλες συµβα΄σεις που ισχυ΄ουν στον τοµε΄α αυτο΄ν µε µια συ΄µβαση της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ο΄τι οι διατα΄ξεις αυτω΄ν των συµβα΄σεων εξακολουθου΄ν να ισχυ΄ουν για ο΄σα θε΄µατα δεν ρυθµι΄ζει η
παρου΄σα συ΄µβαση,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη θεωρου΄ν σηµαντικη΄ την ενι΄σχυση της δικαστικη΄ς συνεργασι΄ας, ενω΄ συνεχι΄ζουν να
εφαρµο΄ζουν την αρχη΄ της αναλογικο΄τητας,
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ο΄τι η συ΄µβαση ρυθµι΄ζει την αµοιβαι΄α συνδροµη΄ σε ποινικε΄ς υποθε΄σεις, συ΄µφωνα µε τις αρχε΄ς της
συ΄µβασης της 20η΄ς Απριλι΄ου 1959,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ο΄τι ωστο΄σο το α΄ρθρο 20 της παρου΄σας συ΄µβασης καλυ΄πτει ορισµε΄νες ειδικε΄ς περιπτω΄σεις παρακολου΄θησης
τηλεπικοινωνιω΄ν, χωρι΄ς να επηρεα΄ζει καθο΄λου α΄λλες τε΄τοιες περιπτω΄σεις που δεν εµπι΄πτουν στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της
συ΄µβασης,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ο΄τι στις περιπτω΄σεις που δεν καλυ΄πτονται απο΄ την παρου΄σα συ΄µβαση ισχυ΄ουν οι γενικε΄ς αρχε΄ς διεθνου΄ς
δικαι΄ου,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ο΄τι η παρου΄σα συ΄µβαση δεν θι΄γει την α΄σκηση των αρµοδιοτη΄των των κρατω΄ν µελω΄ν για τη διατη΄ρηση
της δηµο΄σιας τα΄ξης και τη διαφυ΄λαξη της εσωτερικη΄ς ασφα΄λειας και ο΄τι κα΄θε κρα΄τος µε΄λος ει΄ναι αρµο΄διο να καθορι΄ζει,
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 33 της συνθη΄κης για την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση, υπο΄ ποι΄ους ο΄ρους θα διατηρει΄ τη δηµο΄σια τα΄ξη και θα
διαφυλα΄σσει την εσωτερικη΄ ασφα΄λεια,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ:

C 197/3

C 197/4

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 1
Σχε΄ση µε α΄λλες συµβα΄σεις περι΄ αµοιβαι΄ας συνδροµη΄ς
1.
Σκοπο΄ς της παρου΄σας συ΄µβασης ει΄ναι η συµπλη΄ρωση των διατα΄ξεων και η διευκο΄λυνση της εφαρµογη΄ς µεταξυ΄ των
κρατω΄ν µελω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης:
α) της ευρωπαϊκη΄ς συ΄µβασης αµοιβαι΄ας δικαστικη΄ς συνδροµη΄ς επι΄ ποινικω΄ν υποθε΄σεων, της 20η΄ς Απριλι΄ου 1959 (εφεξη΄ς
αποκαλου΄µενης «ευρωπαϊκη΄ συ΄µβαση αµοιβαι΄ας δικαστικη΄ς συνδροµη΄ς»)·
β) του προ΄σθετου πρωτοκο΄λλου της 17ης Μαρτι΄ου 1978 της ευρωπαϊκη΄ς συ΄µβασης αµοιβαι΄ας δικαστικη΄ς συνδροµη΄ς·
γ) των διατα΄ξεων περι΄ αµοιβαι΄ας συνδροµη΄ς σε ποινικε΄ς υποθε΄σεις της συ΄µβασης της 19ης Ιουνι΄ου 1990 για την
εφαρµογη΄ της συµφωνι΄ας του Σε΄νγκεν της 14ης Ιουνι΄ου 1985 σχετικα΄ µε τη σταδιακη΄ κατα΄ργηση των ελε΄γχων στα
κοινα΄ συ΄νορα (εφεξη΄ς αποκαλου΄µενης «Συ΄µβαση εφαρµογη΄ς της συµφωνι΄ας του Σε΄νγκεν»), οι οποι΄ες δεν καταργου΄νται
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 2 παρα΄γραφος 2·
δ) του κεφαλαι΄ου 2 της συνθη΄κης για την ΄εκδοση και την αµοιβαι΄α δικαστικη΄ συνδροµη΄ σε ποινικε΄ς υποθε΄σεις, της
27ης Ιουνι΄ου 1962, µεταξυ΄ του Βασιλει΄ου του Βελγι΄ου, του Μεγα΄λου ∆ουκα΄του του Λουξεµβου΄ργου και του
Βασιλει΄ου των Κα΄τω Χωρω΄ν, ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ το πρωτο΄κολλο της 11ης Μαι΅ου 1974 (εφεξη΄ς αποκαλου΄µενης
«Συνθη΄κης Μπενελου΄ξ»), στο πλαι΄σιο των σχε΄σεων µεταξυ΄ των κρατω΄ν της Οικονοµικη΄ς 'Ενωσης Μπενελου΄ξ.
2.
Η παρου΄σα συ΄µβαση δεν επηρεα΄ζει την εφαρµογη΄ ευνοϊκο΄τερων διατα΄ξεων διµερω΄ν η΄ πολυµερω΄ν συµφωνιω΄ν
συναπτοµε΄νων µεταξυ΄ κρατω΄ν µελω΄ν, ου΄τε, ο΄πως προβλε΄πει το α΄ρθρο 26 παρα΄γραφος 4 της ευρωπαϊκη΄ς συ΄µβασης περι΄
αµοιβαι΄ας δικαστικη΄ς συνδροµη΄ς, διακανονισµου΄ς συναπτοµε΄νους στον τοµε΄α της αµοιβαι΄ας δικαστικη΄ς συνδροµη΄ς επι΄
ποινικω΄ν υποθε΄σεων, που ΄εχουν συµφωνηθει΄ βα΄σει οµοιο΄µορφης νοµοθεσι΄ας η΄ ειδικω΄ν κανο΄νων που προβλε΄πουν την
αµοιβαι΄α εφαρµογη΄ µε΄τρων αµοιβαι΄ας δικαστικη΄ς συνδροµη΄ς στο ΄εδαφος εκα΄στου.

'Αρθρο 2
∆ιατα΄ξεις που αφορου΄ν το κεκτηµε΄νο του Σε΄νγκεν
1.
Οι διατα΄ξεις των α΄ρθρων 3, 5, 6, 7, 12 και 23 και, στο βαθµο΄ που ΄εχουν σηµασι΄α για το α΄ρθρο 12, των α΄ρθρων 15
και 16 και, στο βαθµο΄ που ΄εχουν σηµασι΄α για τα αναφερο΄µενα α΄ρθρα, του α΄ρθρου 1, συνιστου΄ν µε΄τρα για την τροποποι΄ηση
η΄ για την περαιτε΄ρω εξε΄λιξη των διατα΄ξεων περι΄ των οποι΄ων το παρα΄ρτηµα Α της συµφωνι΄ας που ΄εχει συναφθει΄ απο΄ το
Συµβου΄λιο της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης και τη ∆ηµοκρατι΄α της Ισλανδι΄ας και το Βασι΄λειο της Νορβηγι΄ας ο΄σον αφορα΄ τη
συ΄νδεση των δυ΄ο αυτω΄ν κρατω΄ν µε την υλοποι΄ηση, εφαρµογη΄ και ανα΄πτυξη του κεκτηµε΄νου του Σε΄νγκεν (1).
2.
Καταργου΄νται οι διατα΄ξεις του α΄ρθρου 49 στοιχει΄ο α) και των α΄ρθρων 52, 53 και 73 της συ΄µβασης εφαρµογη΄ς της
συµφωνι΄ας του Σε΄νγκεν.

'Αρθρο 3
∆ιαδικασι΄ες για τις οποι΄ες θα παρε΄χεται επι΄σης αµοιβαι΄α δικαστικη΄ συνδροµη΄
1.
Αµοιβαι΄α δικαστικη΄ συνδροµη΄ παρε΄χεται επι΄σης σε διαδικασι΄ες για πρα΄ξεις οι οποι΄ες, βα΄σει του εθνικου΄ δικαι΄ου του
αιτου΄ντος κρα΄τους µε΄λους η΄ του κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο απευθυ΄νεται η αι΄τηση, η΄ αµφοτε΄ρων, τιµωρου΄νται ως
παραβα΄σεις κανο΄νων δικαι΄ου απο΄ διοικητικε΄ς αρχε΄ς, κατα΄ της αποφα΄σεως των οποι΄ων µπορει΄ να ασκηθει΄ ΄ενδικο µε΄σο ενω΄πιον
δικαστηρι΄ου του ΄εχει δικαιοδοσι΄α ιδι΄ως επι΄ ποινικω΄ν υποθε΄σεων.
2.
Αµοιβαι΄α δικαστικη΄ συνδροµη΄ παρε΄χεται επι΄σης για ποινικε΄ς διαδικασι΄ες και διαδικασι΄ες της παραγρα΄φου 1 οι οποι΄ες
αφορου΄ν αδικη΄µατα η΄ παραβα΄σεις επισυ΄ρουσες την ευθυ΄νη νοµικου΄ προσω΄που στο αιτου΄ν κρα΄τος µε΄λος.
(1) EE L 176 της 10.7.1999, σ. 36.
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'Αρθρο 4
΄ σεις και διαδικασι΄ες κατα΄ την εκτε΄λεση αιτη΄σεων αµοιβαι΄ας συνδροµη΄ς
∆ιατυπω
1.
'Οταν παρε΄χεται αµοιβαι΄α δικαστικη΄ συνδροµη΄, το κρα΄τος µε΄λος προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η αι΄τηση συµµορφω΄νεται
προς τις διατυπω΄σεις και διαδικασι΄ες που υπε΄δειξε ρητα΄ το αιτου΄ν κρα΄τος µε΄λος, εκτο΄ς αν προβλε΄πεται α΄λλη ρυ΄θµιση απο΄
την παρου΄σα συ΄µβαση και εφο΄σον οι διατυπω΄σεις και διαδικασι΄ες αυτε΄ς δεν αντιβαι΄νουν στις θεµελιω΄δεις αρχε΄ς του δικαι΄ου
του κρα΄τους µε΄λους προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η αι΄τηση.
2.
Το κρα΄τος µε΄λος προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η αι΄τηση εκτελει΄ το ταχυ΄τερο δυνατο΄ν την αι΄τηση συνδροµη΄ς και
λαµβα΄νει κατα΄ τον πληρε΄στερο δυνατο΄ τρο΄πο υπο΄ψη του τις διαδικαστικε΄ς και α΄λλες προθεσµι΄ες που υπε΄δειξε το αιτου΄ν
κρα΄τος µε΄λος. Το αιτου΄ν κρα΄τος µε΄λος εξηγει΄ τους λο΄γους για την προθεσµι΄α.
3.
Εα΄ν η εκτε΄λεση της αι΄τησης ει΄ναι εν ο΄λω η΄ εν µε΄ρει αδυ΄νατη συ΄µφωνα µε τις προϋποθε΄σεις που θε΄τει το αιτου΄ν
κρα΄τος µε΄λος, οι αρχε΄ς του κρα΄τους µε΄λους προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η αι΄τηση ενηµερω΄νουν αµε΄σως τις αρχε΄ς του
αιτου΄ντος κρα΄τους µε΄λους και αναφε΄ρουν υπο΄ ποι΄ες προϋποθε΄σεις θα η΄ταν σε θε΄ση να εκτελε΄σουν την αι΄τηση. Οι αρχε΄ς του
αιτου΄ντος και του προς το οποι΄ο η αι΄τηση κρα΄τους µε΄λους µπορου΄ν ακολου΄θως να συµφωνη΄σουν για τη συνε΄χεια που θα
δοθει΄ στην αι΄τηση, εξαρτω΄ντας, ενδεχοµε΄νως, τη συνε΄χεια αυτη΄ απο΄ την εκπλη΄ρωση των αναφερθεισω΄ν προϋποθε΄σεων.
4.
Εα΄ν προβλε΄πεται ο΄τι η προθεσµι΄α που ΄εχει ταχθει΄ απο΄ το αιτου΄ν κρα΄τος µε΄λος για την εκτε΄λεση της αι΄τηση΄ς του δεν
µπορει΄ να τηρηθει΄ και εα΄ν απο΄ τους λο΄γους που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 2 δευ΄τερη φρα΄ση συνα΄γεται σαφω΄ς ο΄τι
οποιαδη΄ποτε καθυστε΄ρηση θα βλα΄ψει σηµαντικα΄ τη διαδικασι΄α που διεξα΄γεται στο αιτου΄ν κρα΄τος µε΄λος, οι αρχε΄ς του προς
το οποι΄ο η αι΄τηση κρα΄τους µε΄λους υποδεικνυ΄ουν αµελλητι΄ το χρο΄νο τον οποι΄ο υπολογι΄ζουν ο΄τι θα χρειαστου΄ν για τη
διεκπεραι΄ωση της αι΄τησης. Οι αρχε΄ς του αιτου΄ντος κρα΄τους µε΄λους δηλω΄νουν αµε΄σως εα΄ν παρα΄ ταυ΄τα επιθυµου΄ν την
εκτε΄λεση της αι΄τησης. Οι αρχε΄ς του αιτου΄ντος και του προς το οποι΄ο η αι΄τηση κρα΄τους µε΄λους µπορου΄ν ακολου΄θως να
συµφωνη΄σουν για τη συνε΄χεια που θα δοθει΄ στην αι΄τηση.

