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I
(Πρα΄ξεις για την ισχυ΄ των οποι΄ων απαιτει΄ται δηµοσι΄ευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 28ης Μαι΅ου 2001
΄ ν µελω
΄ ν κατα΄ τη διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων σε
για τη συνεργασι΄α µεταξυ΄ των δικαστηρι΄ων των κρατω
αστικε΄ς η΄ εµπορικε΄ς υποθε΄σεις

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

∆εδοµε΄νου ο΄τι οι στο΄χοι της προτεινο΄µενης δρα΄σης, δηλαδη΄
η βελτι΄ωση της συνεργασι΄ας µεταξυ΄ δικαστηρι΄ων κατα΄ τη
διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων σε αστικε΄ς η΄ εµπορικε΄ς υποθε΄σεις,
δεν µπορου΄ν να επιτευχθου΄ν ικανοποιητικα΄ απο΄ τα κρα΄τη
µε΄λη και µπορου΄ν συνεπω΄ς, λο΄γω των διαστα΄σεων και
των αποτελεσµα΄των αυτη΄ς, να επιτευχθου΄ν καλυ΄τερα σε
κοινοτικο΄ επι΄πεδο, η Κοινο΄τητα µπορει΄ να λα΄βει µε΄τρα
συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της επικουρικο΄τητας του α΄ρθρου 5
της συνθη΄κης. Συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της αναλογικο΄τητας
του ιδι΄ου α΄ρθρου, η παρου΄σα οδηγι΄α δεν υπερβαι΄νει τα
αναγκαι΄α προς επι΄τευξη των στο΄χων αυτω΄ν.

( 6)

∆εν υφι΄σταται µε΄χρι ση΄µερα καµι΄α δεσµευτικη΄ νοµικη΄ πρα΄ξη
µεταξυ΄ ο΄λων των κρατω΄ν µελω΄ν στο πεδι΄ο της διεξαγωγη΄ς
αποδει΄ξεων. Η συ΄µβαση της Χα΄γης της 18ης Μαρτι΄ου 1970
για τη λη΄ψη µαρτυρικω΄ν αποδει΄ξεων στην τη αλλοδαπη΄ σε
αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις ισχυ΄ει µο΄νον µεταξυ΄ ΄ενδεκα
κρατω΄ν µελω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης.

(7)

∆εδοµε΄νου ο΄τι, για την ΄εκδοση µιας απο΄φασης στα πλαι΄σια
εκκρεµου΄ς διαδικασι΄ας σε αστικε΄ς η΄ εµπορικε΄ς υποθε΄σεις
ενω΄πιον δικαστηρι΄ου ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους συχνα΄ απαιτει΄ται
η διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος, η
δραστηριο΄τητα της Κοινο΄τητας δεν πρε΄πει να περιορι΄ζεται
στον τοµε΄α της διαβι΄βασης δικαστικω΄ν και εξωδι΄κων πρα΄ξεων σε αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις, που εµπι΄πτει στον
κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συµβουλι΄ου, της
29ης Μαι΅ου 2000, περι΄ επιδο΄σεως και κοινοποιη΄σεως στα
κρα΄τη µε΄λη δικαστικω΄ν και εξωδι΄κων πρα΄ξεων σε αστικε΄ς η΄
εµπορικε΄ς υποθε΄σεις (4). Ως εκ του΄του θα πρε΄πει να συνεχισθει΄ η βελτι΄ωση της συνεργασι΄ας µεταξυ΄ δικαστηρι΄ων των
κρατω΄ν µελω΄ν στον τοµε΄α της διεξαγωγη΄ς αποδει΄ξεων.

(8)

Η αποτελεσµατικο΄τητα δικαστικω΄ν διαδικασιω΄ν σε αστικε΄ς
η΄ εµπορικε΄ς υποθε΄σεις προϋποθε΄τει ο΄τι η διαβι΄βαση της
παραγγελι΄ας για διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων και η διεκπεραι΄ωση΄
της γι΄νονται απευθει΄ας και κατα΄ τον ταχυ΄τερο δυνατο΄ τρο΄πο
µεταξυ΄ των δικαστηρι΄ων των κρατω΄ν µελω΄ν.

'Εχοντας υπο΄ψη:
τη συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, και ιδι΄ως
το α΄ρθρο 61 στοιχει΄ο γ) και το α΄ρθρο 67 παρα΄γραφος 1,
την πρωτοβουλι΄α της Οµοσπονδιακη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας της Γερµανι΄ας (1),
τη γνω΄µη του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου (2),
τη γνω΄µη της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς (3),
Εκτιµω΄ντας τα ακο΄λουθα:
( 1)

Η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση ΄εθεσε ως στο΄χο να διατηρη΄σει και να
αναπτυ΄ξει ΄ενα χω΄ρο ελευθερι΄ας, ασφα΄λειας και δικαιοσυ΄νης
στον οποι΄ο διασφαλι΄ζεται η ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των
προσω΄πων. Προκειµε΄νου να δηµιουργη΄σει βαθµιαι΄α ΄εναν
τε΄τοιο χω΄ρο, η Κοινο΄τητα θεσπι΄ζει, µεταξυ΄ α΄λλων, στον
τοµε΄α της δικαστικη΄ς συνεργασι΄ας σε αστικε΄ς υποθε΄σεις, τα
µε΄τρα τα οποι΄α ει΄ναι αναγκαι΄α για την οµαλη΄ λειτουργι΄α
της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς.

(2)

Η απρο΄σκοπτη λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς απαιτει΄
να βελτιωθει΄, και ιδι΄ως να απλουστευθει΄ και να επιταχυνθει΄,
η συνεργασι΄α των δικαστηρι΄ων στο πεδι΄ο της διεξαγωγη΄ς
αποδει΄ξεων.

(3)

Το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο, κατα΄ τη συ΄νοδο΄ του στις 15 και
16 Οκτωβρι΄ου 1999 στο Τα΄µπερε, υπενθυ΄µισε ο΄τι θα
πρε΄πει να εκπονηθου΄ν νε΄ες διατα΄ξεις δικονοµικου΄ δικαι΄ου
για διασυνοριακε΄ς υποθε΄σεις, ιδι΄ως στον τοµε΄α της διεξαγωγη΄ς αποδει΄ξεων.

(4)

Ο τοµε΄ας αυτο΄ς υπα΄γεται στο α΄ρθρο 65 της συνθη΄κης.

(1) ΕΕ C 314 της 3.11.2000, σ. 2.
(2) Γνω΄µη που διατυπω΄θηκε στις 14 Μαρτι΄ου 2001 (δεν ΄εχει ακο΄µα
δηµοσιευθει΄ στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα).
(3) Γνω΄µη που διατυπω΄θηκε στις 28 Φεβρουαρι΄ου 2001 (δεν ΄εχει ακο΄µα
δηµοσιευθει΄ στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα).

(4) ΕΕ L 160 της 30.6.2000, σ. 37.
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Μια ταχει΄α διαβι΄βαση παραγγελι΄ας για διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων απαιτει΄ τη χρη΄ση ο΄λων των κατα΄λληλων µε΄σων,
τηρουµε΄νων συγκεκριµε΄νων προϋποθε΄σεων σχετικα΄ µε το
ευανα΄γνωστο και την αξιοπιστι΄α του παραλαµβανο΄µενου
εγγρα΄φου. Προκειµε΄νου να διασφαλιστει΄ ο υψηλο΄τερος
βαθµο΄ς σαφη΄νειας και ασφα΄λειας του δικαι΄ου, η παραγγελι΄α
διεξαγωγη΄ς αποδει΄ξεων πρε΄πει να διαβιβα΄ζεται σε ΄εντυπο το
οποι΄ο συµπληρω΄νεται στη γλω΄σσα του κρα΄τους µε΄λους του
δικαστηρι΄ου εκτελε΄σεως η΄ σε µια α΄λλη αναγνωρισµε΄νη απο΄
το κρα΄τος αυτο΄ γλω΄σσα. Για τους ΄διους
ι
λο΄γους, ενδει΄κνυται
να χρησιµοποιου΄νται κατα΄ το δυνατο΄ν ΄εντυπα και για
την περαιτε΄ρω επικοινωνι΄α µεταξυ΄ των ενδιαφεροµε΄νων
δικαστηρι΄ων.