'Αρθρο 5
΄ ν εγγρα΄φων
Αποστολη΄ και επι΄δοση διαδικαστικω
1.
Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος επιδι΄δει τα διαδικαστικα΄ ΄εγγραφα τα οποι΄α προορι΄ζονται για προ΄σωπα ευρισκο΄µενα στο ΄εδαφος
α΄λλου κρα΄τους µε΄λους, απευθει΄ας µε΄σω ταχυδροµει΄ου.
2.
Τα διαδικαστικα΄ ΄εγγραφα ει΄ναι δυνατο΄ν να αποσταλου΄ν µε΄σω των αρµοδι΄ων αρχω΄ν του κρα΄τους µε΄λους προς το
οποι΄ο απευθυ΄νεται η αι΄τηση µο΄νον εα΄ν:
α) η διευ΄θυνση του προσω΄που για το οποι΄ο προορι΄ζεται το ΄εγγραφο ει΄ναι α΄γνωστη η΄ αβε΄βαιη, η΄
β) το οικει΄ο δικονοµικο΄ δι΄καιο του αιτου΄ντος κρα΄τους µε΄λους απαιτει΄ αποδεικτικο΄ επιδο΄σεως του εγγρα΄φου στον
παραλη΄πτη, δια΄φορο του παρεχο΄µενου απο΄ το ταχυδροµει΄ο, η΄
γ) δεν η΄ταν δυνατη΄ η ταχυδροµικη΄ επι΄δοση του εγγρα΄φου, η΄
δ) το αιτου΄ν κρα΄τος µε΄λος ΄εχει βα΄σιµους λο΄γους να πιστευ΄ει ο΄τι η ταχυδροµικη΄ αποστολη΄ θα αποβει΄ α΄καρπη η΄ ει΄ναι
ακατα΄λληλη.
3.
Εα΄ν πιθανολογει΄ται ο΄τι ο παραλη΄πτης δεν κατανοει΄ τη γλω΄σσα στην οποι΄α ΄εχει συνταχθει΄ το ΄εγγραφο, το ΄εγγραφο
— η΄ τουλα΄χιστον τα βασικα΄ του µε΄ρη — µεταφρα΄ζεται στη γλω΄σσα η΄ σε µια απο΄ τις γλω΄σσες του κρα΄τους µε΄λους, στο
΄εδαφος του οποι΄ου διαµε΄νει ο παραλη΄πτης. Εα΄ν η αρχη΄ που εκδι΄δει το διαδικαστικο΄ ΄εγγραφο γνωρι΄ζει ο΄τι ο παραλη΄πτης
κατανοει΄ µο΄νο κα΄ποια α΄λλη γλω΄σσα, το΄τε το ΄εγγραφο — η΄ τουλα΄χιστον τα βασικα΄ του µε΄ρη — µεταφρα΄ζεται σ' αυτη΄ τη
γλω΄σσα.
4.
'Ολα τα διαδικαστικα΄ ΄εγγραφα συνοδευ΄ονται απο΄ σηµει΄ωµα το οποι΄ο αναφε΄ρει ο΄τι ο παραλη΄πτης µπορει΄ να
πληροφορηθει΄ απο΄ την αρχη΄ η οποι΄α εξε΄δωσε το ΄εγγραφο η΄ απο΄ α΄λλες αρχε΄ς του κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο αυτη΄ ανη΄κει,
τα δικαιω΄µατα και τις υποχρεω΄σεις του σχετικα΄ µε το ΄εγγραφο. Η παρα΄γραφος 3 ισχυ΄ει και για το σηµει΄ωµα αυτο΄.
5.
Το παρο΄ν α΄ρθρο δεν θι΄γει την εφαρµογη΄ των α΄ρθρων 8, 9 και 12 της ευρωπαϊκη΄ς συ΄µβασης αµοιβαι΄ας δικαστικη΄ς
συνδροµη΄ς και των α΄ρθρων 32, 34 και 35 της συνθη΄κης Μπενελου΄ξ.
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'Αρθρο 6
∆ιαβι΄βαση αιτη΄σεων αµοιβαι΄ας συνδροµη΄ς
1.
Οι αιτη΄σεις αµοιβαι΄ας συνδροµη΄ς και οι εθελουσι΄ως ανταλλασσο΄µενες πληροφορι΄ες, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 7,
υποβα΄λλονται εγγρα΄φως η΄ µε κα΄θε α΄λλο µε΄σο ικανο΄ να αφη΄σει γραπτα΄ ΄χνη
ι
υπο΄ συνθη΄κες οι οποι΄ες επιτρε΄πουν στο κρα΄τος
µε΄λος το οποι΄ο τις παραλαµβα΄νει να προβει΄ σε ΄ελεγχο γνησιο΄τητας. Οι αιτη΄σεις αυτε΄ς διαβιβα΄ζονται απ' ευθει΄ας µεταξυ΄ των
δικαστικω΄ν αρχω΄ν που ει΄ναι κατα΄ το΄πον αρµο΄διες για την υποβολη΄ και τη διεκπεραι΄ωση΄ τους. ∆ια΄ της αυτη΄ς οδου΄,
διαβιβα΄ζονται και οι απαντη΄σεις, εκτο΄ς αν ορι΄ζεται α΄λλως στο παρο΄ν α΄ρθρο.
Κα΄θε καταγγελι΄α εκ µε΄ρους κρα΄τους µε΄λους, αποσκοπου΄σα στην κι΄νηση διαδικασι΄ας ενω΄πιον των δικαστηρι΄ων α΄λλου
κρα΄τους µε΄λους, κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 21 της ευρωπαϊκη΄ς συ΄µβασης αµοιβαι΄ας δικαστικη΄ς συνδροµη΄ς και του
α΄ρθρου 42 της συνθη΄κης Μπενελου΄ξ, µπορει΄ να διαβιβα΄ζεται απ' ευθει΄ας µεταξυ΄ των αρµο΄διων δικαστικω΄ν αρχω΄ν.
2.

Η παρα΄γραφος 1 δεν θι΄γει τη δυνατο΄τητα αποστολη΄ς η΄ επιστροφη΄ς των αιτη΄σεων σε ειδικε΄ς περιπτω΄σεις:

α) απο΄ κεντρικη΄ αρχη΄ κρα΄τους µε΄λους σε κεντρικη΄ αρχη΄ α΄λλου κρα΄τους µε΄λους, η΄
β) απο΄ δικαστικη΄ αρχη΄ κρα΄τους µε΄λους σε κεντρικη΄ αρχη΄ α΄λλου κρα΄τους µε΄λους.
3.
Υπο΄ την επιφυ΄λαξη της παραγρα΄φου 1, το Ηνωµε΄νου Βασι΄λειο και η Ιρλανδι΄α, αντι΄στοιχα, µπορου΄ν, ο΄ταν προβου΄ν
στην κοινοποι΄ηση που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 27 παρα΄γραφος 2, να δηλω΄σουν ο΄τι οι αιτη΄σεις και οι ανακοινω΄σεις που
απευθυ΄νονται στα κρα΄τη αυτα΄, ο΄πως προσδιορι΄ζεται στη δη΄λωση, πρε΄πει να διαβιβα΄ζονται µε΄σω της κεντρικη΄ς τους αρχη΄ς.
Αυτα΄ τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν οποτεδη΄ποτε, µε περαιτε΄ρω δη΄λωση, να περιορι΄σουν το πεδι΄ο της δη΄λωσης αυτη΄ς µε στο΄χο να
επιτει΄νουν το αποτε΄λεσµα της παραγρα΄φου 1, θα το πρα΄ξουν δε ο΄ταν τεθου΄ν σε ισχυ΄ ΄εναντι αυτω΄ν οι περι΄ αµοιβαι΄ας
συνδροµη΄ς διατα΄ξεις της συ΄µβασης εφαρµογη΄ς της συµφωνι΄ας του Σε΄νγκεν.
Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος µπορει΄ να εφαρµο΄ζει την αρχη΄ της αµοιβαιο΄τητας σε σχε΄ση µε τις προαναφερο΄µενες δηλω΄σεις.
4.
Σε επει΄γουσες περιπτω΄σεις, οποιαδη΄ποτε αι΄τηση αµοιβαι΄ας συνδροµη΄ς µπορει΄ να διαβιβα΄ζεται, µε΄σω της διεθνου΄ς
οργα΄νωσης εγκληµατολογικη΄ς αστυνοµι΄ας (Ιντερπο΄λ) η΄ α΄λλης οργα΄νωσης αρµο΄διας συ΄µφωνα µε διατα΄ξεις που θεσπι΄στηκαν
δυνα΄µει της συνθη΄κης για την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση.
5.
'Οταν, σε σχε΄ση µε αιτη΄σεις που υποβα΄λλονται συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 12, 13, η΄ 14, η αρµο΄δια αρχη΄ ει΄ναι δικαστικη΄
αρχη΄ η΄ κεντρικη΄ αρχη΄ σε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος και αστυνοµικη΄ η΄ τελωνειακη΄ αρχη΄ στο α΄λλο κρα΄τος µε΄λος, οι αιτη΄σεις µπορου΄ν
να υποβα΄λλονται και οι απαντη΄σεις να διαβιβα΄ζονται απ' ευθει΄ας µεταξυ΄ των αρχω΄ν αυτω΄ν. Η παρα΄γραφος 4 εφαρµο΄ζεται
στις εν λο΄γω επαφε΄ς.
6.
'Οταν, ο΄σον αφορα΄ αιτη΄σεις αµοιβαι΄ας συνδροµη΄ς σε σχε΄ση µε διαδικασι΄ες ο΄πως προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 3
παρα΄γραφος 1, η αρµο΄δια αρχη΄ ει΄ναι δικαστικη΄ αρχη΄ η΄ κεντρικη΄ αρχη΄ σε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος και διοικητικη΄ αρχη΄ στο α΄λλο
κρα΄τος µε΄λος, οι αιτη΄σεις µπορου΄ν να υποβα΄λλονται και οι απαντη΄σεις να διαβιβα΄ζονται απ' ευθει΄ας µεταξυ΄ των αρχω΄ν
αυτω΄ν.
7.
Οποιοδη΄ποτε κρα΄τος µε΄λος µπορει΄ να δηλω΄σει, κατα΄ την πραγµατοποι΄ηση της κοινοποι΄ησης που προβλε΄πεται στο
α΄ρθρο 27 παρα΄γραφος 2, ο΄τι δεν δεσµευ΄εται απο΄ την πρω΄τη προ΄ταση της παραγρα΄φου 5 η΄ απο΄ την παρα΄γραφο 6 αυτου΄
του α΄ρθρου η΄ απο΄ καµι΄α εκ των δυ΄ο, η΄ ο΄τι θα εφαρµο΄ζει τις διατα΄ξεις αυτε΄ς µο΄νον υπο΄ ορισµε΄νες προϋποθε΄σεις τις οποι΄ες
προσδιορι΄ζει. Η δη΄λωση αυτη΄ µπορει΄ οποιαδη΄ποτε στιγµη΄ να ανακληθει΄ η΄ να τροποποιηθει΄.
8.

Οι ακο΄λουθες αιτη΄σεις η΄ γνωστοποιη΄σεις διαβιβα΄ζονται µεταξυ΄ των κεντρικω΄ν αρχω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν:

α) αιτη΄σεις µεταγωγη΄ς η΄ διαµετακο΄µισης κρατουµε΄νων βα΄σει του α΄ρθρου 9 της παρου΄σας συ΄µβασης, του α΄ρθρου 11 της
ευρωπαϊκη΄ς συ΄µβασης αµοιβαι΄ας δικαστικη΄ς συνδροµη΄ς και του α΄ρθρου 33 της συνθη΄κης Μπενελου΄ξ·
β) γνωστοποιη΄σεις πληροφοριω΄ν εκ του ποινικου΄ µητρω΄ου δυνα΄µει του α΄ρθρου 22 της ευρωπαϊκη΄ς συ΄µβασης αµοιβαι΄ας
δικαστικη΄ς συνδροµη΄ς και του α΄ρθρου 43 της συνθη΄κης Μπενελου΄ξ. Ωστο΄σο, οι αιτη΄σεις αντιγρα΄φων των καταδικαστικω΄ν αποφα΄σεων και των µε΄τρων του α΄ρθρου 4 του προ΄σθετου πρωτοκο΄λλου της ευρωπαϊκη΄ς συ΄µβασης αµοιβαι΄ας
δικαστικη΄ς συνδροµη΄ς, µπορου΄ν να απευθυ΄νονται απευθει΄ας στις αρµο΄διες αρχε΄ς.
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'Αρθρο 7
΄ν
Εθελουσι΄α ανταλλαγη΄ πληροφοριω
1.
Εντο΄ς των ορι΄ων του εθνικου΄ τους δικαι΄ου, οι αρµο΄διες αρχε΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν µπορου΄ν, χωρι΄ς σχετικη΄ αι΄τηση, να
ανταλλα΄σσουν πληροφορι΄ες που αφορου΄ν ποινικα΄ αδικη΄µατα και τις παραβα΄σεις των κανο΄νων δικαι΄ου που αναφε΄ρονται στο
α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 1, η τιµωρι΄α η΄ ο χειρισµο΄ς των οποι΄ων εµπι΄πτει, κατα΄ το χρο΄νο παροχη΄ς των πληροφοριω΄ν, στην
αρµοδιο΄τητα της αρχη΄ς που δε΄χεται την πληροφορι΄α.
2.
Η παρε΄χουσα την πληροφορι΄α αρχη΄ µπορει΄, δυνα΄µει του εθνικου΄ της δικαι΄ου, να επιβα΄λει ο΄ρους στη χρησιµοποι΄ηση
των πληροφοριω΄ν αυτω΄ν εκ µε΄ρους της αρχη΄ς που δε΄χεται την πληροφορι΄α.
3.

Η αρχη΄ που δε΄χεται την πληροφορι΄α, δεσµευ΄εται απο΄ τους ο΄ρους αυτου΄ς.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ

'Αρθρο 8
Απο΄δοση
1.
Εα΄ν το ζητη΄σει το αιτου΄ν κρα΄τος µε΄λος και εφο΄σον δεν θι΄γονται δικαιω΄µατα καλο΄πιστων τρι΄των, το προς το οποι΄ο η
αι΄τηση κρα΄τος µε΄λος δικαιου΄ται να θε΄τει στη δια΄θεση αιτου΄ντος κρα΄τους µε΄λους πρα΄γµατα παρανο΄µως αποκτηθε΄ντα,
προκειµε΄νου να αποδοθου΄ν στον νο΄µιµο κυ΄ριο΄ τους.
2.
Κατα΄ την εφαρµογη΄ των α΄ρθρων 3 και 6 της ευρωπαϊκη΄ς συ΄µβασης αµοιβαι΄ας δικαστικη΄ς συνδροµη΄ς, του α΄ρθρου 24
παρα΄γραφος 2 και του α΄ρθρου 29 της συνθη΄κης Μπενελου΄ξ, το προς το οποι΄ο η αι΄τηση κρα΄τος µε΄λος δυ΄ναται να παραιτηθει΄
απο΄ την επιστροφη΄ σε αυτο΄ πραγµα΄των ει΄τε πριν, ει΄τε µετα΄ την παρα΄δοση΄ τους στο αιτου΄ν κρα΄τος µε΄λος, αν ΄ετσι
διευκολυ΄νεται η απο΄δοση΄ τους στο νο΄µιµο κυ΄ριο΄ τους. Τα δικαιω΄µατα των καλο΄πιστων τρι΄των δεν θι΄γονται.
3.
Σε περι΄πτωση που παραιτηθει΄ απο΄ την επιστροφη΄ των πραγµα΄των πριν απο΄ την παρα΄δοση΄ τους στο αιτου΄ν κρα΄τος
µε΄λος, το προς το οποι΄ο η αι΄τηση κρα΄τος µε΄λος δεν δικαιου΄ται να ασκη΄σει δικαι΄ωµα ενεχυ΄ρου ου΄τε α΄λλο δικαι΄ωµα εκ της
φορολογικη΄ς η΄ τελωνειακη΄ς νοµοθεσι΄ας επι΄ των εν λο΄γω πραγµα΄των.
Η προβλεπο΄µενη στην παρα΄γραφο 2 παραι΄τηση δεν θι΄γει το δικαι΄ωµα του προς το οποι΄ο η αι΄τηση κρα΄τους να εισπρα΄ξει
φο΄ρους η΄ δασµου΄ς απο΄ τον νο΄µιµο κυ΄ριο.

'Αρθρο 9
΄ ν πρα΄ξεων
Μεταγωγη΄ κρατουµε΄νων για τη διενε΄ργεια ανακριτικω
1.
Εφο΄σον υπα΄ρχει συµφωνι΄α µεταξυ΄ των αρµοδι΄ων αρχω΄ν των ενδιαφεροµε΄νων κρατω΄ν µελω΄ν, ΄ενα κρα΄τος µε΄λος που
΄εχει ζητη΄σει τη διενε΄ργεια µιας ανακριτικη΄ς πρα΄ξης, για την οποι΄α απαιτει΄ται η παρουσι΄α κρατουµε΄νου στο ΄εδαφο΄ς του,
µπορει΄ να µεταγα΄γει τον κρατου΄µενο στο ΄εδαφος του κρα΄τους µε΄λους ο΄που πρε΄πει να διεξαχθει΄ η πρα΄ξη.
2.
Η συµφωνι΄α προβλε΄πει τον τρο΄πο µεταγωγη΄ς του κρατουµε΄νου και την ηµεροµηνι΄α µε΄χρι την οποι΄α ο κρατου΄µενος
πρε΄πει να επανε΄λθει στο ΄εδαφος τους αιτου΄ντος κρα΄τους µε΄λους.
3.
Εα΄ν για τη µεταγωγη΄ απαιτει΄ται η συναι΄νεση του κρατουµε΄νου, η σχετικη΄ δη΄λωση η΄ αντι΄γραφο΄ της παρε΄χεται αµε΄σως
στο κρα΄τος µε΄λος προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η αι΄τηση.
4.
Η περι΄οδος κρα΄τησης στο ΄εδαφος του κρα΄τους µε΄λους προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η αι΄τηση αφαιρει΄ται απο΄ την
περι΄οδο στε΄ρησης της ελευθερι΄ας στην οποι΄α υποβα΄λλεται η΄ προ΄κειται να υποβληθει΄ ο εν λο΄γω κρατου΄µενος στο ΄εδαφος
του αιτου΄ντος κρα΄τους µε΄λους.
5.
Για το παρο΄ν α΄ρθρο θα ισχυ΄ουν, mutatis mutandis, οι διατα΄ξεις του α΄ρθρου 11 παρα΄γραφοι 2 και 3 και των
α΄ρθρων 12 και 20 της ευρωπαϊκη΄ς συ΄µβασης αµοιβαι΄ας δικαστικη΄ς συνδροµη΄ς.
6.
Κατα΄ την κοινοποι΄ηση δυνα΄µει του α΄ρθρου 27 παρα΄γραφος 2, κα΄θε κρα΄τος µε΄λος δυ΄ναται να δηλω΄σει ο΄τι πριν απο΄
την επι΄τευξη της αναφεροµε΄νης στην παρα΄γραφο 1 του παρο΄ντος α΄ρθρου συµφωνι΄ας απαιτει΄ται η΄ θα απαιτηθει΄, υπο΄ ο΄ρους
αναφερο΄µενους στη δη΄λωση, η συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 3 του παρο΄ντος α΄ρθρου συναι΄νεση.
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'Αρθρο 10
Εξε΄ταση µε εικονοτηλεδια΄σκεψη
1.
Εα΄ν πρε΄πει να εξετασθει΄ προ΄σωπο το οποι΄ο ευρι΄σκεται στο ΄εδαφος ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους ως µα΄ρτυρας η΄
πραγµατογνω΄µονας απο΄ τις δικαστικε΄ς αρχε΄ς α΄λλου κρα΄τους µε΄λους, αλλα΄ δεν ει΄ναι σκο΄πιµο η΄ δυνατο΄ν να εµφανισθει΄ το εν
λο΄γω προ΄σωπο στο κρα΄τος αυτο΄ αυτοπροσω΄πως, το κρα΄τος αυτο΄ µπορει΄ να ζητη΄σει τη διενε΄ργεια της εξε΄τασης µε
εικονοτηλεδια΄σκεψη, ο΄πως προβλε΄πεται στις παραγρα΄φους 2 ΄εως 8.
2.
Το κρα΄τος µε΄λος προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η αι΄τηση επιτρε΄πει την εξε΄ταση µε εικονοτηλεδια΄σκεψη, εα΄ν η χρη΄ση
της εικονοτηλεδια΄σκεψης δεν αντι΄κειται στις θεµελιω΄δεις αρχε΄ς της νοµοθεσι΄ας του και αν διαθε΄τει τα αναγκαι΄α προς του΄το
τεχνικα΄ µε΄σα. Αν το κρα΄τος µε΄λος προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η αι΄τηση δεν διαθε΄τει τα τεχνικα΄ µε΄σα για την εξε΄ταση µε
εικονοτηλεδια΄σκεψη, τα µε΄σα αυτα΄ ει΄ναι δυνατο΄ν να τεθου΄ν στη δια΄θεση΄ του απο΄ το αιτου΄ν κρα΄τος µε΄λος µε αµοιβαι΄α
συµφωνι΄α.
3.
Οι αιτη΄σεις εξε΄τασης µε εικονοτηλεδια΄σκεψη περιλαµβα΄νουν, εκτο΄ς απο΄ τις πληροφορι΄ες που προβλε΄πονται απο΄ το
α΄ρθρο 14 της ευρωπαϊκη΄ς συ΄µβασης αµοιβαι΄ας δικαστικη΄ς συνδροµη΄ς και το α΄ρθρο 37 της συνθη΄κης Μπενελου΄ξ, τον λο΄γο
για τον οποι΄ο δεν ει΄ναι σκο΄πιµο η΄ δυνατο΄ν να παραστει΄ ο µα΄ρτυρας η΄ ο πραγµατογνω΄µονας αυτοπροσω΄πως, το ο΄νοµα της
δικαστικη΄ς αρχη΄ς και των προσω΄πων που θα διενεργη΄σουν την εξε΄ταση.
4.
Η δικαστικη΄ αρχη΄ του προς το οποι΄ο η αι΄τηση κρα΄τους µε΄λους κλητευ΄ει το προς εξε΄ταση προ΄σωπο, συ΄µφωνα µε τις
διατυπω΄σεις που ορι΄ζει η νοµοθεσι΄α του.
5.

Οι ακο΄λουθοι κανο΄νες ισχυ΄ουν για την εξε΄ταση µε εικονοτηλεδια΄σκεψη:

α) κατα΄ την εξε΄ταση παρι΄σταται, επικουρου΄µενη απο΄ διερµηνε΄α, αν αυτο΄ απαιτει΄ται, δικαστικη΄ αρχη΄ του κρα΄τους µε΄λους
προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η αι΄τηση, η οποι΄α και ει΄ναι υπευ΄θυνη για την εξακρι΄βωση της ταυτο΄τητας του προς εξε΄ταση
προσω΄που, καθω΄ς και για την τη΄ρηση των θεµελιωδω΄ν αρχω΄ν του δικαι΄ου του κρα΄τους µε΄λους προς το οποι΄ο
απευθυ΄νεται η αι΄τηση. Αν η δικαστικη΄ αρχη΄ του κρα΄τους µε΄λους προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η αι΄τηση κρι΄νει ο΄τι, κατα΄
τη δια΄ρκεια της εξε΄τασης, παραβια΄ζονται οι θεµελιω΄δεις αρχε΄ς του δικαι΄ου του κρα΄τους αυτου΄, λαµβα΄νει αµε΄σως τα
απαραι΄τητα µε΄τρα για να εξασφαλι΄σει τη συνε΄χιση της εξε΄τασης συ΄µφωνα µε τις προαναφερο΄µενες αρχε΄ς·
β) µε΄τρα για την προστασι΄α του προς εξε΄ταση προσω΄που θα συµφωνου΄νται, εφο΄σον απαιτει΄ται, µεταξυ΄ των αρµοδι΄ων
αρχω΄ν του αιτου΄ντος και του προς το οποι΄ο η αι΄τηση κρα΄τους µε΄λους·
γ) η εξε΄ταση διενεργει΄ται απ' ευθει΄ας απο΄ τη δικαστικη΄ αρχη΄ του αιτου΄ντος κρα΄τους µε΄λους, η΄ υπο΄ την καθοδη΄γηση΄ της,
και συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους·
δ) εα΄ν το ζητη΄σει το αιτου΄ν κρα΄τος µε΄λος η΄ το προ΄σωπο το οποι΄ο προ΄κειται να εξεταστει΄, το κρα΄τος µε΄λος προς το οποι΄ο
απευθυ΄νεται η αι΄τηση µεριµνα΄ ω΄στε το προς εξε΄ταση προ΄σωπο να επικουρει΄ται απο΄ τον διερµηνε΄α, εφο΄σον χρεια΄ζεται·
ε)

το προς εξε΄ταση προ΄σωπο δικαιου΄ται να επικαλεσθει΄ το δικαι΄ωµα να µην καταθε΄σει, που ενδεχοµε΄νως του αναγνωρι΄ζει
ει΄τε το δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η αι΄τηση ει΄τε το δι΄καιο του αιτου΄ντος κρα΄τους µε΄λους.

6.
Στο τε΄λος της εξε΄τασης και χωρι΄ς να θι΄γονται τα µε΄τρα που ενδεχοµε΄νως συµφωνη΄θηκαν για την προστασι΄α
προσω΄πων, η δικαστικη΄ αρχη΄ του κρα΄τους µε΄λους προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η αι΄τηση συντα΄σσει πρακτικα΄, στα οποι΄α
καταχωρου΄νται η ηµεροµηνι΄α και ο το΄πος της εξε΄τασης, η ταυτο΄τητα του εξετασθε΄ντος, η ταυτο΄τητα και η ιδιο΄τητα κα΄θε
α΄λλου προσω΄που στο προς το οποι΄ο η αι΄τηση κρα΄τος µε΄λος που συµµετει΄χε στην εξε΄ταση, τυχο΄ν ορκωµοσι΄α και οι τεχνικε΄ς
συνθη΄κες υπο΄ τις οποι΄ες πραγµατοποιη΄θηκε η εξε΄ταση. Το ΄εγγραφο αυτο΄ διαβιβα΄ζεται απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ του κρα΄τους
µε΄λους προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η αι΄τηση στην αρµο΄δια αρχη΄ του αιτου΄ντος κρα΄τους µε΄λους.
7.
Τα ΄εξοδα της τηλεοπτικη΄ς συ΄νδεσης, τα ΄εξοδα που αφορου΄ν τη συντη΄ρηση της τηλεοπτικη΄ς συ΄νδεσης στο προς το
οποι΄ο η αι΄τηση κρα΄τος µε΄λος, η αµοιβη΄ των διερµηνε΄ων τους οποι΄ους παρε΄χει το κρα΄τος µε΄λος αυτο΄ και τις αποζηµιω΄σεις
στους µα΄ρτυρες και εµπειρογνω΄µονες και τα ταξιδιωτικα΄ τους ΄εξοδα στο προς το οποι΄ο η αι΄τηση κρα΄τος µε΄λος, αποδι΄δονται
απο΄ το αιτου΄ν κρα΄τος µε΄λος στο προς το οποι΄ο η αι΄τηση κρα΄τος µε΄λος, εκτο΄ς αν το τελευται΄ο παραιτηθει΄ απο΄ την απο΄δοση
ο΄λων η΄ µε΄ρους των δαπανω΄ν αυτω΄ν.
8.
Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος λαµβα΄νει τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να εξασφαλι΄σει ο΄τι ο΄ποτε εξετα΄ζονται µα΄ρτυρες η΄
πραγµατογνω΄µονες στο ΄εδαφο΄ς του συ΄µφωνα µε το παρο΄ν α΄ρθρο και αρνου΄νται να καταθε΄σουν ενω΄ υποχρεου΄νται να
καταθε΄σουν η΄ δεν καταθε΄τουν συ΄µφωνα µε την αλη΄θεια, εφαρµο΄ζεται το εθνικο΄ του δι΄καιο, ως αν η εξε΄ταση διενεργει΄το στα
πλαι΄σια εθνικη΄ς διαδικασι΄ας.
9.
Τα κρα΄τη µε΄λη ΄εχουν επι΄σης τη διακριτικη΄ ευχε΄ρεια να εφαρµο΄ζουν τις διατα΄ξεις του παρο΄ντος α΄ρθρου, εφο΄σον ει΄ναι
σκο΄πιµο και µε τη συγκατα΄θεση των αρµο΄διων δικαστικω΄ν τους αρχω΄ν, σε εξε΄ταση κατηγορου΄µενου µε εικονοτηλεδια΄σκεψη.
Σε αυτη΄ την περι΄πτωση, η απο΄φαση για τη διεξαγωγη΄ της εξε΄τασης µε εικονοτηλεδια΄σκεψη και ο τρο΄πος διεξαγωγη΄ς της
εξαρτω΄νται απο΄ συµφωνι΄α µεταξυ΄ των ενδιαφεροµε΄νων κρατω΄ν µελω΄ν, συ΄µφωνα µε το εθνικο΄ τους δι΄καιο και µε τις οικει΄ες
διεθνει΄ς πρα΄ξεις, συµπεριλαµβανοµε΄νης της ευρωπαϊκη΄ς συ΄µβασης του 1950 περι΄ προστασι΄ας των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των
και των θεµελιωδω΄ν ελευθεριω΄ν.
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Κατα΄ την κοινοποι΄ηση δυνα΄µει του α΄ρθρου 27 παρα΄γραφος 2, κα΄θε κρα΄τος µε΄λος δυ΄ναται να δηλω΄σει ο΄τι δεν θα εφαρµο΄σει
το πρω΄το εδα΄φιο. Η δη΄λωση αυτη΄ ανακαλει΄ται ανα΄ πα΄σα στιγµη΄.
Η εξε΄ταση αυτη΄ θα διενεργει΄ται µο΄νο µε τη συγκατα΄θεση του κατηγορουµε΄νου. Οι κανο΄νες οι οποι΄οι ενδεχοµε΄νως
απαιτου΄νται µε στο΄χο την προστασι΄α των δικαιωµα΄των των κατηγορουµε΄νων θεσπι΄ζονται απο΄ το Συµβου΄λιο µε µια νοµικα΄
δεσµευτικη΄ πρα΄ξη.