(10) Μια παραγγελι΄α διεξαγωγη΄ς αποδει΄ξεων πρε΄πει να εκτελει΄ται
ταχε΄ως. Εα΄ν η παραγγελι΄α δεν καταστει΄δυνατο΄ να εκτελεσθει΄
90 ηµε΄ρες µετα΄ την παραλαβη΄ της απο΄ το δικαστη΄ριο
εκτελε΄σεως, το δικαστη΄ριο αυτο΄ οφει΄λει να γνωστοποιει΄ στο
αιτου΄ν δικαστη΄ριο τους λο΄γους οι οποι΄οι αντιτι΄θενται σε
µια ταχει΄α διεκπεραι΄ωση της υποθε΄σεως.
(11) Προκειµε΄νου να διασφαλιστει΄ η αποτελεσµατικο΄τητα του
παρο΄ντος κανονισµου΄, η δυνατο΄τητα αρνη΄σεως εκτελε΄σεως
της παραγγελι΄ας διεξαγωγη΄ς αποδει΄ξεων θα πρε΄πει να
΄ ς καθορισµε΄νες εξαιρε΄σεις.
περιορι΄ζεται σε αυστηρω
(12) Το δικαστη΄ριο εκτελε΄σεως θα πρε΄πει να εκτελει΄την παραγγελι΄α συ΄µφωνα µε το δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους του.
(13) Οι δια΄δικοι και, ενδεχοµε΄νως, οι εκπρο΄σωποι΄ τους, πρε΄πει
να δυ΄νανται να παραστου΄ν κατα΄ τη διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων,
εφο΄σον αυτο΄ προβλε΄πεται απο΄ τη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους
µε΄λους του αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου, ω΄στε να ΄εχουν τη
δυνατο΄τητα να παρακολουθη΄σουν τη διαδικασι΄α, ο΄πως θα
συνε΄βαινε, εα΄ν η διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων πραγµατοποιου΄ταν
στο κρα΄τος µε΄λος του αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου. Πρε΄πει επι΄σης
να ΄εχουν το δικαι΄ωµα να ζητου΄ν να συµµετε΄χουν, ω΄στε να
΄εχουν ενεργητικο΄τερο ρο΄λο κατα΄ τη διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων.
Ωστο΄σο, οι προϋποθε΄σεις υπο΄ τις οποι΄ες δυ΄νανται να
συµµετε΄χουν θα πρε΄πει να ορι΄ζονται απο΄ το δικαστη΄ριο
εκτελε΄σεως συ΄µφωνα µε το δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους του.
(14) Οι εντεταλµε΄νοι του αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου πρε΄πει να
δυ΄νανται να παραστου΄ν κατα΄ τη διεξαγωγη΄ των αποδει΄ξεων,
αν αυτο΄ συµβιβα΄ζεται µε τη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους
του αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου, ω΄στε να ΄εχουν µεγαλυ΄τερη
δυνατο΄τητα εκτι΄µησης των αποδει΄ξεων. Πρε΄πει επι΄σης να
΄εχουν το δικαι΄ωµα να ζητου΄ν να συµµετε΄χουν, υπο΄ τις
προϋποθε΄σεις που ορι΄ζει το δικαστη΄ριο εκτελε΄σεως, συ΄µφωνα µε το δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους του, ω΄στε να ΄εχουν
ενεργητικο΄τερο ρο΄λο κατα΄ τη διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων.
(15) Για τη διευκο΄λυνση της διεξαγωγη΄ς αποδει΄ξεων, ΄ενα
δικαστη΄ριο κρα΄τους µε΄λους πρε΄πει να ΄εχει τη δυνατο΄τητα,
συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους του, να
διεξα΄γει αποδει΄ξεις απευθει΄ας σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος,
εφο΄σον υπα΄ρχει αποδοχη΄ του τελευται΄ου προς του΄το και
υπο΄ τις προϋποθε΄σεις που ορι΄ζει το κεντρικο΄ ο΄ργανο η΄ η
αρµο΄δια αρχη΄ του κρα΄τους µε΄λους εκτελε΄σεως.
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(16) Η εκτε΄λεση της παραγγελι΄ας συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 10 δεν
θα πρε΄πει να γεννα΄ αξι΄ωση οποιασδη΄ποτε επιστροφη΄ς τελω΄ν
εξο΄δων. Ωστο΄σο, αν το δικαστη΄ριο της εκτε΄λεσης ζητη΄σει
την επιστροφη΄, οι αµοιβε΄ς εµπειρογνωµο΄νων και διερµηνε΄ων
και τα ΄εξοδα εφαρµογη΄ς του α΄ρθρου 10 παρα΄γραφοι 3 και
4 δεν θα πρε΄πει να βαρυ΄νουν το δικαστη΄ριο αυτο΄. Στην
περι΄πτωση αυτη΄, το αιτου΄ν δικαστη΄ριο λαµβα΄νει τα αναγκαι΄α
µε΄τρα για να διασφαλι΄σει την ταχει΄α επιστροφη΄. Αν χρεια΄ζεται η γνω΄µη εµπειρογνω΄µονος, το δικαστη΄ριο της εκτελε΄σεως δυ΄ναται, πριν εκτελε΄σει την αι΄τηση, να ζητη΄σει απο΄
το αιτου΄ν δικαστη΄ριο επαρκη΄ εγγυ΄ηση η΄ προκαταβολη΄ ο΄σον
αφορα΄ τα ΄εξοδα της παραγγελι΄ας.

(17) Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς θα πρε΄πει να υπερε΄χει των διατα΄ξεων
οι οποι΄ες αφορου΄ν το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του και περιε΄χονται
σε διεθνει΄ς συµβα΄σεις που ΄εχουν συνοµολογηθει΄ απο΄ τα
κρα΄τη µε΄λη. Τα κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει να ει΄ναι ελευ΄θερα να
συνα΄πτουν συµφωνι΄ες η΄ συµβα΄σεις για την περαιτε΄ρω
προω΄θηση της συνεργασι΄ας στο πεδι΄ο της διεξαγωγη΄ς
αποδει΄ξεων.

(18) Τα δεδοµε΄να τα οποι΄α διαβιβα΄ζονται συ΄µφωνα µε τον
παρο΄ντα κανονισµο΄ θα πρε΄πει να προστατευ΄ονται. ∆εδοµε΄νου ο΄τι εφαρµο΄ζεται η οδηγι΄α 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 24ης Οκτωβρι΄ου 1995, για την προστασι΄α των φυσικω΄ν προσω΄πων
΄εναντι της επεξεργασι΄ας δεδοµε΄νων προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα
και για την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των δεδοµε΄νων αυτω΄ν (1)
και η οδηγι΄α 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου
και του Συµβουλι΄ου, της 15ης ∆εκεµβρι΄ου 1997, περι΄
επεξεργασι΄ας των δεδοµε΄νων προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα και
προστασι΄ας της ιδιωτικη΄ς ζωη΄ς στον τηλεπικοινωνιακο΄
τοµε΄α (2), δεν απαιτει΄ται η εισαγωγη΄ ειδικω΄ν διατα΄ξεων περι΄
προστασι΄ας δεδοµε΄νων στον παρο΄ντα κανονισµο΄.

(19) Τα µε΄τρα που ει΄ναι απαραι΄τητα για την εφαρµογη΄ του
παρο΄ντος κανονισµου΄ θεσπι΄ζονται συ΄µφωνα µε την
απο΄φαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 28ης Ιουνι΄ου
1999, για τον καθορισµο΄ των ο΄ρων α΄σκησης των εκτελεστικω΄ν αρµοδιοτη΄των που ανατι΄θενται στην Επιτροπη΄ (3).

(20) Για την ορθη΄ λειτουργι΄α του παρο΄ντος κανονισµου΄ η
Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να εξετα΄σει την εφαρµογη΄ του και να
προτει΄νει, ενδεχοµε΄νως, τις αναγκαι΄ες τροποποιη΄σεις.

(21) Το Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο και η Ιρλανδι΄α γνωστοποι΄ησαν την
επιθυµι΄α τους να συµµετα΄σχουν στην ΄εκδοση και εφαρµογη΄
του παρο΄ντος κανονισµου΄, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 3 του
προσαρτω΄µενου πρωτοκο΄λλου στη συνθη΄κη για την
Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση και στη συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, σχετικα΄ µε τη θε΄ση του Ηνωµε΄νου
Βασιλει΄ου και της Ιρλανδι΄ας.

(1) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(2) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 1.
(3) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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(22) Συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 1 και 2 του πρωτοκο΄λλου για τη
θε΄ση της ∆ανι΄ας, το οποι΄ο ΄εχει προσαρτηθει΄ στη συνθη΄κη
για την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση και στη συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, η ∆ανι΄α δεν συµµετε΄χει στην
΄εκδοση του ανα΄ χει΄ρας κανονισµου΄ και κατα΄ συνε΄πεια δεν
δεσµευ΄εται απο΄ αυτο΄ν ου΄τε υπο΄κειται στην εφαρµογη΄ του,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

'Αρθρο 3
Κεντρικο΄ ο΄ργανο
1.

Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος ορι΄ζει ΄ενα κεντρικο΄ ο΄ργανο, το οποι΄ο:

α)

παρε΄χει πληροφορι΄ες στα δικαστη΄ρια·

β)

επιλυ΄ει τις δυσχε΄ρειες που µπορει΄ να προκυ΄ψουν σε σχε΄ση µε
µια παραγγελι΄α·

γ)

διαβιβα΄ζει περαιτε΄ρω, σε εξαιρετικε΄ς περιπτω΄σεις, µετα΄ απο΄
αι΄τηση αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου, παραγγελι΄α στο αρµο΄διο
δικαστη΄ριο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 1
Πεδι΄ο εφαρµογη΄ς

2.
Οµοσπονδιακα΄ κρα΄τη, κρα΄τη µε πλει΄ονα νοµικα΄ συστη΄µατα
η΄ κρα΄τη µε αυτο΄νοµες εδαφικε΄ς ενο΄τητες, δυ΄νανται να ορι΄ζουν
περισσο΄τερα απο΄ ΄ενα κεντρικα΄ ο΄ργανα.
3.
Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος ορι΄ζει επι΄σης το κεντρικο΄ ο΄ργανο που
προβλε΄πει η παρα΄γραφος 1 η΄ µι΄α η΄ περισσο΄τερες αρµο΄διες αρχε΄ς
που επιφορτι΄ζονται µε τη λη΄ψη των αποφα΄σεων επι΄ παραγγελιω΄ν
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 17.

1.
Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς ισχυ΄ει σε αστικε΄ς η΄ εµπορικε΄ς υποθε΄σεις
ο΄ταν το δικαστη΄ριο ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους παραγγε΄λλει, συ΄µφωνα
µε τις διατα΄ξεις της εθνικη΄ς του νοµοθεσι΄ας:
α)

στο αρµο΄διο δικαστη΄ριο α΄λλου κρα΄τους µε΄λους τη διεξαγωγη΄
αποδει΄ξεων, η΄

β)

τη διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων απευθει΄ας σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τ µ η΄ µ α 1
∆ιαβι΄βαση της παραγγελι΄ας

2.
∆εν επιτρε΄πεται παραγγελι΄α για τη διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων
εα΄ν οι αποδει΄ξεις δεν προορι΄ζονται να χρησιµοποιηθου΄ν σε
δικαστικε΄ς υποθε΄σεις που ΄εχουν η΄δη αρχι΄σει να εκδικα΄ζονται η΄
προ΄κειται να εκδικασθου΄ν.

Τυ΄πος και περιεχο΄µενο της παραγγελι΄ας

3.
Στον παρο΄ντα κανονισµο΄, µε τον ο΄ρο «κρα΄τος µε΄λος»
νοου΄νται τα κρα΄τη µε΄λη µε εξαι΄ρεση τη ∆ανι΄α.

1.
Η παραγγελι΄α υποβα΄λλεται µε΄σω του εντυ΄που Α η΄, αναλο΄γως, του εντυ΄που Θ του παραρτη΄µατος και περιλαµβα΄νει τα
ακο΄λουθα στοιχει΄α:

'Αρθρο 2
Απευθει΄ας επικοινωνι΄α µεταξυ΄ των δικαστηρι΄ων
1.
Παραγγελι΄α κατα΄ το α΄ρθρο 1 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο α),
εφεξη΄ς «παραγγελι΄α», αποστε΄λλεται απευθει΄ας απο΄ το δικαστη΄ριο
στο οποι΄ο η υπο΄θεση ΄εχει αρχι΄σει να εκδικα΄ζεται η΄ προ΄κειται να
εκδικασθει΄, εφεξη΄ς «αιτου΄ν δικαστη΄ριο», στο αρµο΄διο δικαστη΄ριο
ενο΄ς α΄λλου κρα΄τους µε΄λους, εφεξη΄ς «δικαστη΄ριο εκτελε΄σεως», µε
σκοπο΄ τη διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων.

2.
Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος καταρτι΄ζει κατα΄λογο των αρµοδι΄ων
δικαστηρι΄ων για τη διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων συ΄µφωνα µε τον
παρο΄ντα κανονισµο΄. Στον κατα΄λογο αυτο΄ πρε΄πει να δηλω΄νεται η
κατα΄ το΄πον και, ενδεχοµε΄νως, η ειδικη΄ αρµοδιο΄τητα των
δικαστηρι΄ων αυτω΄ν.

'Αρθρο 4

α)

το αιτου΄ν δικαστη΄ριο και, ενδεχοµε΄νως, το δικαστη΄ριο
εκτελε΄σεως·

β)

το ο΄νοµα και τη διευ΄θυνση των διαδι΄κων και, ενδεχοµε΄νως,
των εκπροσω΄πων τους·

γ)

τη φυ΄ση και το αντικει΄µενο της υποθε΄σεως, καθω΄ς και
συ΄ντοµη παρουσι΄αση του ιστορικου΄ της·

δ)

την περιγραφη΄ της παραγγελθει΄σας διεξαγωγη΄ς αποδει΄ξεων·

ε)

σε περι΄πτωση παραγγελι΄ας εξε΄τασης ενο΄ς προσω΄που:
—

το ο΄νοµα και τη διευ΄θυνση των προσω΄πων τα οποι΄α
καλου΄νται να εξεταστου΄ν,

—

τις ερωτη΄σεις οι οποι΄ες προ΄κειται να τεθου΄ν στα
προ΄σωπα τα οποι΄α καλου΄νται να εξεταστου΄ν η΄ το
ιστορικο΄ της υπο΄θεσης για την οποι΄α καλου΄νται να
καταθε΄σουν,

—

ενδεχοµε΄νως, µνει΄α ο΄τι υφι΄σταται δικαι΄ωµα αρνη΄σεως
µαρτυρι΄ας συ΄µφωνα µε το δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους
του αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου,
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Τ µ η΄ µ α 2

ενδεχοµε΄νως, το αι΄τηµα να διεξαχθει΄ η κατα΄θεση ενο΄ρκως η΄ µε διαβεβαι΄ωση και, ενδεχοµε΄νως, ο σχετικο΄ς
τυ΄πος της διαβεβαι΄ωσης,

΄ της παραγγελι΄ας
Παραλαβη

ενδεχοµε΄νως, κα΄θε α΄λλη πληροφορι΄α την οποι΄α θεωρει΄
αναγκαι΄α το αιτου΄ν δικαστη΄ριο·

'Αρθρο 7

στ) σε περι΄πτωση παραγγελι΄ας για α΄λλη διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων,
ενδεχοµε΄νως, τα ΄εγγραφα η΄ τα α΄λλα αντικει΄µενα τα οποι΄α
πρε΄πει να εξεταστου΄ν·
ζ)

27.6.2001

ενδεχοµε΄νως, το αι΄τηµα συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 10 παρα΄γραφοι 3 και 4, και τα α΄ρθρα 11 και 12, καθω΄ς και τις αναγκαι΄ες
για την εφαρµογη΄ της δια΄ταξης αυτη΄ς επεξηγη΄σεις.

2.
Η παραγγελι΄α, καθω΄ς και ο΄λα τα συνηµµε΄να ΄εγγραφα αυτη΄ς
δεν χρεια΄ζονται επικυ΄ρωση η΄ α΄λλη ισοδυ΄ναµη διατυ΄πωση.

3.
'Εγγραφα τα οποι΄α το αιτου΄ν δικαστη΄ριο θεωρει΄ αναγκαι΄α
για την εκτε΄λεση της παραγγελι΄ας, δε΄ον να συνοδευ΄ονται απο΄
µετα΄φραση στη γλω΄σσα στην οποι΄α ΄εχει συνταχθει΄ η παραγγελι΄α.

Παραλαβη΄ της παραγγελι΄ας
1.
Το αρµο΄διο δικαστη΄ριο εκτελε΄σεως αποστε΄λλει στο αιτου΄ν
δικαστη΄ριο εντο΄ς επτα΄ ηµερω΄ν απο΄ την παραλαβη΄ της παραγγελι΄ας
αποδεικτικο΄ παραλαβη΄ς, χρησιµοποιω΄ντας το ΄εντυπο Β του παραρτη΄µατος. Εα΄ν η παραγγελι΄α δεν ανταποκρι΄νεται στις προϋποθε΄σεις
συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 5 και 6, το΄τε το δικαστη΄ριο εκτελε΄σεως
περιλαµβα΄νει αντι΄στοιχη µνει΄α στο αποδεικτικο΄ παραλαβη΄ς.
2.
Εα΄ν η εκτε΄λεση παραγγελι΄ας µε΄σω του εντυ΄που Α του
παραρτη΄µατος, η οποι΄α πληροι΄ τις προϋποθε΄σεις συ΄µφωνα µε το
α΄ρθρο 5, δεν υπα΄γεται στη δικαιοδοσι΄α του δικαστηρι΄ου στο οποι΄ο
διαβιβα΄σθηκε, το δικαστη΄ριο αυτο΄ διαβιβα΄ζει την παραγγελι΄α στο
κατα΄ το΄πον αρµο΄διο δικαστη΄ριο του κρα΄τους µε΄λους του και
ενηµερω΄νει σχετικω΄ς το αιτου΄ν δικαστη΄ριο, χρησιµοποιω΄ντας το
΄εντυπο Α του παραρτη΄µατος.
'Αρθρο 8
Ελλιπη΄ς παραγγελι΄α

'Αρθρο 5
΄ σσα
Γλω
Η παραγγελι΄α και οι κοινοποιη΄σεις συ΄µφωνα µε τον παρο΄ντα
κανονισµο΄ συντα΄σσονται στην επι΄σηµη γλω΄σσα του κρα΄τους
µε΄λους εκτελε΄σεως η΄, εφο΄σον οι επι΄σηµες γλω΄σσες του εν λο΄γω
κρα΄τους ει΄ναι πλει΄ονες, στην επι΄σηµη η΄ σε µια απο΄ τις επι΄σηµες
γλω΄σσες του το΄που ο΄που προ΄κειται να πραγµατοποιηθει΄ η διεξαγωγη΄ των αποδει΄ξεων, η΄ σε α΄λλη γλω΄σσα την οποι΄α ΄εχει δηλω΄σει
ως αποδεκτη΄ το κρα΄τος µε΄λος εκτελε΄σεως. Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος
δηλω΄νει την επι΄σηµη η΄ τις επι΄σηµες γλω΄σσες των οργα΄νων της
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, εκτο΄ς απο΄ τη δικη΄ του, την οποι΄α η΄ τις
οποι΄ες επιτρε΄πει για τη συµπλη΄ρωση των εντυ΄πων.

'Αρθρο 6

1.
Εα΄ν µια παραγγελι΄α δεν µπορει΄ να εκτελεσθει΄ διο΄τι δεν
περιε΄χει ο΄λα τα απαιτου΄µενα στοιχει΄α συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 4, το
δικαστη΄ριο εκτελε΄σεως ενηµερω΄νει σχετικω΄ς το αιτου΄ν δικαστη΄ριο
αµελλητι΄ και το αργο΄τερο εντο΄ς 30 ηµερω΄ν απο΄ την παραλαβη΄
της παραγγελι΄ας, χρησιµοποιω΄ντας το ΄εντυπο Γ του παραρτη΄µατος,
και το καλει΄ να του διαβιβα΄σει τα ελλει΄ποντα στοιχει΄α τα οποι΄α
πρε΄πει να ει΄ναι ο΄σο το δυνατο΄ ακριβε΄στερα.
2.
Αν µια παραγγελι΄α δεν µπορει΄ να εκτελεσθει΄ διο΄τι απαιτει΄ται
εγγυ΄ηση η΄ προκαταβολη΄ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 18 παρα΄γραφος 3,
το δικαστη΄ριο της εκτελε΄σεως ενηµερω΄νει το αιτου΄ν δικαστη΄ριο
χωρι΄ς καθυστε΄ρηση και το αργο΄τερο εντο΄ς 30 ηµερω΄ν απο΄ την
παραλαβη΄ της αιτη΄σεως, χρησιµοποιω΄ντας το ΄εντυπο Γ του
παραρτη΄µατος και του γνωστοποιει΄ πω΄ς πρε΄πει να πραγµατοποιηθει΄ η εγγυ΄ηση η΄ η προκαταβολη΄. Το δικαστη΄ριο της εκτελε΄σεως
αποστε΄λλει, χρησιµοποιω΄ντας το ΄εντυπο ∆, αποδεικτικο΄ παραλα΄βης
της εγγυ΄ησης η΄ της προκαταβολη΄ς χωρι΄ς καθυστε΄ρηση και το
αργο΄τερο εντο΄ς δε΄κα ηµερω΄ν απο΄ την παραλαβη΄ τους.
'Αρθρο 9

∆ιαβι΄βαση παραγγελι΄ας και α΄λλων κοινοποιη΄σεων

Ολοκλη΄ρωση της παραγγελι΄ας

Οι παραγγελι΄ες και οι κοινοποιη΄σεις συ΄µφωνα µε τον παρο΄ντα
κανονισµο΄ διαβιβα΄ζονται µε τον ταχυ΄τερο δυνατο΄ τρο΄πο, τον
οποι΄ο ΄εχει δηλω΄σει ο΄τι µπορει΄ να αποδεχθει΄ το κρα΄τος µε΄λος
της εκτε΄λεσης. Η διαβι΄βαση µπορει΄ να γι΄νεται µε οποιοδη΄ποτε
κατα΄λληλο µε΄σο, εφο΄σον το περιεχο΄µενο του παραλαµβανο΄µενου
εγγρα΄φου ει΄ναι ταυτο΄σηµο προς το περιεχο΄µενο του αποσταλθε΄ντος εγγρα΄φου, και ο΄λες οι εµπεριεχο΄µενες πληροφορι΄ες ει΄ναι
ευανα΄γνωστες.