'Αρθρο 11
Εξε΄ταση µαρτυ΄ρων και πραγµατογνωµο΄νων µε τηλεφωνικη΄ συνδια΄λεξη
1.
Εα΄ν ΄ενα προ΄σωπο ευρι΄σκεται στο ΄εδαφος κρα΄τους µε΄λους και προ΄κειται να καταθε΄σει ως µα΄ρτυρας η΄ πραγµατογνω΄µονας ενω΄πιον δικαστικη΄ς αρχη΄ς α΄λλου κρα΄τους µε΄λους, το κρα΄τος αυτο΄ µπορει΄, εφο΄σον η εθνικη΄ νοµοθεσι΄α του το επιτρε΄πει,
να ζητη΄σει τη συνδροµη΄ του προηγου΄µενου κρα΄τους µε΄λους ω΄στε να καταστει΄ δυνατη΄ η εξε΄ταση του προσω΄που αυτου΄ µε
τηλεφωνικη΄ συνδια΄λεξη, ο΄πως προβλε΄πεται στις παραγρα΄φους 2 ΄εως 5.
2.
Η εξε΄ταση µπορει΄ να γι΄νει µε τηλεφωνικη΄ συνδια΄λεξη µο΄νον εα΄ν ο µα΄ρτυρας η΄ ο πραγµατογνω΄µονας συµφωνει΄ να
πραγµατοποιηθει΄ η εξε΄ταση κατ' αυτο΄ν το τρο΄πο.
3.
Το κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο απευθυ΄νεται η αι΄τηση συµφωνει΄ για την εξε΄ταση µε τηλεφωνικη΄ συνδια΄λεξη, εφο΄σον
αυτο΄ δεν αντι΄κειται σε θεµελιω΄δεις αρχε΄ς της νοµοθεσι΄ας του.
4.
Το αι΄τηµα εξε΄τασης µε τηλεφωνικη΄ συνδια΄λεξη περιε΄χει, παρα΄λληλα προς τις πληροφορι΄ες οι οποι΄ες αναφε΄ρονται
στο α΄ρθρο 14 της ευρωπαϊκη΄ς συ΄µβασης αµοιβαι΄ας δικαστικη΄ς συνδροµη΄ς και στο α΄ρθρο 37 της συνθη΄κης Μπενελου΄ξ, το
ο΄νοµα της δικαστικη΄ς αρχη΄ς και των προσω΄πων τα οποι΄α θα διεξα΄γουν την εξε΄ταση και την ΄ενδειξη ο΄τι ο µα΄ρτυρας η΄ ο
πραγµατογνω΄µονας ει΄ναι διατεθειµε΄νος να συµµετα΄σχει σε εξε΄ταση µε τηλεφωνικη΄ συνδια΄λεξη.
5.
Οι πρακτικε΄ς ρυθµι΄σεις σχετικα΄ µε την εξε΄ταση συµφωνου΄νται µεταξυ΄ των ενδιαφερο΄µενων κρατω΄ν µελω΄ν. 'Οταν
συµφωνει΄ τε΄τοιες ρυθµι΄σεις, το κρα΄τος µε΄λος προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η αι΄τηση αναλαµβα΄νει:
α) να γνωστοποιη΄σει στον ενδιαφερο΄µενο µα΄ρτυρα η΄ πραγµατογνω΄µονα τον χρο΄νο και τον το΄πο της εξε΄τασης·
β) να προβει΄ στην εξακρι΄βωση της ταυτο΄τητας του µα΄ρτυρα η΄ του πραγµατογνω΄µονα·
γ) να ελε΄γξει εα΄ν ο µα΄ρτυρας η΄ πραγµατογνω΄µονας συµφωνει΄ για την εξε΄ταση µε τηλεφωνικη΄ συνδια΄λεξη.
Το κρα΄τος µε΄λος προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η αι΄τηση µπορει΄ να εξαρτη΄σει η συµφωνι΄α του, εν ο΄λω η΄ εν µε΄ρει, απο΄ τις
σχετικε΄ς διατα΄ξεις του α΄ρθρου 10 παρα΄γραφοι 5 και 8. Εκτο΄ς αντι΄θετης συµφωνι΄ας, οι διατα΄ξεις του α΄ρθρου 10
παρα΄γραφος 7 εφαρµο΄ζονται mutatis mutandis.

'Αρθρο 12
Ελεγχο΄µενες παραδο΄σεις
1.
Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος αναλαµβα΄νει να εξασφαλι΄σει ο΄τι, κατο΄πιν αιτη΄σεως α΄λλου κρα΄τους µε΄λους, µπορου΄ν να
επιτρε΄πονται ελεγχο΄µενες παραδο΄σεις στο ΄εδαφο΄ς του, στα πλαι΄σια ποινικη΄ς ΄ερευνας για πρα΄ξη για την οποι΄α χωρει΄ ΄εκδοση.
2.
Η απο΄φαση διενε΄ργειας ελεγχο΄µενων παραδο΄σεων λαµβα΄νεται κατα΄ περι΄πτωση απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς του κρα΄τους
µε΄λους στο οποι΄ο απευθυ΄νεται η αι΄τηση, τηρουµε΄νου του εσωτερικου΄ δικαι΄ου του κρα΄τους αυτου΄.
3.
Οι ελεγχο΄µενες παραδο΄σεις διεξα΄γονται συ΄µφωνα µε τις διαδικασι΄ες του κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο απευθυ΄νεται η
αι΄τηση. Τη διευ΄θυνση, τη διεκπεραι΄ωση και τον ΄ελεγχο των σχετικω΄ν ενεργειω΄ν ΄εχουν οι αρµο΄διες αρχε΄ς του κρα΄τους µε΄λους
αυτου΄.

'Αρθρο 13
Κοινε΄ς οµα΄δες ΄ερευνας
1.
Με αµοιβαι΄α συµφωνι΄α, οι αρµο΄διες αρχε΄ς δυ΄ο η΄ περισσοτε΄ρων κρατω΄ν µελω΄ν µπορου΄ν να συστη΄σουν κοινη΄ οµα΄δα
΄ερευνας για συγκεκριµε΄νο σκοπο΄ και για ορισµε΄νη δια΄ρκεια, δυνα΄µενη να παραταθει΄ µε αµοιβαι΄α συναι΄νεση, η οποι΄α θα
διεξαγα΄γει ποινικε΄ς ΄ερευνες σε ΄ενα η΄ περισσο΄τερα απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη που συνε΄στησαν την οµα΄δα. Η συ΄νθεση της οµα΄δας θα
ορι΄ζεται στη συµφωνι΄α.

C 197/9

C 197/10

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κοινη΄ οµα΄δα ΄ερευνας µπορει΄ να συσταθει΄, ιδι΄ως, στις ακο΄λουθες περιπτω΄σεις:
α) ο΄ταν ΄ερευνες για ποινικα΄ αδικη΄µατα σε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος προϋποθε΄τουν δυ΄σκολες και απαιτητικε΄ς ΄ερευνες που
συνδε΄ονται µε α΄λλα κρα΄τη µε΄λη·
β) ο΄ταν ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη διεξα΄γουν ΄ερευνες για ποινικα΄ αδικη΄µατα, στα οποι΄α οι περιστα΄σεις της υπο΄θεσης απαιτου΄ν
συντονισµε΄νη και εναρµονισµε΄νη δρα΄ση στα ενδιαφερο΄µενα κρα΄τη µε΄λη.
Αι΄τηση για τη συ΄σταση κοινη΄ς οµα΄δας ΄ερευνας µπορει΄ να υποβληθει΄ απο΄ οποιοδη΄ποτε ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος. Η οµα΄δα θα
συσταθει΄ σε ΄ενα απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη στα οποι΄α αναµε΄νεται να διεξαχθου΄ν οι ΄ερευνες.
2.
Εκτο΄ς απο΄ τις πληροφορι΄ες που αναφε΄ρονται στις οικει΄ες διατα΄ξεις του α΄ρθρου 14 της ευρωπαϊκη΄ς συ΄µβασης
αµοιβαι΄ας δικαστικη΄ς συνδροµη΄ς και του α΄ρθρου 37 της συνθη΄κης Μπενελου΄ξ, στις αιτη΄σεις για τη συ΄σταση κοινη΄ς οµα΄δας
΄ερευνας θα περιλαµβα΄νονται προτα΄σεις για τη συ΄νθεση της οµα΄δας.
3.
Οι κοινε΄ς οµα΄δες ΄ερευνας δρουν στην επικρα΄τεια των κρατω΄ν µελω΄ν που τις συνε΄στησαν, υπο΄ τις ακο΄λουθες γενικε΄ς
προϋποθε΄σεις:
α) επικεφαλη΄ς της οµα΄δας τοποθετει΄ται εκπρο΄σωπος της αρµο΄διας αρχη΄ς του κρα΄τους µε΄λους, στο οποι΄ο αυτη΄ λειτουργει΄,
η οποι΄α µετε΄χει στη διερευ΄νηση των εγκληµα΄των. Ο (η) επικεφαλη΄ς της οµα΄δας ενεργει΄ µε΄σα στα ο΄ρια της αρµοδιο΄τητα΄ς
του (της) βα΄σει εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας·
β) η οµα΄δα διεξα΄γει τις εργασι΄ες της συ΄µφωνα µε το δι΄καιο των κρατω΄ν µελω΄ν στα οποι΄α λειτουργει΄. Τα µε΄λη της οµα΄δας
εκτελου΄ν τα καθη΄κοντα΄ τους υπο΄ τη διευ΄θυνση του προσω΄που που αναφε΄ρεται στο στοιχει΄ο α), λαµβα΄νοντας υπο΄ψη
τους ο΄ρους που ΄εθεσαν οι δικε΄ς τους αρχε΄ς στη συµφωνι΄α για τη συ΄σταση της οµα΄δας·
γ) το κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο λειτουργει΄ η οµα΄δα προβαι΄νει στις οργανωτικε΄ς ρυθµι΄σεις που απαιτου΄νται για τη λειτουργι΄α
της.
4.
Στο παρο΄ν α΄ρθρο αναφε΄ρονται ως «αποσπασµε΄να» τα µε΄λη της κοινη΄ς οµα΄δας ΄ερευνας που δεν προε΄ρχονται απο΄ το
κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο λειτουργει΄ η οµα΄δα.
5.
Τα αποσπασµε΄να µε΄λη της κοινη΄ς οµα΄δας ΄ερευνας ΄εχουν το δικαι΄ωµα να παρι΄στανται ο΄ταν διενεργου΄νται µε΄τρα
΄ερευνας στο κρα΄τος µε΄λος λειτουργι΄ας. Εντου΄τοις, ο επικεφαλη΄ς της οµα΄δας µπορει΄, συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους
µε΄λους στο οποι΄ο λειτουργει΄ η οµα΄δα, να αποφασι΄σει διαφορετικα΄ για συγκεκριµε΄νους λο΄γους.
6.
Στα αποσπασµε΄να µε΄λη της κοινη΄ς οµα΄δας ΄ερευνας µπορει΄, συ΄µφωνα µε το δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο
λειτουργει΄ η οµα΄δα, να ανατι΄θεται απο΄ τον επικεφαλη΄ς της οµα΄δας η διενε΄ργεια ορισµε΄νων µε΄τρων ΄ερευνας εφο΄σον αυτο΄
΄εχει εγκριθει΄ απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς του κρα΄τους µε΄λους λειτουργι΄ας και απο΄ το αποσπο΄ν κρα΄τος µε΄λος.
7.
'Οταν, για τους σκοπου΄ς της κοινη΄ς οµα΄δας ΄ερευνας, απαιτου΄νται µε΄τρα ΄ερευνας σε ΄ενα απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη που την
΄εχουν συγκροτη΄σει, τα µε΄λη που ει΄ναι αποσπασµε΄να στην οµα΄δα απο΄ το εν λο΄γω κρα΄τος µε΄λος µπορου΄ν να ζητη΄σουν απο΄
τις αρµο΄διες αρχε΄ς τους να προβου΄ν σε αυτα΄ τα µε΄τρα. Τα µε΄τρα αυτα΄ εξετα΄ζονται στο οικει΄ο κρα΄τος µε΄λος συ΄µφωνα µε
τους ο΄ρους οι οποι΄οι θα εφαρµο΄ζονται εα΄ν ει΄χαν ζητηθει΄ στο πλαι΄σιο εσωτερικη΄ς ΄ερευνας.
8.
'Οταν η κοινη΄ οµα΄δα ΄ερευνας χρεια΄ζεται τη συνδροµη΄ α΄λλου κρα΄τους µε΄λους πε΄ραν εκει΄νων που ΄εχουν συγκροτη΄σει
την οµα΄δα, η΄ τρι΄του κρα΄τους, η αι΄τηση συνδροµη΄ς µπορει΄ να υποβληθει΄ απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς του κρα΄τους λειτουργι΄ας
στις αρµο΄διες αρχε΄ς του α΄λλου ενδιαφερο΄µενου κρα΄τους συ΄µφωνα µε τις υφιστα΄µενες συµφωνι΄ες η΄ ρυθµι΄σεις.
9.
Με΄λος της κοινη΄ς οµα΄δας ΄ερευνας δυ΄ναται, συ΄µφωνα µε την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α του και µε΄σα στα ο΄ρια της
αρµοδιο΄τητα΄ς του, να παρε΄χει στην οµα΄δα πληροφορι΄ες που ει΄ναι διαθε΄σιµες στο κρα΄τος µε΄λος απο΄ το οποι΄ο ΄εχει
αποσπασθει΄, για τους σκοπου΄ς των ποινικω΄ν ερευνω΄ν που διεξα΄γει η κοινη΄ οµα΄δα.
10.
Οι πληροφορι΄ες, τις οποι΄ες νοµι΄µως απε΄κτησε το µε΄λος η΄ το αποσπασµε΄νο µε΄λος κατα΄ την θητει΄α του ως µε΄λος
της κοινη΄ς οµα΄δας ΄ερευνας, και οι οποι΄ες υπο΄ α΄λλες συνθη΄κες δεν θα η΄ταν στη δια΄θεση των αρµο΄διων αρχω΄ν των
ενδιαφεροµε΄νων κρατω΄ν µελω΄ν, µπορου΄ν να χρησιµοποιηθου΄ν για τους ακο΄λουθους σκοπου΄ς:
α) για τους σκοπου΄ς για τους οποι΄ους ΄εχει συσταθει΄ η οµα΄δα·
β) για την ανι΄χνευση, τη διερευ΄νηση και τη δι΄ωξη α΄λλων ποινικω΄ν αδικηµα΄των, εφο΄σον υπα΄ρχει προηγου΄µενη συγκατα΄θεση
του κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο κατε΄στησαν διαθε΄σιµες οι πληροφορι΄ες. Το κρα΄τος µε΄λος µπορει΄ να αρνηθει΄ τη
συγκατα΄θεση΄ του, µο΄νον αν προ΄κειται για περιπτω΄σεις στις οποι΄ες η χρη΄ση αυτη΄ θα ΄εθετε σε κι΄νδυνο ποινικε΄ς ΄ερευνες
διεξαγο΄µενες στο ΄εδαφο΄ς του η΄ ως προς τις οποι΄ες το κρα΄τος αυτο΄ θα µπορου΄σε να αρνηθει΄ την παροχη΄ αµοιβαι΄ας
συνδροµη΄ς·
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γ) για την αποτροπη΄ α΄µεσης και σοβαρη΄ς απειλη΄ς κατα΄ της δηµο΄σιας ασφα΄λειας, χωρι΄ς αυτο΄ να θι΄γει τα προβλεπο΄µενα
υπο΄ στοιχει΄ο β), εα΄ν στη συνε΄χεια ξεκινη΄σει διερευ΄νηση ποινικου΄ αδικη΄µατος·
δ) για α΄λλους λο΄γους, στο βαθµο΄ που αυτο΄ συµφωνει΄ται µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν που συγκροτου΄ν την οµα΄δα.
11.
Το α΄ρθρο αυτο΄ δεν θι΄γει α΄λλες υπα΄ρχουσες διατα΄ξεις η΄ ρυθµι΄σεις για τη συ΄σταση η΄ λειτουργι΄α κοινω΄ν οµα΄δων
΄ερευνας.
12.
Στο βαθµο΄ που οι νοµοθεσι΄ες των οικει΄ων κρατω΄ν µελω΄ν, η΄ διατα΄ξεις νοµικη΄ς πρα΄ξης ισχυ΄ουσας µεταξυ΄ τους το
επιτρε΄πουν, µπορου΄ν να συµφωνηθου΄ν ρυθµι΄σεις ου΄τως ω΄στε να µετε΄χουν στις δραστηριο΄τητες της κοινη΄ς οµα΄δας ΄ερευνας
και α΄λλα προ΄σωπα εκτο΄ς των εκπροσω΄πων των αρµο΄διων αρχω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν που συνε΄στησαν την οµα΄δα. Στα προ΄σωπα
αυτα΄ µπορου΄ν, ο΄πως παραδει΄γµατος χα΄ριν, να περιλαµβα΄νονται υπα΄λληλοι οργα΄νων που ΄εχουν συσταθει΄ συ΄µφωνα µε τη
συνθη΄κη για την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση. Τα δικαιω΄µατα που παρε΄χονται στα µε΄λη η΄ τα αποσπασµε΄να µε΄λη της οµα΄δας δυνα΄µει
του παρο΄ντος α΄ρθρου δεν ισχυ΄ουν για τα προ΄σωπα αυτα΄, εκτο΄ς εα΄ν ρητω΄ς προβλε΄πεται α΄λλως απο΄ τη συµφωνι΄α.