1.
Εα΄ν το δικαστη΄ριο εκτελε΄σεως ΄εχει συµπεριλα΄βει µνει΄α στο
αποδεικτικο΄ παραλαβη΄ς συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 7 παρα΄γραφος 1,
ο΄τι η παραγγελι΄α δεν πληροι΄ τις προϋποθε΄σεις συ΄µφωνα µε τα
α΄ρθρα 5 και 6, η΄ εα΄ν ΄εχει ενηµερω΄σει το αιτου΄ν δικαστη΄ριο
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 8 ο΄τι η παραγγελι΄α δεν µπορει΄ να εκτελεσθει΄
διο΄τι δεν περιε΄χει ο΄λα τα απαιτου΄µενα στοιχει΄α συ΄µφωνα µε το
α΄ρθρο 4, η προθεσµι΄α του α΄ρθρου 10 αρχι΄ζει να τρε΄χει ο΄ταν
το δικαστη΄ριο εκτελε΄σεως παραλα΄βει την παραγγελι΄α δεο΄ντως
συµπληρωµε΄νη.
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2.
Αν το δικαστη΄ριο εκτελε΄σεως ΄εχει εκτη΄σει εγγυ΄ηση η΄
προκαταβολη΄ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 18 παρα΄γραφος 3, η
προθεσµι΄α αυτη΄ αρχι΄ζει να τρε΄χει ο΄ταν πραγµατοποιηθει΄η εγγυ΄ηση
η΄ η προκαταβολη΄.

Τ µ η΄ µ α 3
΄ των αποδει΄ξεων απο΄ το δικαστη
΄ριο εκτελε΄σεως
∆ιεξαγωγη

'Αρθρο 10
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'Αρθρο 11
Εκτε΄λεση µε την παρουσι΄α και τη συµµετοχη΄ των διαδι΄κων
1.
Εφο΄σον προβε΄πεται απο΄ τη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους
του αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου, οι δια΄δικοι και, ενδεχοµε΄νως, οι
εκπρο΄σωποι΄ τους, ΄εχουν δικαι΄ωµα να παρι΄στανται κατα΄ τη διεξαγωγη΄ των αποδει΄ξεων απο΄ το δικαστη΄ριο εκτελε΄σεως.
2.
Το αιτου΄ν δικαστη΄ριο ενηµερω΄νει στην παραγγελι΄α του το
δικαστη΄ριο εκτελε΄σεως ο΄τι οι δια΄δικοι και, ενδεχοµε΄νως, οι
εκπρο΄σωποι΄ τους προ΄κειται να παρι΄στανται και ο΄τι ΄εχει ζητηθει΄,
ενδεχοµε΄νως, η συµµετοχη΄ τους, χρησιµοποιω΄ντας το ΄εντυπο Α
του παραρτη΄µατος. Η ενηµε΄ρωση αυτη΄ µπορει΄ επι΄σης να γι΄νει σε
οποιαδη΄ποτε α΄λλη προ΄σφορη στιγµη΄.

Γενικε΄ς διατα΄ξεις για την εκτε΄λεση της παραγγελι΄ας

1.
Το δικαστη΄ριο εκτελε΄σεως εκτελει΄ την παραγγελι΄α αµελλητι΄
και το αργο΄τερο εντο΄ς 90 ηµερω΄ν απο΄ την παραλαβη΄ της
παραγγελι΄ας.

2.
Το δικαστη΄ριο εκτελε΄σεως εκτελει΄ την παραγγελι΄α συ΄µφωνα
µε τη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους του.

3.
Το αιτου΄ν δικαστη΄ριο µπορει΄ να ζητη΄σει την εκτε΄λεση της
παραγγελι΄ας κατα΄ ΄εναν ειδικο΄ τυ΄πο ο οποι΄ος προβλε΄πεται απο΄ το
δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους του, χρησιµοποιω΄ντας το ΄εντυπο Α
του παραρτη΄µατος. Το δικαστη΄ριο εκτελε΄σεως ανταποκρι΄νεται στο
αι΄τηµα αυτο΄, εκτο΄ς εα΄ν ο τυ΄πος αυτο΄ς δεν συνα΄δει προς το δι΄καιο
του κρα΄τους µε΄λους του δικαστηρι΄ου εκτελε΄σεως η΄ λο΄γω µειζο΄νων
πρακτικω΄ν δυσκολιω΄ν. Εα΄ν, για ΄εναν απο΄ τους ανωτε΄ρω λο΄γους, το
δικαστη΄ριο εκτελε΄σεως δεν ανταποκρι΄νεται στο αι΄τηµα αυτο΄,
ενηµερω΄νει σχετικω΄ς το αιτου΄ν δικαστη΄ριο χρησιµοποιω΄ντας το
΄εντυπο Ε του παραρτη΄µατος.

3.
Εα΄ν ζητει΄ται η συµµετοχη΄ των διαδι΄κων και, ενδεχοµε΄νως,
των εκπροσω΄πων τους στη διεξαγωγη΄ των αποδει΄ξεων, το δικαστη΄ριο εκτελε΄σεως πρε΄πει να ορι΄σει, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 10, τις
προϋποθε΄σεις, υπο΄ τις οποι΄ες αυτοι΄ µπορου΄ν να συµµετα΄σχουν.
4.
Το δικαστη΄ριο εκτελε΄σεως πρε΄πει να γνωστοποιη΄σει στους
διαδι΄κους και, ενδεχοµε΄νως, στους εκπροσω΄πους τους, το χρο΄νο
και τον το΄πο της διεξαγωγη΄ς αποδει΄ξεων και, ενδεχοµε΄νως, τις
προϋποθε΄σεις υπο΄ τις οποι΄ες αυτοι΄ µπορου΄ν να συµµετα΄σχουν,
χρησιµοποιω΄ντας το ΄εντυπο ΣΤ του παραρτη΄µατος.
5.
Οι παρα΄γραφοι 1 ΄εως4 θι΄γουν τη δυνατο΄τητα του δικαστηρι΄ου εκτελε΄σεως να ζητη΄σει απο΄ τους διαδι΄κους και, ενδεχοµε΄νως,
απο΄ τους εκπροσω΄πους τους να παραστου΄ν η΄ να συµµετα΄σχουν
στη διεξαγωγη΄ των αποδει΄ξεων, εφο΄σον η δυνατο΄τητα αυτη΄
προβλε΄πεται απο΄ το δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους του.

'Αρθρο 12
Εκτε΄λεση µε την παρουσι΄α και τη συµµετοχη΄ των εντεταλµε΄νων του αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου

4.
Το αιτου΄ν δικαστη΄ριο µπορει΄ να ζητη΄σει απο΄ το δικαστη΄ριο
εκτελε΄σεως να χρησιµοποιη΄σει τηλεπικοινωνιακε΄ς τεχνολογι΄ες κατα΄
τη διεξαγωγη΄ των αποδει΄ξεων, ιδι΄ως τηλεσυνδιασκε΄ψεις.
Το δικαστη΄ριο εκτελε΄σεως ανταποκρι΄νεται στο αι΄τηµα αυτο΄, εκτο΄ς
αν του΄το δεν συνα΄δει προς το δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους του
δικαστηρι΄ου εκτελε΄σεως η΄ λο΄γω µειζο΄νων πρακτικω΄ν δυσκολιω΄ν.
Εα΄ν, για ΄εναν απο΄ τους ανωτε΄ρω λο΄γους, το δικαστη΄ριο εκτελε΄σεως
δεν ανταποκρι΄νεται στο αι΄τηµα αυτο΄, ενηµερω΄νει σχετικω΄ς το
αιτου΄ν δικαστη΄ριο χρησιµοποιω΄ντας το ΄εντυπο Ε του παραρτη΄µατος.
Εα΄ν το αιτου΄ν δικαστη΄ριο η΄ το δικαστη΄ριο εκτελε΄σεως δεν ΄εχει
προ΄σβαση στα προαναφερθε΄ντα τεχνικα΄ µε΄σα, αυτα΄ τα µε΄σα
µπορου΄ν να καταστου΄ν διαθε΄σιµα απο΄ τα δικαστη΄ρια κατο΄πιν
αµοιβαι΄ας συµφωνι΄ας.

1.
Οι εντεταλµε΄νοι του αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου δικαιου΄νται
να παραστου΄ν στη διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων απο΄ το δικαστη΄ριο
εκτελε΄σεως, εφο΄σον του΄το συµβιβα΄ζεται µε τη νοµοθεσι΄α του
αιτου΄ντος κρα΄τους µε΄λους.
2.
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος α΄ρθρου, ο ο΄ρος «εντεταλµε΄νος» συµπεριλαµβα΄νει µε΄λη του δικαστικου΄ προσωπικου΄ που
ορι΄σθηκαν απο΄ το αιτου΄ν δικαστη΄ριο, συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α
του κρα΄τους µε΄λους του. Το αιτου΄ν δικαστη΄ριο δυ΄ναται να ορι΄σει,
συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους του, οποιοδη΄ποτε
α΄λλο προ΄σωπο, ο΄πως ΄εναν πραγµατογνω΄µονα.
3.
Το αιτου΄ν δικαστη΄ριο ενηµερω΄νει το δικαστη΄ριο εκτελε΄σεως
δια΄ της παραγγελι΄ας του, ο΄τι θα παραστου΄ν οι εντεταλµε΄νοι του
και, ενδεχοµε΄νως, ο΄τι ζητει΄ται η συµµετοχη΄ τους, χρησιµοποιω΄ντας
το ΄εντυπο Α του παραρτη΄µατος. Η ενηµε΄ρωση αυτη΄ µπορει΄ επι΄σης
να γι΄νει σε οποιαδη΄ποτε α΄λλη προ΄σφορη στιγµη΄.
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4.
Εα΄ν ζητηθει΄ η συµµετοχη΄ των εντεταλµε΄νων του αιτου΄ντος
δικαστηρι΄ου στη διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων, το δικαστη΄ριο εκτελε΄σεως
πρε΄πει να ορι΄σει, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 10, τις προϋποθε΄σεις υπο΄
τις οποι΄ες αυτοι΄ µπορου΄ν να συµµετα΄σχουν.
5.
Το δικαστη΄ριο εκτελε΄σεως γνωστοποιει΄ στο αιτου΄ν δικαστη΄΄ ν και,
ριο το χρο΄νο και τον το΄πο διεξαγωγη΄ς των διαδικασιω
ενδεχοµε΄νως, τις προϋποθε΄σεις υπο΄ τις οποι΄ες µπορου΄ν οι εντεταλµε΄νοι να συµµετα΄σχουν, χρησιµοποιω΄ντας το ΄εντυπο ΣΤ του
παραρτη΄µατος.
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3.
Το δικαστη΄ριο εκτελε΄σεως δεν επιτρε΄πεται να αρνηθει΄ την
εκτε΄λεση εκ µο΄νου του λο΄γου ο΄τι κατα΄ τη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους
µε΄λους του ΄ενα δικαστη΄ριο του κρα΄τους αυτου΄ ΄εχει αποκλειστικη΄
αρµοδιο΄τητα επι΄ του επιδι΄κου αντικειµε΄νου η΄ διο΄τι η νοµοθεσι΄α
του κρα΄τους µε΄λους δεν δε΄χεται δικαι΄ωµα προσφυγη΄ς επι΄ του
αντικειµε΄νου αυτου΄.
4.
Σε περι΄πτωση α΄ρνησης εκτελε΄σεως της παραγγελι΄ας για ΄εναν
απο΄ τους λο΄γους οι οποι΄οι µνηµονευ΄ονται στην παρα΄γραφο 2, το
δικαστη΄ριο εκτελε΄σεως το γνωρι΄ζει στο αιτου΄ν δικαστη΄ριο εντο΄ς
60 ηµερω΄ν αφο΄του παραλα΄βει την παραγγελι΄α, χρησιµοποιω΄ντας
το ΄εντυπο Ζ του παραρτη΄µατος.

'Αρθρο 13
'Αρθρο 15
Με΄τρα καταναγκασµου΄
Κοινοποι΄ηση καθυστε΄ρησης
Εφο΄σον ει΄ναι αναγκαι΄ο, το δικαστη΄ριο εκτελε΄σεως εφαρµο΄ζει
κατα΄ την εκτε΄λεση της παραγγελι΄ας τα ενδεδειγµε΄να µε΄τρα
καταναγκασµου΄ στις περιπτω΄σεις και στην ΄εκταση που προβλε΄πει
το δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους του δικαστηρι΄ου εκτελε΄σεως για
την εκτε΄λεση µιας παραγγελι΄ας εθνικω΄ν αρχω΄ν η΄ διαδι΄κου προς
τον ΄διο
ι σκοπο΄.

Εα΄ν το δικαστη΄ριο εκτελε΄σεως αδυνατει΄ να εκτελε΄σει την παραγγελι΄α εντο΄ς 90 ηµερω΄ν απο΄ την παραλαβη΄ της, το γνωρι΄ζει
στο αιτου΄ν δικαστη΄ριο, χρησιµοποιω΄ντας το ΄εντυπο ΣΤ του
παραρτη΄µατος. Εκθε΄τει τους σχετικου΄ς λο΄γους της καθυστε΄ρησης,
καθω΄ς και το χρονικο΄ δια΄στηµα το οποι΄ο κατα΄ την κρι΄ση του
δικαστηρι΄ου εκτελε΄σεως ει΄ναι αναγκαι΄ο για την εκτε΄λεση της
παραγγελι΄ας.

'Αρθρο 14
'Αρνηση εκτελε΄σεως

'Αρθρο 16
∆ιαδικασι΄α µετα΄ την εκτε΄λεση της παραγγελι΄ας

1.
Παραγγελι΄α εξε΄τασης προσω΄που δεν εκτελει΄ται εα΄ν το εν
λο΄γω προ΄σωπο επικαλει΄ται δικαι΄ωµα να αρνηθει΄ να καταθε΄σει η΄
µια απαγο΄ρευση να καταθε΄σει:
α)

που προβλε΄πεται απο΄ το δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους του
δικαστηρι΄ου εκτελε΄σεως, η΄

β)

που προβλε΄πεται απο΄ το δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους του
αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου και δηλω΄νεται στην παραγγελι΄α η΄,
εφο΄σον απαιτει΄ται, ΄εχει βεβαιωθει΄ απο΄ το αιτου΄ν δικαστη΄ριο
υ΄στερα απο΄ αι΄τηµα του δικαστηρι΄ου εκτελε΄σεως.

2.
Η εκτε΄λεση µιας παραγγελι΄ας µπορει΄, εκτο΄ς απο΄ τους
λο΄γους οι οποι΄οι µνηµονευ΄ονται στην παρα΄γραφο 1, να µην
γι΄νεται δεκτη΄ µο΄νον στο βαθµο΄ που:
α)

η παραγγελι΄α δεν εµπι΄πτει στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του
παρο΄ντος κανονισµου΄ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 1, η΄

Το δικαστη΄ριο εκτελε΄σεως διαβιβα΄ζει αµελλητι΄στο αιτου΄ν δικαστη΄ριο τα δικο΄γραφα απο΄ τα οποι΄α απορρε΄ει η εκτε΄λεση της
παραγγελι΄ας και ενδεχοµε΄νως επιστρε΄φει τα ΄εγγραφα που ΄ελαβε
απο΄ το αιτου΄ν δικαστη΄ριο. Στα δικο΄γραφα επισυνα΄πτεται αποδεικτικο΄ εκτελε΄σεως συ΄µφωνα µε το ΄εντυπο Η του παραρτη΄µατος.

Τ µ η΄ µ α 4
΄ν δικαστη
΄ αποδει΄ξεων απο΄ το αιτου
΄Απευθει΄ας διεξαγωγη
ριο
'Αρθρο 17
1.
'Οταν δικαστη΄ριο ζητει΄ να διεξαχθου΄ν αποδει΄ξεις απευθει΄ας
σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος, πρε΄πει να υποβα΄λλει παραγγελι΄α στο
προβλεπο΄µενο απο΄ το α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 3 κεντρικο΄ ο΄ργανο η΄
΄ ντας το ΄εντυπο Ζ
αρµο΄δια αρχη΄ του κρα΄τους αυτου΄, χρησιµοποιω
του παραρτη΄µατος.

β)

η εκτε΄λεση της παραγγελι΄ας συ΄µφωνα µε το δι΄καιο του
κρα΄τους µε΄λους του δικαστηρι΄ου εκτελε΄σεως δεν εµπι΄πτει
στο πεδι΄ο της δικαστικη΄ς αρµοδιο΄τητας, η΄

γ)

το αιτου΄ν δικαστη΄ριο δεν ικανοποι΄ησε το αι΄τηµα του δικαστηρι΄ου εκτελε΄σεως για συµπλη΄ρωση της παραγγελι΄ας συ΄µφωνα
µε το α΄ρθρο 8 εντο΄ς 30 ηµερω΄ν, αφο΄του το δικαστη΄ριο
εκτελε΄σεως κα΄λεσε το αιτου΄ν δικαστη΄ριο να συµπληρω΄σει
την παραγγελι΄α·

2.
Η απευθει΄ας διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων µπορει΄ να πραγµατοποιηθει΄ µο΄νον σε εθελοντικη΄ βα΄ση, χωρι΄ς τη λη΄ψη µε΄τρων
καταναγκασµου΄.

η εγγυ΄ηση η΄ η προκαταβολη΄ που ζητη΄θηκε συ΄µφωνα µε το
α΄ρθρο 18 παρα΄γραφος 3 δεν πραγµατοποιη΄θηκε εντο΄ς
60 ηµερω΄ν µετα΄ το σχετικο΄ αι΄τηµα του δικαστηρι΄ου της
εκτελε΄σεως.

'Οταν η απευθει΄ας διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων προϋποθε΄τει την
ακρο΄αση προσω΄που, το αιτου΄ν δικαστη΄ριο ενηµερω΄νει το προ΄σωπο
αυτο΄ ο΄τι η δικαστικη΄ πρα΄ξη θα πραγµατοποιηθει΄ σε εθελοντικη΄
βα΄ση.

δ)
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3.
Η διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων πραγµατοποιει΄ται απο΄ µε΄λος του
δικαστικου΄ προσωπικου΄ η΄ απο΄ οποιοδη΄ποτε α΄λλο προ΄σωπο, ο΄πως
απο΄ πραγµατογνω΄µονα, ο οποι΄ος διορι΄ζεται συ΄µφωνα µε τη
νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους του αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου.

3.
Αν απαιτει΄ται η γνω΄µη εµπειρογνω΄µονος, το δικαστη΄ριο της
εκτελε΄σεως δυ΄ναται, πριν εκτελε΄σει την παραγγελι΄α, να ζητη΄σει
απο΄ το αιτου΄ν δικαστη΄ριο επαρκη΄ εγγυ΄ηση η΄ προκαταβολη΄ των
εξο΄δων της παραγγελι΄ας. Σε ο΄λες τις α΄λλες περιπτω΄σεις, η εγγυ΄ηση
η΄ προκαταβολη΄ δεν αποτελει΄ ο΄ρο εκτε΄λεσης της παραγγελι΄ας.

4.
Εντο΄ς 30 ηµερω΄ν απο΄ την παραλαβη΄ της παραγγελι΄ας, το
κεντρικο΄ ο΄ργανο η΄ η αρµο΄δια αρχη΄ του κρα΄τους µε΄λους εκτελε΄σεως ενηµερω΄νουν το αιτου΄ν δικαστη΄ριο κατα΄ πο΄σον η παραγγελι΄α αυτη΄ ΄εγινε αποδεκτη΄ και, ενδεχοµε΄νως, τους ο΄ρους βα΄σει των
οποι΄ων θα γι΄νει η διεξαγωγη΄ αυτη΄ συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α του
κρα΄τους µε΄λους τους, χρησιµοποιω΄ντας το ΄εντυπο Ι.

Η εγγυ΄ηση η΄ η προκαταβολη΄ πραγµατοποιει΄ται απο΄ τους διαδι΄κους
αν αυτο΄ προβλε΄πεται απο΄ τη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους του
αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Ειδικο΄τερα, το κεντρικο΄ ο΄ργανο η΄ η αρµο΄δια αρχη΄ µπορει΄ να
αναθε΄σει σε δικαστη΄ριο του κρα΄τους µε΄λους του να λα΄βει µε΄ρος
στη διεξαγωγη΄ των αποδει΄ξεων προκειµε΄νου να διασφαλιστει΄ η
ορθη΄ εφαρµογη΄ αυτου΄ του α΄ρθρου και των προϋποθε΄σεων που
΄εχουν καθοριστει΄.