'Αρθρο 14
Μυστικε΄ς ΄ερευνες
1.
Το αιτου΄ν κρα΄τος µε΄λος και το προς το οποι΄ο η αι΄τηση κρα΄τος µε΄λος µπορου΄ν να συµφωνη΄σουν να επικουρου΄νται
µεταξυ΄ τους κατα΄ τη διεξαγωγη΄ ποινικω΄ν ερευνω΄ν απο΄ αξιωµατικου΄ς που ενεργου΄ν υπο΄ µυστικη΄ ιδιο΄τητα η΄ ψευδη΄ ταυτο΄τητα
(µυστικε΄ς ΄ερευνες).
2.
Η απο΄φαση επι΄ της αιτη΄σεως λαµβα΄νεται σε κα΄θε συγκεκριµε΄νη περι΄πτωση απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς του προς το οποι΄ο
η αι΄τηση κρα΄τους µε΄λους, συ΄µφωνα µε το εθνικο΄ δι΄καιο και τις διαδικασι΄ες του. Η δια΄ρκεια της µυστικη΄ς ΄ερευνας, οι
λεπτοµερει΄ς ο΄ροι και το νοµικο΄ καθεστω΄ς των οικει΄ων αξιωµατικω΄ν κατα΄ τις µυστικε΄ς ΄ερευνες συµφωνου΄νται µεταξυ΄ των
κρατω΄ν µελω΄ν συ΄µφωνα µε το εθνικο΄ τους δι΄καιο και τις διαδικασι΄ες τους.
3.
Οι µυστικε΄ς ΄ερευνες διεξα΄γονται συ΄µφωνα µε το εθνικο΄ δι΄καιο και τις εθνικε΄ς διαδικασι΄ες του κρα΄τους µε΄λους, στο
΄εδαφος του οποι΄ου διενεργου΄νται. Τα εµπλεκο΄µενα κρα΄τη µε΄λη συνεργα΄ζονται για να εξασφαλι΄σουν την προετοιµασι΄α και
εποπτει΄α της µυστικη΄ς ΄ερευνας και για να λα΄βουν µε΄τρα ο΄σον αφορα΄ την ασφα΄λεια των αξιωµατικω΄ν που ενεργου΄ν υπο΄
µυστικη΄ ιδιο΄τητα η΄ ψευδη΄ ταυτο΄τητα.
4.
Κατα΄ την κατα΄θεση της κοινοποι΄ησης κα΄θε κρα΄τος µε΄λος δυ΄ναται, δυνα΄µει του α΄ρθρου 27 παρα΄γραφος 2, να
δηλω΄σει ο΄τι δεν δεσµευ΄εται απο΄ το παρο΄ν α΄ρθρο. Η δη΄λωση αυτη΄ µπορει΄ να ανακληθει΄ ανα΄ πα΄σα στιγµη΄.

'Αρθρο 15
Ποινικη΄ ευθυ΄νη ο΄σον αφορα΄ υπαλλη΄λους
Κατα΄ τις επιχειρη΄σεις που αναφε΄ρονται στα α΄ρθρα 12, 13 και 14, υπα΄λληλοι κρατω΄ν µελω΄ν α΄λλων απο΄ το κρα΄τος µε΄λος της
επιχει΄ρησης εξοµοιου΄νται προς υπαλλη΄λους του κρα΄τους της επιχει΄ρησης ο΄σον αφορα΄ τις παραβα΄σεις των οποι΄ων ει΄ναι
ενδεχοµε΄νως θυ΄µατα η΄ τις οποι΄ες ενδεχοµε΄νως θα διαπρα΄ξουν.

'Αρθρο 16
Αστικη΄ ευθυ΄νη ο΄σον αφορα΄ υπαλλη΄λους
1.
'Οταν, συµφω΄να µε τα α΄ρθρα 12, 13 και 14, οι υπα΄λληλοι ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους ευρι΄σκονται σε αποστολη΄ στο
΄εδαφος α΄λλου κρα΄τους µε΄λους, το πρω΄το κρα΄τος µε΄λος ευθυ΄νεται για τυχο΄ν ζηµι΄ες τις οποι΄ες προξενου΄ν οι υπα΄λληλοι
αυτοι΄ κατα΄ την εκτε΄λεση της αποστολη΄ς τους, συ΄µφωνα µε το δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους στο ΄εδαφος του οποι΄ου δρουν.
2.
Το κρα΄τος µε΄λος, στο ΄εδαφος του οποι΄ου προκαλου΄νται οι ζηµι΄ες που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1, υποχρεου΄νται
στην αποκατα΄σταση των ζηµιω΄ν αυτω΄ν, υπο΄ τους ο΄ρους που ισχυ΄ουν για τις ζηµι΄ες τις οποι΄ες προκαλου΄ν τα ο΄ργανα του
κρα΄τους αυτου΄.
3.
Το κρα΄τος µε΄λος, του οποι΄ου τα ο΄ργανα προκαλου΄ν ζηµι΄ες σε α΄λλον στο ΄εδαφος α΄λλου κρα΄τους µε΄λους, καταβα΄λλει
εξ ολοκλη΄ρου το ποσο΄ που το εν λο΄γω κρα΄τος κατε΄βαλε στους παθο΄ντες η΄ α΄λλους δικαιου΄χους.
4.
Με την επιφυ΄λαξη της α΄σκησης των δικαιωµα΄των του ΄εναντι τρι΄των και µε την εξαι΄ρεση της παραγρα΄φου 3, κα΄θε
κρα΄τος µε΄λος παραιτει΄ται, στην περι΄πτωση της παραγρα΄φου 1, της δυνατο΄τητας να ζητη΄σει απο΄ ΄ενα α΄λλο κρα΄τος µε΄λος την
επιστροφη΄ του ποσου΄ των ζηµιω΄ν που υπε΄στη.
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

'Αρθρο 17
΄ σουν εντολη΄ για την παρακολου΄θηση τηλεπικοινωνιω
΄ν
Αρχε΄ς αρµο΄διες να δω
Για την εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων των α΄ρθρων 18, 19 και 20, ως «αρµο΄δια αρχη΄» νοει΄ται µια δικαστικη΄ αρχη΄ η΄, εα΄ν οι
δικαστικε΄ς αρχε΄ς δεν ει΄ναι αρµο΄διες στον τοµε΄α που καλυ΄πτεται απο΄ τις διατα΄ξεις αυτε΄ς, µια ισοδυ΄ναµη αρµο΄δια αρχη΄,
προσδιοριζο΄µενη συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 24 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο ε), που ενεργει΄ για τους σκοπου΄ς ποινικη΄ς ΄ερευνας.

'Αρθρο 18
΄ν
Αιτη΄σεις για την παρακολου΄θηση τηλεπικοινωνιω
1.
Για τους σκοπου΄ς ποινικη΄ς ΄ερευνας, η αρµο΄δια αρχη΄ του αιτου΄ντος κρα΄τους µε΄λους µπορει΄, συ΄µφωνα µε τις
απαιτη΄σεις της εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας του, να υποβα΄λει αι΄τηση σε αρµο΄δια αρχη΄ του κρα΄τους µε΄λους προς το οποι΄ο
απευθυ΄νεται η αι΄τηση για:
α) την παρακολου΄θηση τηλεπικοινωνιακω΄ν συνδιαλε΄ξεων και την α΄µεση διαβι΄βαση΄ τους προς το αιτου΄ν κρα΄τος µε΄λος η΄
β) την παρακολου΄θηση, καταγραφη΄ και µεταγενε΄στερη διαβι΄βαση του περιεχοµε΄νου τηλεπικοινωνιακω΄ν συνδιαλε΄ξεων στο
αιτου΄ν κρα΄τος µε΄λος.
2.
Μπορου΄ν να υποβα΄λλονται αιτη΄σεις δυνα΄µει της παραγρα΄φου 1, ο΄σον αφορα΄ τη χρη΄ση µε΄σων τηλεπικοινωνιω΄ν απο΄
τον παρακολουθου΄µενο, εφο΄σον αυτο΄ς ευρι΄σκεται:
α) στο αιτου΄ν κρα΄τος µε΄λος και το αιτου΄ν κρα΄τος µε΄λος χρεια΄ζεται την τεχνικη΄ βοη΄θεια του κρα΄τους µε΄λους προς το
οποι΄ο απευθυ΄νεται η αι΄τηση για να παρακολουθη΄σει τις τηλεπικοινωνιακε΄ς συνδιαλε΄ξεις του εν λο΄γω προσω΄που·
β) στο κρα΄τος µε΄λος προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η αι΄τηση, και οι τηλεπικοινωνιακε΄ς συνδιαλε΄ξεις του εν λο΄γω προσω΄που
ει΄ναι δυνατο΄ν να παρακολουθηθου΄ν σε αυτο΄ το κρα΄τος µε΄λος·
γ) σε τρι΄το κρα΄τος µε΄λος, το οποι΄ο ΄εχει ενηµερωθει΄ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 20 παρα΄γραφος 2 στοιχει΄ο α), και το αιτου΄ν
κρα΄τος µε΄λος χρεια΄ζεται την τεχνικη΄ βοη΄θεια του κρα΄τους µε΄λους προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η αι΄τηση για να
παρακολουθη΄σει τις τηλεπικοινωνιακε΄ς συνδιαλε΄ξεις του εν λο΄γω προσω΄που.
3.
Κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ το α΄ρθρο 14 της ευρωπαϊκη΄ς συ΄µβασης αµοιβαι΄ας δικαστικη΄ς συνδροµη΄ς και του α΄ρθρου 37
της συνθη΄κης Μπενελου΄ξ, οι αιτη΄σεις που υποβα΄λλονται δυνα΄µει του παρο΄ντος α΄ρθρου περιλαµβα΄νουν τα ακο΄λουθα
στοιχει΄α:
α) τα στοιχει΄α της αρχη΄ς που υποβα΄λλει την αι΄τηση·
β) επιβεβαι΄ωση ο΄τι ΄εχει εκδοθει΄ νο΄µιµη εντολη΄ η΄ ΄ενταλµα παρακολου΄θησης σε συνα΄ρτηση µε την ποινικη΄ ΄ερευνα·
γ) πληροφορι΄ες µε σκοπο΄ τον προσδιορισµο΄ της ταυτο΄τητας του παρακολουθου΄µενου·
δ) στοιχει΄α για την αξιο΄ποινη πρα΄ξη η οποι΄α αποτελει΄ το αντικει΄µενο της ΄ερευνας·
ε)

την επιθυµητη΄ δια΄ρκεια της παρακολου΄θησης και

στ) ει δυνατο΄ν, επαρκη΄ τεχνικα΄ δεδοµε΄να, ειδικο΄τερα το σχετικο΄ αριθµο΄ συ΄νδεσης µε το δι΄κτυο, ω΄στε να εξασφαλι΄ζεται η
θετικη΄ ανταπο΄κριση στην αι΄τηση.
4.
Οι αιτη΄σεις που υποβα΄λλονται συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 2 στοιχει΄ο β), περιλαµβα΄νουν επι΄σης συ΄νοψη των
περιστατικω΄ν. Το κρα΄τος µε΄λος προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η αι΄τηση µπορει΄ να ζητα΄ περαιτε΄ρω στοιχει΄α που θα του
επιτρε΄ψουν να κρι΄νει αν θα ελα΄µβανε το αιτου΄µενο µε΄τρο σε αντι΄στοιχη εσωτερικη΄ του υπο΄θεση.
5.
Το κρα΄τος µε΄λος προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η αι΄τηση δεσµευ΄εται να συµµορφω΄νεται µε αιτη΄σεις που υποβα΄λλονται
βα΄σει της παραγρα΄φου 1 στοιχει΄ο α):
α) ο΄ταν υποβα΄λλεται αι΄τηση συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 2 στοιχει΄α α) και γ), αφου΄ του ΄εχουν παρασχεθει΄ τα στοιχει΄α που
προβλε΄πει η παρα΄γραφος 3. Το κρα΄τος µε΄λος προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η αι΄τηση µπορει΄ να επιτρε΄ψει την
παρακολου΄θηση χωρι΄ς περαιτε΄ρω διατυπω΄σεις·
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β) ο΄ταν υποβα΄λλεται αι΄τηση συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 2 στοιχει΄ο β), αφου΄ του ΄εχουν παρασχεθει΄ οι πληροφορι΄ες που
προβλε΄πονται στις παραγρα΄φους 3 και 4 και εφο΄σον θα ελα΄µβανε το αιτου΄µενο µε΄τρο σε αντι΄στοιχη εσωτερικη΄ του
υπο΄θεση. Το κρα΄τος µε΄λος προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η αι΄τηση µπορει΄ να εξαρτη΄σει τη συγκατα΄θεση΄ του απο΄ τυχο΄ν
ο΄ρους, οι οποι΄οι θα ΄επρεπε να τηρου΄νται σε αντι΄στοιχη εσωτερικη΄ του υπο΄θεση.
6.
Εα΄ν η α΄µεση διαβι΄βαση δεν ει΄ναι δυνατη΄, το κρα΄τος µε΄λος προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η αι΄τηση αναλαµβα΄νει να
ικανοποιη΄σει τις αιτη΄σεις συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 1 στοιχει΄ο β), εφο΄σον του παρε΄χονται τα προβλεπο΄µενα στις
παραγρα΄φους 3 και 4 στοιχει΄α και εφο΄σον θα ελα΄µβανε το αιτου΄µενο µε΄τρο σε αντι΄στοιχη εσωτερικη΄ του υπο΄θεση. Το
κρο΄τος µε΄λος προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η αι΄τηση µπορει΄ να εξαρτη΄σει τη συγκατα΄θεση΄ του απο΄ τυχο΄ν ο΄ρους, οι οποι΄οι θα
΄επρεπε να τηρου΄νται σε αντι΄στοιχη εσωτερικη΄ του υπο΄θεση.
7.
Κατα΄ την κοινοποι΄ηση δυνα΄µει του α΄ρθρου 27 παρα΄γραφος 2, κα΄θε κρα΄τος µε΄λος δυ΄ναται να δηλω΄σει ο΄τι δεσµευ΄εται
απο΄ την παρα΄γραφο 6 µο΄νον ο΄ταν δεν ει΄ναι σε θε΄ση να παρα΄σχει α΄µεση διαβι΄βαση. Στην περι΄πτωση αυτη΄, τα α΄λλα κρα΄τη
µε΄λη µπορου΄ν να εφαρµο΄σουν την αρχη΄ της αµοιβαιο΄τητας.
8.
Κατα΄ την υποβολη΄ αιτη΄σεως βα΄σει της παραγρα΄φου 1 στοιχει΄ο β), το αιτου΄ν κρα΄τος µε΄λος µπορει΄ επι΄σης να ζητη΄σει,
εφο΄σον ΄εχει ειδικο΄ λο΄γο προς του΄το, µεταγραφη΄ της καταγραφει΄σας συνδια΄λεξης. Το κρα΄τος µε΄λος προς το οποι΄ο
απευθυ΄νεται η αι΄τηση εξετα΄ζει τις αιτη΄σεις που υποβα΄λλονται συ΄µφωνα µε το εθνικο΄ δι΄καιο και διαδικασι΄ες.
9.
Το κρα΄τος µε΄λος που λαµβα΄νει τα στοιχει΄α που παρε΄χονται βα΄σει των παραγρα΄φων 3 και 4 τα τηρει΄ εµπιστευτικα΄
συ΄µφωνα µε το εθνικο΄ του δι΄καιο.