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 19
Εκτελεστικε΄ς διατα΄ξεις

Το κεντρικο΄ ο΄ργανο η΄ η αρµο΄δια αρχη΄ ενθαρρυ΄νει τη χρη΄ση
τηλεπικοινωνιακω΄ν τεχνολογιω΄ν, ο΄πως ει΄ναι οι τηλεσυνδιασκε΄ψεις.
5.
Το κεντρικο΄ ο΄ργανο η΄ η αρµο΄δια αρχη΄ µπορει΄ να αρνηθει΄
την απευθει΄ας διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων µο΄νον εα΄ν:
α)

η παραγγελι΄α δεν εµπι΄πτει στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του
παρο΄ντος κανονισµου΄ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 1·

β)

η παραγγελι΄α δεν περιλαµβα΄νει ο΄λες τις αναγκαι΄ες πληροφορι΄ες συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 4, η΄

γ)

η απευθει΄ας διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων αντι΄κειται στις θεµελιω΄δεις αρχε΄ς της νοµοθεσι΄ας στο κρα΄τος µε΄λος του.

1.
Η Επιτροπη΄ θα καταρτι΄σει και θα ενηµερω΄νει τακτικα΄
εγχειρι΄διο, το οποι΄ο πρε΄πει να ει΄ναι διαθε΄σιµο και σε ηλεκτρονικη΄
µορφη΄ και θα περιλαµβα΄νει τα στοιχει΄α που παρε΄χουν τα κρα΄τη
µε΄λη συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 22 και τις ισχυ΄ουσες συµφωνι΄ες και
ρυθµι΄σεις που προβλε΄πει το α΄ρθρο 21.
2.
Η ενηµε΄ρωση η΄ η τεχνικη΄ τροποποι΄ηση των εντυ΄πων που
περιε΄χονται στο παρα΄ρτηµα θα πραγµατοποιου΄νται συ΄µφωνα µε
τη διαδικασι΄α της συµβουλευτικη΄ς επιτροπη΄ς του α΄ρθρου 20
παρα΄γραφος 2.
'Αρθρο 20

6.
Υπο΄ την επιφυ΄λαξη των ο΄ρων που προβλε΄πονται απο΄ την
παρα΄γραφο 4, το αιτου΄ν δικαστη΄ριο εκτελει΄ την παραγγελι΄α
συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους του.

Επιτροπη΄
1.

Τ µ η΄ µ α 5

Η Επιτροπη΄ επικουρει΄ται απο΄ επιτροπη΄.

2.
'Οταν γι΄νεται αναφορα΄ στο παρο΄ν α΄ρθρο, ισχυ΄ουν τα
α΄ρθρα 3 και 7 της απο΄φασης 1999/468/ΕΚ.

'Εξοδα
3.

Η επιτροπη΄ θεσπι΄ζει τον εσωτερικο΄ κανονισµο΄ της.

'Αρθρο 18
'Αρθρο 21
1.
Η εκτε΄λεση της παραγγελι΄ας συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 10 δεν
γεννα΄ αξι΄ωση οποιασδη΄ποτε επιστροφη΄ς τελω΄ν η΄ εξο΄δων.
2.
Ωστο΄σο, αν το ζητη΄σει το δικαστη΄ριο της εκτε΄λεσης, το
αιτου΄ν δικαστη΄ριο διασφαλι΄ζει την ταχει΄α καταβολη΄ των:
—

αµοιβω΄ν εµπειρογνωµο΄νων και διερµηνε΄ων και

—

των εξο΄δων εφαρµογη΄ς του α΄ρθρου 10 παρα΄γραφοι 3 και 4.

Η υποχρε΄ωση των διαδι΄κων να καταβα΄λουν τα ανωτε΄ρω τε΄λη και
δαπα΄νες διε΄πεται απο΄ την νοµοθεσι΄α του αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου.

Σχε΄ση µε ισχυ΄ουσες η΄ µελλοντικε΄ς συµφωνι΄ες η΄ διακανο΄ ν µελω
΄ν
νισµου΄ς µεταξυ΄ των κρατω
1.
Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς υπερισχυ΄ει, ως προς το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του, των διατα΄ξεων που περιλαµβα΄νονται σε διµερει΄ς η΄
πολυµερει΄ς συµφωνι΄ες η΄ συµβα΄σεις που ΄εχουν συναφθει΄ απο΄ τα
κρα΄τη µε΄λη και ειδικο΄τερα στη συ΄µβαση της Χα΄γης της 1ης Μαρτι΄ου 1954 περι΄ πολιτικη΄ς δικονοµι΄ας και στη συ΄µβαση της Χα΄γης
της 18ης Μαρτι΄ου 1970 για τη λη΄ψη µαρτυρικω΄ν αποδει΄ξεων
στην αλλοδαπη΄ σε αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις, ο΄σον αφορα΄
τις σχε΄σεις µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν που ει΄ναι µε΄ρη αυτω΄ν των
συµβα΄σεων.
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2.
Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς δεν εµποδι΄ζει τα κρα΄τη µε΄λη να
διατηρου΄ν η΄ να συνα΄πτουν επιµε΄ρους συµφωνι΄ες η΄ συµβα΄σεις
µεταξυ΄ δυ΄ο η΄ περισσο΄τερων εξ αυτω΄ν, προκειµε΄νου να διευκολυ΄νεται η διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων, εφο΄σον συνα΄δουν προς τον παρο΄ντα
κανονισµο΄.
3.

Τα κρα΄τη µε΄λη αποστε΄λλουν στην Επιτροπη΄:

α)

το αργο΄τερο την 1η Ιουλι΄ου 2003 αντι΄γραφο των συµφωνιω΄ν
η΄ συµβα΄σεων που διατηρου΄νται µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν
που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 2·

β)

γ)

αντι΄γραφο των συµφωνιω΄ν η΄ συµβα΄σεων που συνα΄πτουν
µεταξυ΄ τους, συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 2, καθω΄ς και το
σχε΄διο των συµφωνιω΄ν η΄ συµβα΄σεων που προτι΄θενται να
συνα΄ψουν και
κα΄θε καταγγελι΄α η΄ τροποποι΄ηση των εν λο΄γω συµφωνιω΄ν η΄
συµβα΄σεων.
'Αρθρο 22
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γ)

τα τεχνικα΄ µε΄σα, τα οποι΄α διαθε΄τουν για την παραλαβη΄
παραγγελι΄ας τα δικαστη΄ρια που µνηµονευ΄ονται στον κατα΄λογο κατα΄ το α΄ρθρο 2 παρα΄γραφος 2·

δ)

τις γλω΄σσες που επιτρε΄πονται για τη συ΄νταξη της παραγγελι΄ας, ο΄πως αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 5.

Τα κρα΄τη µε΄λη ανακοινω΄νουν στην Επιτροπη΄ οποιαδη΄ποτε µεταγενε΄στερη τροποποι΄ηση των στοιχει΄ων αυτω΄ν.
'Αρθρο 23
Επανεξε΄ταση
Το αργο΄τερο την 1η Ιανουαρι΄ου 2007 και ακολου΄θως ανα΄
πενταετι΄α, η Επιτροπη΄ υποβα΄λλει, στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο,
στο Συµβου΄λιο και στην Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄,
΄εκθεση σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄,
µεριµνω΄ντας ιδι΄ως για την πρακτικη΄ εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 3
παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο γ) και παρα΄γραφος 3 και των α΄ρθρων 17
και 18.

΄ σεις
Ανακοινω
'Αρθρο 24

Το αργο΄τερο την 1η Ιουλι΄ου 2003 κα΄θε κρα΄τος µε΄λος ανακοινω΄νει
στην Επιτροπη΄ τα ακο΄λουθα:
α)

β)

'Εναρξη ισχυ΄ος

τον κατα΄λογο, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 2 παρα΄γραφος 2, στον
οποι΄ο δηλω΄νεται η κατα΄ το΄πον και, ενδεχοµε΄νως, η ειδικη΄
αρµοδιο΄τητα των δικαστηρι΄ων·

1.

το ο΄νοµα και τη διευ΄θυνση των κεντρικω΄ν οργα΄νων και
αρµοδι΄ων αρχω΄ν συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 3, καθω΄ς και την
κατα΄ το΄πον αρµοδιο΄τητα΄ τους·

2.
Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς εφαρµο΄ζεται απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου
2004, εκτο΄ς απο΄ τα α΄ρθρα 19, 21 και 22, τα οποι΄α εφαρµο΄ζονται
απο΄ την 1η Ιουλι΄ου 2001.

Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς αρχι΄ζει να ισχυ΄ει την 1η Ιουλι΄ου 2001.

Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς ει΄ναι δεσµευτικο΄ς ως προς ο΄λα τα µε΄ρη του και ισχυ΄ει α΄µεσα στα κρα΄τη µε΄λη συ΄µφωνα µε
τη συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας.
Βρυξε΄λλες, 28 Μαι΅ου 2001.
Για το Συµβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος
T. BODSTRÖM

27.6.2001

EL

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ Α

Παραγγελι΄α διεξαγωγη΄ς αποδει΄ξεων
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 4 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συµβουλι΄ου, της 28ης Μαι΅ου 2001, για τη
συνεργασι΄α µεταξυ΄ των δικαστηρι΄ων των κρατω΄ν µελω΄ν κατα΄ τη διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων σε αστικε΄ς η΄ εµπορικε΄ς
υποθε΄σεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

1.

Αριθµο΄ς πρωτοκο΄λλου του αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου:

2.

Αριθµο΄ς πρωτοκο΄λλου του δικαστηρι΄ου εκτε΄λεσης:

3.

Αιτου΄ν δικαστη΄ριο:

4.

5.

3.1.

'Ονοµα:

3.2.

∆ιευ΄θυνση:
3.2.1.

Οδο΄ς και αριθµο΄ς/ταχυδροµικη΄ θυρι΄δα:

3.2.2.

Το΄πος και ταχυδροµικο΄ς τοµε΄ας:

3.2.3.

Κρα΄τος:

3.3.

Τηλ.:

3.4.

Φαξ:

3.5.

Ηλεκτρονικο΄ ταχυδροµει΄ο:

∆ικαστη΄ριο εκτε΄λεσης:
4.1.

'Ονοµα:

4.2.

∆ιευ΄θυνση:
4.2.1.