'Αρθρο 19
΄ ν στο εθνικο΄ ΄εδαφος µε΄σω φορε΄ων παροχη΄ς υπηρεσιω
΄ν
Παρακολου΄θηση τηλεπικοινωνιω
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη εξασφαλι΄ζουν ο΄τι τα συστη΄µατα τηλεπικοινωνιακω΄ν υπηρεσιω΄ν που λειτουργου΄ν µε΄σω τηλεπικοινωνιακη΄ς πυ΄λης στο ΄εδαφο΄ς τους, τα οποι΄α για τη νο΄µιµη παρακολου΄θηση των τηλεπικοινωνιω΄ν στο΄χου ευρισκοµε΄νου σε α΄λλο
κρα΄τος µε΄λος δεν ει΄ναι α΄µεσα προσιτα΄ στο ΄εδαφος του τελευται΄ου, µπορου΄ν να καθι΄στανται απ' ευθει΄ας προσιτα΄ για τη
νο΄µιµη παρακολου΄θηση των τηλεπικοινωνιω΄ν απο΄ το εν λο΄γω κρα΄τος µε΄λος, µε΄σω συγκεκριµε΄νου φορε΄α παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν
παρο΄ντος στο ΄εδαφο΄ς του.
2.
Στην περι΄πτωση που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1, οι αρµο΄διες αρχε΄ς κρα΄τους µε΄λους νοµιµοποιου΄νται, για τους
σκοπου΄ς ποινικη΄ς ΄ερευνας και συ΄µφωνα µε το εφαρµοστε΄ο εσωτερικο΄ δι΄καιο, εφο΄σον δε ο στο΄χος της παρακολου΄θησης ει΄ναι
παρω΄ν στο εν λο΄γω κρα΄τος µε΄λος, να διενεργου΄ν την παρακολου΄θηση µε΄σω συγκεκριµε΄νου φορε΄α παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν
παρο΄ντος στο ΄εδαφο΄ς του, χωρι΄ς τη συµµετοχη΄ του κρα΄τους µε΄λους στο ΄εδαφος του οποι΄ου ευρι΄σκεται η τηλεπικοινωνιακη΄
πυ΄λη.
3.
Η παρα΄γραφος 2 εφαρµο΄ζεται και ο΄ταν η παρακολου΄θηση πραγµατοποιει΄ται κατο΄πιν αιτη΄σεως υποβαλλο΄µενης
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 18 παρα΄γραφος 2 στοιχει΄ο β).
4.
Το παρο΄ν α΄ρθρο δεν θι΄γει σε τι΄ποτε τη δυνατο΄τητα των κρατω΄ν µελω΄ν να υποβα΄λλουν αι΄τηση στο κρα΄τος µε΄λος στο
΄εδαφος του οποι΄ου βρι΄σκεται η τηλεπικοινωνιακη΄ πυ΄λη για τη νο΄µιµη παρακολου΄θηση τηλεπικοινωνιω΄ν συ΄µφωνα µε το
α΄ρθρο 18, ιδι΄ως ο΄ταν δεν υπα΄ρχει ενδια΄µεσος φορε΄ας στο αιτου΄ν κρα΄τος µε΄λος.

'Αρθρο 20
΄ ν χωρι΄ς την τεχνικη΄ συνδροµη΄ α΄λλου κρα΄τους µε΄λους
Παρακολου΄θηση τηλεπικοινωνιω
1.
Με την επιφυ΄λαξη των γενικω΄ν αρχω΄ν του διεθνου΄ς δικαι΄ου καθω΄ς και των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 18 παρα΄γραφος 2
στοιχει΄ο γ), οι δυνα΄µει του παρο΄ντος α΄ρθρου υποχρεω΄σεις εφαρµο΄ζονται σε εντολε΄ς παρακολου΄θησης οι οποι΄ες δι΄δονται η΄
εγκρι΄νονται απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ κρα΄τους µε΄λους στα πλαι΄σια ποινικη΄ς ΄ερευνας η οποι΄α παρουσια΄ζει τα χαρακτηριστικα΄
΄ερευνας που διενεργει΄ται µετα΄ απο΄ τη δια΄πραξη ειδικου΄ ποινικου΄ αδικη΄µατος, συµπεριλαµβανοµε΄νων των αποπειρω΄ν στο
βαθµο΄ που θεωρου΄νται αξιο΄ποινες πρα΄ξεις συ΄µφωνα µε το εθνικο΄ δι΄καιο, προκειµε΄νου να εντοπισθου΄ν και να συλληφθου΄ν
οι υπευ΄θυνοι, να απαγγελθει΄ κατηγορι΄α, να ασκηθει΄ δι΄ωξη η΄ να εκδοθει΄ απο΄φαση κατ' αυτω΄ν.
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2.
'Οταν, για τους σκοπου΄ς ποινικη΄ς ΄ερευνας, η παρακολου΄θηση των τηλεπικοινωνιω΄ν επιτρε΄πεται απο΄ τις αρµο΄διες
αρχε΄ς ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους (του «παρακολουθου΄ντος κρα΄τους µε΄λους») και η τηλεπικοινωνιακη΄ διευ΄θυνση του αναφεροµε΄νου
στην εντολη΄ παρακολου΄θησης ευρι΄σκεται στο ΄εδαφος α΄λλου κρα΄τους µε΄λους (το «προς ο η γνωστοποι΄ηση κρα΄τος µε΄λος»)
απο΄ το οποι΄ο δεν χρεια΄ζεται τεχνικη΄ συνδροµη΄ για να διενεργηθει΄ η παρακολου΄θηση, το παρακολουθου΄ν κρα΄τος µε΄λος
ενηµερω΄νει το κρα΄τος µε΄λος προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται γνωστοποι΄ηση για την παρακολου΄θηση:
α) πριν απο΄ την παρακολου΄θηση, ο΄ταν γνωρι΄ζει η΄δη κατα΄ την εντολη΄ της παρακολου΄θησης, ο΄τι ο παρακολουθου΄µενος
ευρι΄σκεται στο ΄εδαφος του προς το οποι΄ο η γνωστοποι΄ηση κρα΄τους µε΄λους·
β) σε α΄λλες περιπτω΄σεις, αµε΄σως αφου΄ λα΄βει γνω΄ση ο΄τι ο παρακολουθου΄µενος ευρι΄σκεται στο ΄εδαφος του προς το οποι΄ο
η γνωστοποι΄ηση κρα΄τους µε΄λους.
3.

Τα στοιχει΄α τα οποι΄α οφει΄λει να γνωστοποιη΄σει το παρακολουθου΄ν κρα΄τος µε΄λος περιλαµβα΄νουν:

α) τα στοιχει΄α της αρχη΄ς που αποφασι΄ζει την παρακολου΄θηση·
β) επιβεβαι΄ωση ο΄τι ΄εχει εκδοθει΄ νο΄µιµη εντολη΄ παρακολου΄θησης σε σχε΄ση µε την ποινικη΄ ΄ερευνα·
γ) πληροφορι΄ες προς το σκοπο΄ του προσδιορισµου΄ της ταυτο΄τητας του παρακολουθου΄µενου·
δ) στοιχει΄α για την αξιο΄ποινη πρα΄ξη, η οποι΄α αποτελει΄ το αντικει΄µενο της ΄ερευνας και
ε)

την αναµενο΄µενη δια΄ρκεια της παρακολου΄θησης.
Ισχυ΄ουν τα ακο΄λουθα, ο΄ταν ΄ενα κρα΄τος µε΄λος λαµβα΄νει τη δυνα΄µει των παραγρα΄φων 2 και 3 γνωστοποι΄ηση:

4.

α) η αρµο΄δια αρχη΄ του κρα΄τους µε΄λους προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η γνωστοποι΄ηση, µο΄λις λα΄βει τις πληροφορι΄ες που
παρε΄χονται συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 3 απαντα΄ αµελλητι΄ το αργο΄τερο δε εντο΄ς 96 ωρω΄ν, στο παρακολουθου΄ν
κρα΄τος µε΄λος:
i)

για να επιτρε΄ψει τη διεξαγωγη΄ η΄ τη συνε΄χιση της παρακολου΄θησης. Το κρα΄τος µε΄λος προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η
γνωστοποι΄ηση, µπορει΄ να εξαρτη΄σει τη συναι΄νεση΄ του απο΄ κα΄θε ο΄ρο ο οποι΄ος θα ΄επρεπε να τηρει΄ται σε αντι΄στοιχη
εσωτερικη΄ του υπο΄θεση·

ii) για να απαιτη΄σει να µην διεξαχθει΄ η παρακολου΄θηση η΄ να παυ΄σει, εφο΄σον δεν επιτρε΄πεται συ΄µφωνα µε το εθνικο΄
δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η γνωστοποι΄ηση η΄ για τους λο΄γους που ορι΄ζει το α΄ρθρο 2
της ευρωπαϊκη΄ς συ΄µβασης αµοιβαι΄ας δικαστικη΄ς συνδροµη΄ς. 'Οταν το κρα΄τος µε΄λος προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η
γνωστοποι΄ηση επιβα΄λλει την προϋπο΄θεση αυτη΄, πρε΄πει να αιτιολογει΄ γραπτω΄ς την απο΄φαση΄ του·
iii) στις περιπτω΄σεις του σηµει΄ου ii), για να απαιτη΄σει να µην χρησιµοποιηθει΄ το υλικο΄ που απεκτη΄θη απο΄
παρακολου΄θηση ενω΄ ο παρακολουθου΄µενος ευρισκο΄ταν στο ΄εδαφο΄ς του η΄ να χρησιµοποιηθει΄µο΄νον υπο΄ ορισµε΄νους
ο΄ρους τους οποι΄ους θα καθορι΄σει. Το κρα΄τος µε΄λος προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η γνωστοποι΄ηση ενηµερω΄νει το
παρακολουθου΄ν κρα΄τος µε΄λος σχετικα΄ µε τους λο΄γους που δικαιολογου΄ν αυτου΄ς τους ο΄ρους·
iv) για να ζητη΄σει συ΄ντοµη παρα΄ταση της αρχικη΄ς προθεσµι΄ας των 96 ωρω΄ν, κατα΄ οκτω΄ ηµε΄ρες το πολυ΄, που θα πρε΄πει
να συµφωνηθει΄ µε το παρακολουθου΄ν κρα΄τος µε΄λος, προκειµε΄νου να ολοκληρω΄σει τις εσωτερικε΄ς διαδικασι΄ες που
απαιτει΄ το εθνικο΄ του δι΄καιο. Το κρα΄τος µε΄λος προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η γνωστοποι΄ηση δηλω΄νει γραπτω΄ς στο
παρακολουθου΄ν κρα΄τος µε΄λος τους ο΄ρους που δικαιολογου΄ν την αιτου΄µενη παρα΄ταση της προθεσµι΄ας συ΄µφωνα
µε το εθνικο΄ του δι΄καιο·
β) ΄εως ο΄του ληφθει΄ απο΄φαση απο΄ το κρα΄τος µε΄λος προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η γνωστοποι΄ηση, συ΄µφωνα µε τα σηµει΄α i)
η΄ ii) του στοιχει΄ου α), το παρακολουθου΄ν κρα΄τος µε΄λος:
i)

µπορει΄ να συνεχι΄σει την παρακολου΄θηση και

ii) δεν πρε΄πει να χρησιµοποιη΄σει το υλικο΄ που ΄εχει αποκτηθει΄ η΄δη εκτο΄ς εα΄ν:
— ΄εχει συµφωνηθει΄ α΄λλως µεταξυ΄ των ενδιαφερο΄µενων κρατω΄ν µελω΄ν η΄
— απαιτου΄νται επει΄γοντα µε΄τρα για την προ΄ληψη α΄µεσης και σοβαρη΄ς απειλη΄ς κατα΄ της δηµο΄σιας ασφα΄λειας. Το
κρα΄τος µε΄λος προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η γνωστοποι΄ηση ενηµερω΄νεται ως προς κα΄θε σχετικη΄ χρη΄ση και τους
λο΄γους που την δικαιολογου΄ν·
γ) το κρα΄τος µε΄λος προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η γνωστοποι΄ηση µπορει΄ να ζητη΄σει περι΄ληψη του ιστορικου΄ της υπο΄θεσης
και κα΄θε α΄λλη πληροφορι΄α αναγκαι΄α για να µπορε΄σει να αποφασι΄σει αν θα επε΄τρεπε την παρακολου΄θηση σε αντι΄στοιχη
εσωτερικη΄ του υπο΄θεση. Το αι΄τηµα αυτο΄ δεν θι΄γει την εφαρµογη΄ του προηγου΄µενου στοιχει΄ου β), εκτο΄ς αν συµφωνηθει΄
α΄λλως µεταξυ΄ του κρα΄τους µε΄λους προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η γνωστοποι΄ηση και του παρακολουθου΄ντος κρα΄τους
µε΄λους.
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δ) τα κρα΄τη µε΄λη λαµβα΄νουν τα απαραι΄τητα µε΄τρα για να διασφαλι΄σουν ο΄τι µπορει΄ να δοθει΄ απα΄ντηση εντο΄ς 96 ωρω΄ν.
Προς του΄το ορι΄ζουν σηµει΄α επαφη΄ς, που λειτουργου΄ν ο΄λο το εικοσιτετρα΄ωρο, και τα περιλαµβα΄νουν στις δηλω΄σεις
τους συ΄µφωνα µε το στοιχει΄ο ε) της παραγρα΄φου 1 του α΄ρθρου 24.
5.
Το κρα΄τος µε΄λος προς το οποι΄ο απευθυ΄νεται η γνωστοποι΄ηση τηρει΄ εµπιστευτικα΄ τα στοιχει΄α που παρε΄χονται δυνα΄µει
της παραγρα΄φου 3 συ΄µφωνα µε το εθνικο΄ του δι΄καιο.
6.
Εφο΄σον το παρακολουθου΄ν κρα΄τος µε΄λος ει΄ναι της γνω΄µης ο΄τι τα στοιχει΄α που πρε΄πει να γνωστοποιηθου΄ν συ΄µφωνα
µε την παρα΄γραφο 3 ΄εχουν ιδιαι΄τερα ευαι΄σθητο χαρακτη΄ρα, µπορει΄ να τα διαβιβα΄σει στην αρµο΄δια αρχη΄ µε΄σω ειδικη΄ς
υπηρεσι΄ας εα΄ν υπα΄ρχει σχετικη΄ διµερη΄ς συµφωνι΄α µεταξυ΄ των ενδιαφερο΄µενων κρατω΄ν µελω΄ν.
7.
Κατα΄ την κοινοποι΄ηση, δυνα΄µει του α΄ρθρου 27 παρα΄γραφος 2 η΄ οποτεδη΄ποτε µεταγενε΄στερα, κα΄θε κρα΄τος µε΄λος
δυ΄ναται να δηλω΄σει ο΄τι δεν θεωρει΄απαραι΄τητη την υποβολη΄ πληροφοριω΄ν σχετικα΄ µε τις παρακολουθη΄σεις ο΄πως προβλε΄πεται
στο παρο΄ν α΄ρθρο.