Οδο΄ς και αριθµο΄ς/ταχυδροµικη΄ θυρι΄δα:

4.2.2.

Το΄πος και ταχυδροµικο΄ς τοµε΄ας:

4.2.3.

Κρα΄τος:

4.3.

Τηλ.:

4.4.

Φαξ:

4.5.

Ηλεκτρονικο΄ ταχυδροµει΄ο:

Σε αγωγη΄ που ασκη΄θηκε απο΄ τον ενα΄γοντα/αιτου΄ντα:
5.1.

'Ονοµα:

5.2.

∆ιευ΄θυνση:
5.2.1.

Οδο΄ς και αριθµο΄ς/ταχυδροµικη΄ θυρι΄δα:

5.2.2.

Το΄πος και ταχυδροµικο΄ς τοµε΄ας:

5.2.3.

Κρα΄τος:
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5.3.

Τηλ.:

5.4.

Φαξ:

5.5.

Ηλεκτρονικο΄ ταχυδροµει΄ο:

Εκπρο΄σωποι του ενα΄γοντος/αιτου΄ντος:
6.1.

'Ονοµα:

6.2.

∆ιευ΄θυνση:
6.2.1.

Οδο΄ς και αριθµο΄ς/ταχυδροµικη΄ θυρι΄δα:

6.2.2.

Το΄πος και ταχυδροµικο΄ς τοµε΄ας:

6.2.3.

Κρα΄τος:

6.3.

Τηλ.:

6.4.

Φαξ:

6.5.

Ηλεκτρονικο΄ ταχυδροµει΄ο:

Κατα΄ του εναγοµε΄νου/αντιδι΄κου:
7.1.

'Ονοµα:

7.2.

∆ιευ΄θυνση:
7.2.1.

Οδο΄ς και αριθµο΄ς/ταχυδροµικη΄ θυρι΄δα:

7.2.2.

Το΄πος και ταχυδροµικο΄ς τοµε΄ας:

7.2.3.

Κρα΄τος:

7.3.

Τηλ.:

7.4.

Φαξ:

7.5.

Ηλεκτρονικο΄ ταχυδροµει΄ο:

Εκπρο΄σωποι του εναγοµε΄νου/αντιδι΄κου:
8.1.

'Ονοµα:

8.2.

∆ιευ΄θυνση:
8.2.1.

Οδο΄ς και αριθµο΄ς/ταχυδροµικη΄ θυρι΄δα:

8.2.2.

Το΄πος και ταχυδροµικο΄ς τοµε΄ας:

8.2.3.

Κρα΄τος:

8.3.

Τηλ.:

8.4.

Φαξ:

8.5.

Ηλεκτρονικο΄ ταχυδροµει΄ο:
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Παρουσι΄α και συµµετοχη΄ των διαδι΄κων:
9.1.

Οι δια΄δικοι και, ενδεχοµε΄νως, οι εκπρο΄σωποι΄ τους θα παρι΄στανται κατα΄ τη διεξαγωγη΄ των αποδει΄ξεων:

9.2.

Ζητει΄ται η συµµετοχη΄ των διαδι΄κων και, ενδεχοµε΄νως, των εκπροσω΄πων τους:

10. Παρουσι΄α και συµµετοχη΄ των εντεταλµε΄νων του αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου:
10.1.

Οι εντεταλµε΄νοι θα παρι΄στανται κατα΄ τη διεξαγωγη΄ των αποδει΄ξεων:

10.2.

Ζητει΄ται η συµµετοχη΄ των εντεταλµε΄νων:
10.2.1.

'Ονοµα:

10.2.2.

Ονοµασι΄α:

10.2.3.

Αρµοδιο΄τητες:

10.2.4.

Καθη΄κοντα:

11. Φυ΄ση και αντικει΄µενο της υπο΄θεσης και συ΄ντοµη παρουσι΄αση του περιεχοµε΄νου της (ενδεχοµε΄νως στο
παρα΄ρτηµα):
12. Παραγγελθει΄σα διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων:
12.1.

Περιγραφη΄ της παραγγελθει΄σας διεξαγωγη΄ς αποδει΄ξεων (ενδεχοµε΄νως στο παρα΄ρτηµα):

12.2.

Εξε΄ταση µαρτυ΄ρων:
12.2.1.

Ονοµατεπω΄νυµο:

12.2.2.

∆ιευ΄θυνση:

12.2.3.

Τηλ.:

12.2.4.

Φαξ:

12.2.5.

Ηλεκτρονικο΄ ταχυδροµει΄ο:

12.2.6.

Ως προς τα ακο΄λουθα ερωτη΄µατα η΄ την παρουσι΄αση του περιεχοµε΄νου της υπο΄θεσης ως
προς το οποι΄ο θα εξετασθου΄ν (ενδεχοµε΄νως στο παρα΄ρτηµα):

12.2.7.

∆ικαι΄ωµα α΄ρνησης των µαρτυ΄ρων συ΄µφωνα µε το δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους του
αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου (ενδεχοµε΄νως στο παρα΄ρτηµα):

12.2.8.

Παρα΄κληση να εξετασθου΄ν οι µα΄ρτυρες:

12.2.9.

12.3.

12.2.8.1.

σε ΄ενορκη κατα΄θεση:

12.2.8.2.

σε κατα΄θεση µε διαβεβαι΄ωση:

Κα΄θε α΄λλη πληροφορι΄α την οποι΄α θεωρει΄ αναγκαι΄α το αιτου΄ν δικαστη΄ριο (ενδεχοµε΄νως
στο παρα΄ρτηµα):

'Αλλη διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων, παρα΄κληση να αναφε΄ρονται:
12.3.1.

τα ΄εγγραφα τα οποι΄α πρε΄πει να εξεταστου΄ν και περιγραφη΄ της ζητου΄µενης διεξαγωγη΄ς
αποδει΄ξεων (ενδεχοµε΄νως στο παρα΄ρτηµα):

12.3.2.

αντικει΄µενα τα οποι΄α πρε΄πει να εξεταστου΄ν και περιγραφη΄ της ζητου΄µενης διεξαγωγη΄ς
αποδει΄ξεων (ενδεχοµε΄νως στο παρα΄ρτηµα):
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13. Παρα΄κληση να εκτελεστει΄ η παραγγελι΄α:
13.1.

Συ΄µφωνα µε ειδικη΄ διαδικασι΄α (α΄ρθρο 10 παρα΄γραφος 3) προβλεποµε΄νη απο΄ το δι΄καιο του κρα΄τους
µε΄λους του αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου η΄/και µε χρη΄ση των τηλεπικοινωνιακω΄ν τεχνολογιω΄ν (α΄ρθρο 10
παρα΄γραφος 4) που περιγρα΄φονται στο παρα΄ρτηµα:

13.2.

Οι ακο΄λουθες πληροφορι΄ες ει΄ναι απαραι΄τητες για την εφαρµογη΄ της:

'Εγινε στ...:
Ηµεροµηνι΄α:

Κοινοποι΄ηση για τη διαβι΄βαση της παραγγελι΄ας
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 7 παρα΄γραφος 2 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συµβουλι΄ου, της 28ης Μαι΅ου
2001, για τη συνεργασι΄α µεταξυ΄ των δικαστηρι΄ων των κρατω΄ν µελω΄ν κατα΄ τη διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων σε αστικε΄ς η΄
εµπορικε΄ς υποθε΄σεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

14. Η παραγγελι΄α δεν εµπι΄πτει στη δικαιοδοσι΄α του δικαστηρι΄ου που αναφε΄ρεται στο σηµει΄ο 4 και διαβιβα΄στηκε
στο:
14.1.

'Ονοµα του αρµοδι΄ου δικαστηρι΄ου:

14.2.

∆ιευ΄θυνση:
14.2.1.

Οδο΄ς και αριθµο΄ς/ταχυδροµικη΄ θυρι΄δα:

14.2.2.

Το΄πος και ταχυδροµικο΄ς τοµε΄ας:

14.2.3.

Κρα΄τος:

14.3.

Τηλ.:

14.4.

Φαξ:

14.5.

Ηλεκτρονικο΄ ταχυδροµει΄ο:

'Εγινε στ...:
Ηµεροµηνι΄α:
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ΕΝΤΥΠΟ Β

Αποδεικτικο΄ παραλαβη΄ς της παραγγελι΄ας διεξαγωγη΄ς αποδει΄ξεων
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 7 παρα΄γραφος 1 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συµβουλι΄ου, της 28ης Μαι΅ου
2001, για τη συνεργασι΄α µεταξυ΄ των δικαστηρι΄ων των κρατω΄ν µελω΄ν κατα΄ τη διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων σε αστικε΄ς η΄
εµπορικε΄ς υποθε΄σεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

1.

Αριθµο΄ς πρωτοκο΄λλου του αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου:

2.

Αριθµο΄ς πρωτοκο΄λλου του δικαστηρι΄ου εκτε΄λεσης:

3.

'Ονοµα του αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου:

4.

∆ικαστη΄ριο εκτε΄λεσης:
4.1.

'Ονοµα:

4.2.

∆ιευ΄θυνση:
4.2.1.

Οδο΄ς και αριθµο΄ς/ταχυδροµικη΄ θυρι΄δα:

4.2.2.

Το΄πος και ταχυδροµικο΄ς τοµε΄ας:

4.2.3.

Κρα΄τος:

4.3.

Τηλ.:

4.4.

Φαξ:

4.5.

Ηλεκτρονικο΄ ταχυδροµει΄ο:

5.

Η παραγγελι΄α παρελη΄φθη στις ... (ηµεροµηνι΄α παραλαβη΄ς) απο΄ το δικαστη΄ριο το οποι΄ο δηλου΄ται ανωτε΄ρω στο
σηµει΄ο 4.

6.

H παραγγελι΄α δεν µπορει΄ να εξεταστει΄ διο΄τι:
6.1.

η γλω΄σσα που χρησιµοποιη΄θηκε για την συµπλη΄ρωση του εντυ΄που δεν ει΄ναι αποδεκτη΄ (α΄ρθρο 5):
6.1.1.

6.2.