'Αρθρο 21
΄ σεις απο΄ οργανισµου΄ς τηλεπικοινωνιω
΄ν
Ευθυ΄νη για χρεω
Οι δαπα΄νες που πραγµατοποιου΄νται απο΄ οργανισµου΄ς τηλεπικοινωνιω΄ν η΄ παροχει΄ς υπηρεσιω΄ν ο΄ταν εκτελου΄ν αιτη΄σεις βα΄σει
του α΄ρθρου 18, επιβαρυ΄νουν το αιτου΄ν κρα΄τος µε΄λος.

'Αρθρο 22
∆ιµερει΄ς ρυθµι΄σεις
Ο παρω΄ν τι΄τλος δεν αποκλει΄ει διµερει΄ς η΄ πολυµερει΄ς ρυθµι΄σεις µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν προκειµε΄νου να διευκολυ΄νεται
η εκµετα΄λλευση σηµερινω΄ν και µελλοντικω΄ν τεχνικω΄ν δυνατοτη΄των ο΄σον αφορα΄ την νο΄µιµη παρακολου΄θηση των
τηλεπικοινωνιω΄ν.

ΤΙΤΛΟΣ IV
'Αρθρο 23
Προστασι΄α δεδοµε΄νων προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα
1.
Τα δεδοµε΄να προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα που διαβιβα΄ζονται δυνα΄µει της παρου΄σας συ΄µβασης επιτρε΄πεται να
χρησιµοποιου΄νται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη προς τα οποι΄α διαβιβα΄ζονται:
α) για τους σκοπου΄ς των διαδικασιω΄ν στις οποι΄ες εφαρµο΄ζεται η συ΄µβαση·
β) για α΄λλες δικαστικε΄ς και διοικητικε΄ς διαδικασι΄ες, οι οποι΄ες συνδε΄ονται α΄µεσα µε τις διαδικασι΄ες που αναφε΄ρει το
στοιχει΄ο α)·
γ) για την προ΄ληψη α΄µεσης και σοβαρη΄ς απειλη΄ς κατα΄ της δηµο΄σιας ασφα΄λειας·
δ) για οποιοδη΄ποτε α΄λλο σκοπο΄, µο΄νον κατο΄πιν προηγου΄µενης συγκατα΄θεσης του διαβιβα΄ζοντος κρα΄τους µε΄λους, εκτο΄ς
εα΄ν το οικει΄ο κρα΄τος µε΄λος ΄εχει λα΄βει τη συναι΄νεση του προσω΄που το οποι΄ο αφορου΄ν τα δεδοµε΄να.
2.
Το παρο΄ν α΄ρθρο ισχυ΄ει επι΄σης για τα προσωπικα΄ δεδοµε΄να που δεν διαβιβα΄ζονται αλλα΄ λαµβα΄νονται µε α΄λλο τρο΄πο
κατ' εφαρµογη΄ της παρου΄σας συ΄µβασης.
3.
Σε συγκεκριµε΄νη περι΄πτωση, το διαβιβα΄ζον κρα΄τος µε΄λος µπορει΄ να ζητει΄ απο΄ το κρα΄τος µε΄λος προς το οποι΄ο
διαβιβα΄στηκαν δεδοµε΄να προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα να το ενηµερω΄νει ως προς την γενοµε΄νη χρη΄ση των εν λο΄γω δεδοµε΄νων.
4.
Σε περι΄πτωση που ΄εχουν επιβληθει΄ προϋποθε΄σεις για τη χρη΄ση δεδοµε΄νων προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα συ΄µφωνα µε την
παρα΄γραφο 2 του α΄ρθρου 7, το στοιχει΄ο β) της παραγρα΄φου 5 του α΄ρθρου 18, την παρα΄γραφο 6 του α΄ρθρου 18 η΄ την
παρα΄γραφο 4 του α΄ρθρου 20, οι προϋποθε΄σεις αυτε΄ς υπερισχυ΄ουν. Σε περι΄πτωση που δεν ΄εχουν επιβληθει΄ παρο΄µοιες
προϋποθε΄σεις, εφαρµο΄ζεται το παρο΄ν α΄ρθρο.
5.
Οι διατα΄ξεις της παραγρα΄φου 10 του α΄ρθρου 13 υπερισχυ΄ουν του παρο΄ντος α΄ρθρου, ο΄ταν προ΄κειται για
πληροφορι΄ες που λαµβα΄νονται στο πλαι΄σιο της εφαρµογη΄ς του α΄ρθρου 13.
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6.
Το παρο΄ν α΄ρθρο δεν ισχυ΄ει για τα προσωπικα΄ δεδοµε΄να που λαµβα΄νονται απο΄ κρα΄τος µε΄λος κατ' εφαρµογη΄ της
παρου΄σας συ΄µβασης και που προε΄ρχονται απο΄ το εν λο΄γω κρα΄τος µε΄λος.
7.
Το Λουξεµβου΄ργο δυ΄ναται, κατα΄ την υπογραφη΄ της συ΄µβασης, να δηλω΄σει ο΄τι ο΄ταν δεδοµε΄να προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα
ανακοινω΄νονται απο΄ το Λουξεµβου΄ργο σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος δυνα΄µει της παρου΄σας συ΄µβασης εφαρµο΄ζονται τα εξη΄ς:
Το Λουξεµβου΄ργο δυ΄ναται, υπο΄ την επιφυ΄λαξη της παραγρα΄φου 1 στοιχει΄ο γ) και σε συγκεκριµε΄νη περι΄πτωση, να
απαιτη΄σει, εξαιρουµε΄νης της περι΄πτωσης κατα΄ την οποι΄α το ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος µε΄λος ΄εχει τη συγκατα΄θεση του
προσω΄που που αφορου΄ν τα δεδοµε΄να, να µπορου΄ν τα δεδοµε΄να προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα να χρησιµοποιηθου΄ν µο΄νον για
τους σκοπου΄ς που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1 στοιχει΄α α) και β), κατο΄πιν προηγου΄µενης συγκατα΄θεσης του
Λουξεµβου΄ργου σε σχε΄ση µε τις διαδικασι΄ες για τις οποι΄ες το Λουξεµβου΄ργο θα µπορου΄σε να ει΄χε αρνηθει΄ η΄ περιορι΄σει
τη διαβι΄βαση η΄ χρη΄ση δεδοµε΄νων προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα, συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις της παρου΄σας συ΄µβασης η΄ των
πρα΄ξεων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 1.
Εα΄ν σε δεδοµε΄νη περι΄πτωση το Λουξεµβου΄ργο αρνηθει΄ την συγκατα΄θεση΄ του εν συνεχει΄α αιτη΄σεως κρα΄τους µε΄λους,
κατ' εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων της παραγρα΄φου 1, το΄τε οφει΄λει να αιτιολογη΄σει την απο΄φαση΄ του γραπτω΄ς.

ΤΙΤΛΟΣ V
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 24
΄ σεις
∆ηλω
1.
'Οταν προβαι΄νει στη κοινοποι΄ηση που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 27 παρα΄γραφος 2, κα΄θε κρα΄τος µε΄λος υποβα΄λλει
δη΄λωση στην οποι΄α προσδιορι΄ζονται οι αρχε΄ς οι οποι΄ες, εκτο΄ς απο΄ εκει΄νες που αναφε΄ρονται η΄δη στην ευρωπαϊκη΄ συ΄µβαση
αµοιβαι΄ας δικαστικη΄ς συνδροµη΄ς και στη συνθη΄κη Μπενελου΄ξ, ει΄ναι αρµο΄διες για την εφαρµογη΄ της παρου΄σας συ΄µβασης
και για την µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων περι΄ αµοιβαι΄ας δικαστικη΄ς συνδροµη΄ς σε ποινικε΄ς υποθε΄σεις
των πρα΄ξεων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 1 παρα΄γραφος 1, και συγκεκριµε΄να:
α) τις αρµο΄διες διοικητικε΄ς αρχε΄ς η΄ υπηρεσι΄ες κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 3 παρα΄γραφος 1, εφο΄σον υπα΄ρχουν·
β) µι΄α η΄ περισσο΄τερες κεντρικε΄ς αρχε΄ς για την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 6, καθω΄ς και τις αρχε΄ς τις αρµο΄διες για τη
διεκπεραι΄ωση των αιτη΄σεων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 6 παρα΄γραφος 8·
γ) τις αστυνοµικε΄ς η΄ τελωνειακε΄ς αρχε΄ς που ει΄ναι αρµο΄διες για τους σκοπου΄ς του α΄ρθρου 6 παρα΄γραφος 5, εφο΄σον
υπα΄ρχουν·
δ) τις διοικητικε΄ς αρχε΄ς που ει΄ναι αρµο΄διες για τους σκοπου΄ς του α΄ρθρου 6 παρα΄γραφος 6, εφο΄σον υπα΄ρχουν και
ε)

την αρχη΄ η΄ τις αρχε΄ς που ει΄ναι αρµο΄διες για τους σκοπου΄ς της εφαρµογη΄ς των α΄ρθρων 18 και 19 και του α΄ρθρου 20
παρα΄γραφοι 1 ΄εως 5.

2.
Οι δηλω΄σεις που γι΄νονται συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 1 µπορου΄ν να τροποποιηθου΄ν ανα΄ πα΄σα στιγµη΄ εν ο΄λω η΄ εν
µε΄ρει µε την αυτη΄ διαδικασι΄α.

'Αρθρο 25
Επιφυλα΄ξεις
Επιφυλα΄ξεις στο πλαι΄σιο της παρου΄σας συ΄µβασης δεν επιτρε΄πονται, εκτο΄ς απο΄ αυτε΄ς οι οποι΄ες προβλε΄πονται ρητα΄.

'Αρθρο 26
Εδαφικη΄ εφαρµογη΄
Η παρου΄σα συ΄µβαση θα εφαρµοσθει΄ στο Γιβραλτα΄ρ µο΄λις επεκταθει΄ η ευρωπαϊκη΄ συ΄µβαση αµοιβαι΄ας δικαστικη΄ς συνδροµη΄ς
στο Γιβραλτα΄ρ.
Το Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο θα γνωστοποιη΄σει γραπτω΄ς στο Συµβου΄λιο πο΄τε επιθυµει΄ να εφαρµοσθει΄ η συ΄µβαση στις
αγγλονορµανδικε΄ς νη΄σους και την Νη΄σο Μαν, εν συνεχει΄α της επεκτα΄σεως της ευρωπαϊκη΄ς συ΄µβασης αµοιβαι΄ας δικαστικη΄ς
συνδροµη΄ς στα εδα΄φη αυτα΄. Το Συµβου΄λιο λαµβα΄νει την σχετικη΄ προς αυτο΄ το αι΄τηµα απο΄φαση κατ' οµοφωνι΄α των µελω΄ν
του.
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'Αρθρο 27
'Εναρξη ισχυ΄ος
1.
Η παρου΄σα συ΄µβαση υπο΄κειται στην ΄εγκριση των κρατω΄ν µελω΄ν συ΄µφωνα µε τους αντι΄στοιχους συνταγµατικου΄ς
τους κανο΄νες.
2.
Τα κρα΄τη µε΄λη κοινοποιου΄ν στον γενικο΄ γραµµατε΄α του Συµβουλι΄ου της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, την ολοκλη΄ρωση των
συνταγµατικω΄ν διαδικασιω΄ν ΄εγκρισης της παρου΄σας συ΄µβασης.
3.
Η παρου΄σα συ΄µβαση, 90 ηµε΄ρες µετα΄ τη δυνα΄µει της παραγρα΄φου 2 κοινοποι΄ηση απο΄ κρα΄τος που ει΄ναι µε΄λος της
'Ενωσης κατα΄ το χρο΄νο ΄εκδοσης της πρα΄ξης του Συµβουλι΄ου για την κατα΄ρτιση της παρου΄σας συ΄µβασης, το οποι΄ο
εξεπλη΄ρωσε ο΄γδοο τη διατυ΄πωση αυτη΄, αρχι΄ζει να ισχυ΄ει για τα οκτω΄ αυτα΄ κρα΄τη µε΄λη.
4.
Οποιαδη΄ποτε κοινοποι΄ηση η οποι΄α διενεργει΄ται απο΄ κρα΄τος µε΄λος µετα΄ την παραλαβη΄ της ο΄γδοης κοινοποι΄ησης η
οποι΄α αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 2 θα ΄εχει το αποτε΄λεσµα ο΄τι, 90 ηµε΄ρες µετα΄ την µεταγενε΄στερη αυτη΄ κοινοποι΄ηση, η
συ΄µβαση θα αρχι΄σει να ισχυ΄ει µεταξυ΄ του κρα΄τους µε΄λους που προε΄βη σε αυτη΄ν και των υπολοι΄πων κρατω΄ν µελω΄ν για τα
οποι΄α ισχυ΄ει η΄δη η συ΄µβαση.
5.
Με΄χρις ενα΄ρξεως ισχυ΄ος της παρου΄σας συ΄µβασης, δυνα΄µει της παραγρα΄φου 3, ΄εκαστο κρα΄τος µε΄λος µπορει΄, ο΄ταν
προβαι΄νει στη βα΄σει της παραγρα΄φου 2 κοινοποι΄ηση, η΄ οποιαδη΄ποτε α΄λλη µεταγενε΄στερη στιγµη΄, να δηλω΄σει ο΄τι, καθο΄σον
το αφορα΄, η παρου΄σα συ΄µβαση εφαρµο΄ζεται στις σχε΄σεις του µε τα κρα΄τη µε΄λη που προε΄βησαν στην ΄δια
ι
δη΄λωση. Οι
δηλω΄σεις αυτε΄ς αρχι΄ζουν να ισχυ΄ουν ενενη΄ντα ηµε΄ρες µετα΄ την ηµεροµηνι΄α της κατα΄θεση΄ς τους.
6.
Η παρου΄σα συ΄µβαση εφαρµο΄ζεται µο΄νον στις αιτη΄σεις για αµοιβαι΄α συνδροµη΄ που υποβα΄λλονται µετα΄ την
ηµεροµηνι΄α της ΄εναρξης ισχυ΄ος της η΄ εφαρµο΄ζεται συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 5, µεταξυ΄ των ενδιαφεροµε΄νων κρατω΄ν
µελω΄ν.

'Αρθρο 28
΄ ρηση νε΄ων κρατω
΄ ν µελω
΄ν
Προσχω
1.

Η παρου΄σα συ΄µβαση ει΄ναι ανοιχτη΄ προς προσχω΄ρηση σε κα΄θε κρα΄τος που γι΄νεται µε΄λος της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης.

2.
Το κει΄µενο της παρου΄σας συ΄µβασης, που καταρτι΄ζεται απο΄ το Συµβου΄λιο της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης στη γλω΄σσα του
προσχωρου΄ντος κρα΄τους, ει΄ναι αυθεντικο΄.
3.

Τα ΄εγγραφα προσχωρη΄σεως κατατι΄θενται στον θεµατοφυ΄λακα.

4.
Η παρου΄σα συ΄µβαση αρχι΄ζει να ισχυ΄ει για κα΄θε κρα΄τος που προσχωρει΄, ενενη΄ντα ηµε΄ρες µετα΄ την κατα΄θεση του
εγγρα΄φου προσχω΄ρηση΄ς του η΄ κατα΄ την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος της παρου΄σας συ΄µβασης, εφο΄σον δεν ΄εχει η΄δη τεθει΄ σε
ισχυ΄ κατα΄ την παρε΄λευση της εν λο΄γω προθεσµι΄ας των ενενη΄ντα ηµερω΄ν.
5.
Εα΄ν η παρου΄σα συ΄µβαση δεν ΄εχει αρχι΄σει να ισχυ΄ει κατα΄ την κατα΄θεση του εγγρα΄φου προσχω΄ρηση΄ς τους, εφαρµο΄ζεται
στα προσχωρου΄ντα κρα΄τη µε΄λη το α΄ρθρο 27 παρα΄γραφος 5.

'Αρθρο 29
'Εναρξη ισχυ΄ος για την Ισλανδι΄α και τη Νορβηγι΄α
1.
Υπο΄ την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 8 της συµφωνι΄ας που ΄εχει συναφθει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης και
τη ∆ηµοκρατι΄α της Ισλανδι΄ας και το Βασι΄λειο της Νορβηγι΄ας για τη συ΄νδεση των δυ΄ο αυτω΄ν κρατω΄ν µε την υλοποι΄ηση, την
εφαρµογη΄ και την ανα΄πτυξη του κεκτηµε΄νου του Σε΄νγκεν (η «Συµφωνι΄α συ΄νδεσης»), οι διατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο
2 παρα΄γραφος 1 θα τεθου΄ν σε ισχυ΄ για την Ισλανδι΄α και τη Νορβηγι΄α ως προς τις αµοιβαι΄ες τους σχε΄σεις µε κα΄θε κρα΄τος
µε΄λος για το οποι΄ο η παρου΄σα συ΄µβαση ΄εχει η΄δη τεθει΄ σε ισχυ΄ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 27 παρα΄γραφος 3 η΄ 4, 90 ηµε΄ρες
µετα΄ την παραλαβη΄ απο΄ το Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄ των πληροφοριω΄ν, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 8 παρα΄γραφος 2 της
συµφωνι΄ας συ΄νδεσης, για την εκπλη΄ρωση των συνταγµατικω΄ν τους προϋποθε΄σεων.
2.
Οιαδη΄ποτε ΄εναρξη ισχυ΄ος της παρου΄σας συ΄µβασης για κρα΄τος µε΄λος µετα΄ την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος των
διατα΄ξεων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2 παρα΄γραφος 1 για την Ισλανδι΄α και τη Νορβηγι΄α, καθιστα΄ τις διατα΄ξεις αυτε΄ς
επι΄σης εφαρµοστε΄ες στις αµοιβαι΄ες σχε΄σεις µεταξυ΄ αυτου΄ του κρα΄τους µε΄λους και της Ισλανδι΄ας και Νορβηγι΄ας.
3.
Οι διατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2 παρα΄γραφος 1 πα΄ντως δεν θα ει΄ναι δεσµευτικε΄ς για την Ισλανδι΄α και τη
Νορβηγι΄α πριν απο΄ την ηµεροµηνι΄α που θα καθοριστει΄ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 15 παρα΄γραφος 4 της συµφωνι΄ας συ΄νδεσης.
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4.
Υπο΄ την επιφυ΄λαξη των παραγρα΄φων 1, 2 και 3, οι διατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2 παρα΄γραφος 1 τι΄θενται
τελικω΄ς σε ισχυ΄ για την Ισλανδι΄α και τη Νορβηγι΄α το αργο΄τερο κατα΄ την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος της παρου΄σας
συ΄µβασης για το δε΄κατο πε΄µπτο κρα΄τος, που ει΄ναι µε΄λος της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης κατα΄ τη στιγµη΄ της εκ µε΄ρους του
Συµβουλι΄ου ΄εκδοσης της πρα΄ξης για την κατα΄ρτιση της παρου΄σας συ΄µβασης.

'Αρθρο 30
Θεµατοφυ΄λακας
1.

Θεµατοφυ΄λακας της παρου΄σας συ΄µβασης ει΄ναι ο γενικο΄ς γραµµατε΄ας του Συµβουλι΄ου της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης.

2.
Ο θεµατοφυ΄λακας δηµοσιευ΄ει στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω
΄ ν Κοινοτη΄των ενηµε΄ρωση για την προ΄οδο
των εγκρι΄σεων και των προσχωρη΄σεων καθω΄ς και για τις δηλω΄σεις και επιφυλα΄ξεις και οποιαδη΄ποτε α΄λλη κοινοποι΄ηση
α΄πτεται της παρου΄σας συ΄µβασης.

Hecho en Bruselas, el veintinueve de mayo de dos mil, en un ejemplar único, en lenguas alemana, danesa, española,
finesa, francesa, griega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente
auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretarı́a General del Consejo de la Unión Europea. El
Secretario General remitirá una copia certificado del mismo a cada Estado miembro.
Udfærdiget i Bruxelles den niogtyvende maj to tusind i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk,
italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed; de
deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Den Europæiske Union. Generalsekretæren fremsender en bekræftet
kopi heraf til hver medlemsstat.
Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten Mai zweitausend in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer,
finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und
spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des
Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt. Der Generalsekretär übermittelt jedem Mitgliedstaat
eine beglaubigte Abschrift dieser Urschrift.
'Εγινε στις Βρυξε΄λλες στις ει΄κοσι εννε΄α Μαι΅ου δυ΄ο χιλια΄δες σε ΄ενα µο΄νο αντι΄τυπο στην αγγλικη΄, γαλλικη΄, γερµανικη΄, δανικη΄,
ελληνικη΄, ιρλανδικη΄, ισπανικη΄, ιταλικη΄, ολλανδικη΄, πορτογαλικη΄, σουηδικη΄ και φινλανδικη΄ γλω΄σσα, και ο΄λα τα κει΄µενα ει΄ναι
εξι΄σου αυθενικα΄. Η συ΄µβαση κατατι΄θεται στο αρχει΄ο της Γενικη΄ς Γραµµατει΄ας του Συµβουλι΄ου της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης. Ο
Γενικο΄ς Γραµµατε΄ας διαβιβα΄ζει ακριβε΄ς επικυρωµε΄νο αντι΄γραφο σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος.
Done at Brussels on the twenty-ninth day of May in the year two thousand in a single original in the Danish, Dutch,
English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, all texts being
equally authentic, such original being deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the
European Union. The Secretary-General shall forward a certified copy thereof to each Member State.
Fait à Bruxelles, le vingt-neuf mai deux mille, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise,
espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les textes établis
dans chacune de ces langues faisant également foi, lequel est déposé dans les archives du secrétariat général du
Conseil de l’Union européenne. Le secrétaire général en fait parvenir une copie certifiée à chaque État membre.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá is fiche de Bhealtaine sa bhliain dhá mhı́le i scrı́bhinn bhunaidh amháin sa
Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san
Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis, agus comhúdarás ag gach ceann de na téacsanna sin;
déanfar an scrı́bhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaı́ocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Dı́reoidh
an tArdrúnaı́ cóip fhı́ordheimhnithe de chuig gach Ballstát.
Fatto a Bruxelles, addı̀ ventinove maggio duemila, in un esemplare unico nelle lingue danese, finlandese, francese,
greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuna di esse facente
ugualmente fede, depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea. Il segretario
generale ne trasmette una copia certificata conforme a ogni Stato membro.
Gedaan te Brussel, de negenentwintigste mei tweeduizend, in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de
Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal,
zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het secretariaat-generaal van de Raad
van de Europese Unie. De secretaris-generaal zendt een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toe aan elke
lidstaat.
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Feito em Bruxelas, aos vinte e nove de Maio de dois mil num único exemplar, nas lı́nguas alemã, dinamarquesa,
espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, todos os textos
fazendo igualmente fé, o qual será depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia. O
secretário-geral remeterá dele uma cópia autenticada a cada Estado-Membro.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhatta yhtenä ainoana
alkuperäiskappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan,
suomen ja tanskan kielellä, jonka kullakin kielellä laadittu teksti on yhtä todistusvoimainen, ja se talletetaan Euroopan
unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon. Pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen yleissopimuksesta
jokaiselle jäsenvaltiolle.
Som skedde i Bryssel den tjugonionde maj tjugohundra i ett enda exemplar på danska, engelska, finska, franska,
grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, varvid varje text äger
samma giltighet, och detta exemplar skall deponeras i arkivet hos generalsekretariatet för Europeiska unionens råd.
Generalsekreteraren skall överlämna en bestyrkt kopia därav till varje medlemsstat.
Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Kongeriget Danmark

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
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Για την κυβε΄ρνηση της Ελληνικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας

Por el Gobierno del Reino de España

Pour le gouvernement de la République française

Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland
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Per il governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Regierung der Republik Österreich
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Pelo Governo da República Portuguesa

Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar

På svenska regeringens vägnar

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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∆η΄λωση του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε το α΄ρθρο 10 παρα΄γραφος 9
'Οταν εξετα΄ζει το ενδεχο΄µενο θε΄σπισης µιας πρα΄ξης ο΄πως αναφε΄ρεται στο α΄ρθρα 10 παρα΄γραφος 9, το
Συµβου΄λιο θα σε΄βεται τις υποχρεω΄σεις των κρατω΄ν µελω΄ν δυνα΄µει της ευρωπαϊκη΄ς συ΄µβασης περι΄ ανθρωπι΄νων
δικαιωµα΄των.

∆η΄λωση του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου σχετικα΄ µε το α΄ρθρο 20
Η δη΄λωση αυτη΄ αποτελει΄ συµφωνηµε΄νο και αναπο΄σπαστο τµη΄µα της συ΄µβασης
Στο Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο, το α΄ρθρο 20 εφαρµο΄ζεται σε εντολε΄ς παρακολου΄θησης τις οποι΄ες δι΄δει ο αρµο΄διος
υπουργο΄ς προς τις αστυνοµικε΄ς υπηρεσι΄ες η΄ τις υπηρεσι΄ες τελωνει΄ων και ειδικω΄ν φο΄ρων κατανα΄λωσης ο΄ταν,
συ΄µφωνα µε το εθνικο΄ δι΄καιο περι΄ παρακολου΄θησης των επικοινωνιω΄ν, στο΄χος της εντολη΄ς ει΄ναι η ανι΄χνευση
σοβαρω΄ν ποινικω΄ν αδικηµα΄των. Εφαρµο΄ζεται επι΄σης σε παρο΄µοιες εντολε΄ς της Υπηρεσι΄ας Ασφαλει΄ας ο΄ταν,
συ΄µφωνα µε το εθνικο΄ δι΄καιο, ενεργει΄ στο πλαι΄σιο ΄ερευνας η οποι΄α παρουσια΄ζει τα χαρακτηριστικα΄ που
περιγρα΄φονται στο α΄ρθρο 20 παρα΄γραφος 1.
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I
΄ σεις)
(Αναχοινω

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ανακοι΄νωση του γενικου΄ γραµµατε΄α του Συµβουλι΄ου της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης δυνα΄µει του α΄ρθρου 30
παρα΄γραφος 2 της συ΄µβασης, που καταρτι΄σθηκε απο΄ το Συµβου΄λιο συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 34 της
΄ ν υποθε΄σεων
συνθη΄κης για την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση, για την αµοιβαι΄α δικαστικη΄ συνδροµη΄ επι΄ ποινικω
΄ ν της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης
µεταξυ΄ των µελω
(2000/C 197/02)

Στις 29 Μαι΅ου 2000, επ' ευκαιρι΄α της υπογραφη΄ς της συ΄µβασης, που καταρτι΄σθηκε απο΄ το Συµβου΄λιο
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 34 της συνθη΄κης για την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση, για την αµοιβαι΄α δικαστικη΄ συνδροµη΄ επι΄
ποινικω΄ν υποθε΄σεων µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, το Μεγα΄λο ∆ουκα΄του του
Λουξεµβου΄ργου ΄εκανε την ακο΄λουθη δη΄λωση δυνα΄µει του α΄ρθρου 23 παρα΄γραφος 7 της συ΄µβασης:
«Συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 23 της συ΄µβασης, που καταρτι΄σθηκε απο΄ το Συµβου΄λιο βα΄σει του
α΄ρθρου 34 της συνθη΄κης για την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση, για την αµοιβαι΄α δικαστικη΄ συνδροµη΄ επι΄ ποινικω΄ν
υποθε΄σεων µεταξυ΄ των κρατω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, η οποι΄α υπογρα΄φηκε στις Βρυξε΄λλες στις 29 Μαι΅ου
2000 (στο εξη΄ς καλου΄µενης “η συ΄µβαση”), η κυβε΄ρνηση του Μεγα΄λου ∆ουκα΄του του Λουξεµβου΄ργου δηλω΄νει
ο΄τι, σε περι΄πτωση κοινοποι΄ησης απο΄ το Μεγα΄λο ∆ουκα΄το του Λουξεµβου΄ργου δεδοµε΄νων προσωπικου΄
χαρακτη΄ρα σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος δυνα΄µει της συ΄µβασης, το µεγα΄λο ∆ουκα΄το του Λουξεµβου΄ργου δυ΄ναται, µε
την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 23 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο γ) της συ΄µβασης, αναλο΄γως µε την
περι΄πτωση, να απαιτει΄ ο΄τι, εκτο΄ς απο΄ την περι΄πτωση που το συγκεκριµε΄νο κρα΄τος µε΄λος ΄εχει τη συναι΄νεση του
ενδιαφεροµε΄νου προσω΄που, τα δεδοµε΄να προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα δεν θα χρησιµοποιου΄νται προς τους σκοπου΄ς
του α΄ρθρου 23 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄α α) και β) της συ΄µβασης παρα΄ µο΄νον µε προηγου΄µενη συναι΄νεση του
Μεγα΄λου ∆ουκα΄του του Λουξεµβου΄ργου στο πλαι΄σιο των διαδικασιω΄ν για τις οποι΄ες το µεγα΄λο ∆ουκα΄το του
Λουξεµβου΄ργο θα µπορου΄σε να αρνηθει΄ η΄ να περιορι΄σει τη διαβι΄βαση η΄ τη χρησιµοποι΄ηση δεδοµε΄νων
προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις της συ΄µβασης η΄ των νοµικω΄ν πρα΄ξεων που αναφε΄ρονται στο
α΄ρθρο 1 της συ΄µβασης.
Εα΄ν σε συγκεκριµε΄νη περι΄πτωση το µεγα΄λο ∆ουκα΄το του Λουξεµβου΄ργου αρνηθει΄ να δω΄σει τη συναι΄νεση΄ του σε
αι΄τηση κρα΄τους µε΄λους κατ' εφαρµογη΄ν των διατα΄ξεων της παραγρα΄φου 1, θα αιτιολογη΄σει την απο΄φαση΄ του
γραπτω΄ς.»
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