'Εγινε στ…:
Ηµεροµηνι΄α:

παρακαλω΄ χρησιµοποιη΄στε µι΄α απο΄ τις ακο΄λουθες γλω΄σσες:

το ΄εγγραφο δεν ει΄ναι ευανα΄γνωστο (α΄ρθρο 6):
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ΕΝΤΥΠΟ Γ

Παρα΄κληση να παρασχεθου΄ν συµπληρωµατικα΄ στοιχει΄α για τη διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 8 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συµβουλι΄ου, της 28ης Μαι΅ου 2001, για τη
συνεργασι΄α µεταξυ΄ των δικαστηρι΄ων των κρατω΄ν µελω΄ν κατα΄ τη διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων σε αστικε΄ς η΄ εµπορικε΄ς
υποθε΄σεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

1.

Αριθµο΄ς πρωτοκο΄λλου του αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου:

2.

Αριθµο΄ς πρωτοκο΄λλου του δικαστηρι΄ου εκτε΄λεσης:

3.

'Ονοµα του αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου:

4.

'Ονοµα του δικαστηρι΄ου εκτε΄λεσης:

5.

Η παραγγελι΄α µπορει΄ να εκτελεσθει΄ µο΄νον εα΄ν υπα΄ρχουν τα ακο΄λουθα συµπληρωµατικα΄ στοιχει΄α:

6.

Η παραγγελι΄α δεν µπορει΄ να εκτελεστει΄ πριν πραγµατοποιηθει΄ εγγυ΄ηση η΄ προκαταβολη΄ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 18
παρα΄γραφος 3. Η εγγυ΄ηση η΄ η προκαταβολη΄ πραγµατοποιου΄νται ως εξη΄ς:

'Εγινε στ…:
Ηµεροµηνι΄α:
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ΕΝΤΥΠΟ ∆

Αποδεικτικο΄ παραλαβη΄ς της εγγυ΄ηση η΄ προκαταβολη΄ς
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 8 παρα΄γραφος 2 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συµβουλι΄ου, της 28ης Μαι΅ου
2001, για τη συνεργασι΄α µεταξυ΄ των δικαστηρι΄ων των κρατω΄ν µελω΄ν κατα΄ τη διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων σε αστικε΄ς η΄
εµπορικε΄ς υποθε΄σεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

1.

Αριθµο΄ς πρωτοκο΄λλου του αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου:

2.

Αριθµο΄ς πρωτοκο΄λλου του δικαστηρι΄ου εκτελε΄σεως:

3.

'Ονοµα του αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου:

4.

'Ονοµα του δικαστηρι΄ου εκτελε΄σεως:

5.

Η εγγυ΄ηση η΄ η προκαταβολη΄ παρελη΄φθησαν στις ... (ηµεροµηνι΄α παραλαβη΄ς) απο΄ το αναφερο΄µενο στο σηµει΄ο 4
δικαστη΄ριο.

'Εγινε στ...:
Ηµεροµηνι΄α:
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Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

ΕΝΤΥΠΟ Ε

Κοινοποι΄ηση ο΄σον αφορα΄ την παραγγελι΄α για ειδικο΄ τυ΄πο η΄/και για χρη΄ση τηλεπικοινωνιακω΄ν τεχνολογιω΄ν
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 10 παρα΄γραφος 3 και 4 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συµβουλι΄ου, της
28ης Μαι΅ου 2001, για τη συνεργασι΄α µεταξυ΄ των δικαστηρι΄ων των κρατω΄ν µελω΄ν κατα΄ τη διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων σε
αστικε΄ς η΄ εµπορικε΄ς υποθε΄σεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

1.

Αριθµο΄ς πρωτοκο΄λλου του αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου:

2.

Αριθµο΄ς πρωτοκο΄λλου του δικαστηρι΄ου εκτε΄λεσης:

3.

'Ονοµα του αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου:

4.

'Ονοµα του δικαστηρι΄ου εκτε΄λεσης:

5.

Η παραγγελι΄α δεν µπορει΄ να εκτελεστει΄ κατα΄ τον ειδικο΄ τυ΄πο που αναφε΄ρεται στο σηµει΄ο 13.1 της παραγγελι΄ας
(ε΄ντυπο Α), δεδοµε΄νου ο΄τι:

6.

5.1.

ο εν λο΄γω τυ΄πος δεν συνα΄δει προς το δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους του δικαστηρι΄ου εκτε΄λεσης:

5.2.

η τη΄ρηση του εν λο΄γω τυ΄που δεν ει΄ναι δυνατη΄ λο΄γω των ακο΄λουθων µειζο΄νων πραγµατικω΄ν δυσκολιω΄ν:

Η παραγγελι΄α δεν µπορει΄ να εκτελεστει΄ µε χρη΄ση τηλεπικοινωνιακω΄ν τεχνολογιω΄ν που αναφε΄ρονται στο
σηµει΄ο 13.1 της παραγγελι΄ας (ε΄ντυπο Α), δεδοµε΄νου ο΄τι:
6.1.

η χρη΄ση των τηλεπικοινωνιακω΄ν τεχνολογιω΄ν δεν συνα΄δει προς το δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους του
δικαστηρι΄ου εκτε΄λεσης:

6.2.

η χρη΄ση των τηλεπικοινωνιακω΄ν τεχνολογιω΄ν δεν ει΄ναι δυνατη΄ λο΄γω µειζο΄νων πραγµατικω΄ν δυσκολιω΄ν:

'Εγινε στ...:
Ηµεροµηνι΄α:

27.6.2001

27.6.2001
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Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤ

Κοινοποι΄ηση της ηµεροµηνι΄ας, της ω΄ρας και του το΄που διεξαγωγη΄ς των αποδει΄ξεων, καθω΄ς και των ο΄ρων συµµετοχη΄ς
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 11 παρα΄γραφος 4 και το α΄ρθρο 12 παρα΄γραφος 5 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1206/2001
του Συµβουλι΄ου, της 28ης Μαι΅ου 2001, για τη συνεργασι΄α µεταξυ΄ των δικαστηρι΄ων των κρατω΄ν µελω΄ν κατα΄ τη
διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων σε αστικε΄ς η΄ εµπορικε΄ς υποθε΄σεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

1.

Αριθµο΄ς πρωτοκο΄λλου του αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου:

2.

Αριθµο΄ς πρωτοκο΄λλου του δικαστηρι΄ου εκτε΄λεσης:

3.

Αιτου΄ν δικαστη΄ριο:

4.

3.1.

'Ονοµα:

3.2.

∆ιευ΄θυνση:
3.2.1.

Οδο΄ς και αριθµο΄ς/ταχυδροµικη΄ θυρι΄δα:

3.2.2.

Το΄πος και ταχυδροµικο΄ς τοµε΄ας:

3.2.3.

Κρα΄τος:

3.3.

Τηλ.:

3.4.

Φαξ:

3.5.

Ηλεκτρονικο΄ ταχυδροµει΄ο:

∆ικαστη΄ριο εκτε΄λεσης:
4.1.

'Ονοµα:

4.2.

∆ιευ΄θυνση:
4.2.1.

Οδο΄ς και αριθµο΄ς/ταχυδροµικη΄ θυρι΄δα:

4.2.2.

Το΄πος και ταχυδροµικο΄ς τοµε΄ας:

4.2.3.

Κρα΄τος:

4.3.

Τηλ.:

4.4.

Φαξ:

4.5.

Ηλεκτρονικο΄ ταχυδροµει΄ο:

5.

Ηµεροµηνι΄α και ω΄ρα της διεξαγωγη΄ς αποδει΄ξεων:

6.

Το΄πος διεξαγωγη΄ς των αποδει΄ξεων, εφο΄σον διαφε΄ρει απο΄ τον το΄πο που δηλου΄ται ανωτε΄ρω στο σηµει΄ο 4:

7.

Ενδεχοµε΄νως, ο΄ροι συµµετοχη΄ς των διαδι΄κων και, αν υπα΄ρχουν, των εκπροσω΄πων τους:
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8.

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

Ενδεχοµε΄νως, ο΄ροι συµµετοχη΄ς των εντεταλµε΄νων του αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου:

'Εγινε στ…:
Ηµεροµηνι΄α:

27.6.2001
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Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

ΕΝΤΥΠΟ Ζ

Κοινοποι΄ηση λο΄γω καθυστερη΄σεων
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 15 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συµβουλι΄ου, της 28ης Μαι΅ου 2001, για τη
συνεργασι΄α µεταξυ΄ των δικαστηρι΄ων των κρατω΄ν µελω΄ν κατα΄ τη διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων σε αστικε΄ς η΄ εµπορικε΄ς
υποθε΄σεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

1.

Αριθµο΄ς πρωτοκο΄λλου του αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου:

2.

Αριθµο΄ς πρωτοκο΄λλου του δικαστηρι΄ου εκτε΄λεσης:

3.

'Ονοµα του αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου:

4.

'Ονοµα του δικαστηρι΄ου εκτε΄λεσης:

5.

Η παραγγελι΄α ει΄ναι αδυ΄νατον να εκτελεσθει΄ εντο΄ς 90 ηµερω΄ν απο΄ την παραλαβη΄ της, για τους ακο΄λουθους λο΄γους:

6.

Εκτιµα΄ται ο΄τι η παραγγελι΄α θα εκτελεσθει΄ ΄εως … (να αναφερθει΄ η εκτιµω
΄ µενη ηµεροµηνι΄α):

'Εγινε στ…:
Ηµεροµηνι΄α:
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Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

ΕΝΤΥΠΟ Η

Πληροφορι΄ες για την ΄εκβαση της παραγγελι΄ας
συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 14 και 16 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συµβουλι΄ου, της 28ης Μαι΅ου 2001,
για τη συνεργασι΄α µεταξυ΄ των δικαστηρι΄ων των κρατω΄ν µελω΄ν κατα΄ τη διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων σε αστικε΄ς η΄ εµπορικε΄ς
υποθε΄σεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

1.

Αριθµο΄ς πρωτοκο΄λλου του αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου:

2.

Αριθµο΄ς πρωτοκο΄λλου του δικαστηρι΄ου εκτε΄λεσης:

3.

'Ονοµα του αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου:

4.

'Ονοµα του δικαστηρι΄ου εκτε΄λεσης:

5.

Η παραγγελι΄α εκτελε΄στηκε:
Επισυνα΄πτονται τα δικο΄γραφα απο΄ τα οποι΄α απορρε΄ει ο΄τι η παραγγελι΄α εξετελε΄σθη:

6.

Η εκτε΄λεση της παραγγελι΄ας απορρι΄φθηκε διο΄τι:
6.1.

το προ΄σωπο που επρο΄κειτο να εξεταστει΄ επικαλε΄στηκε δικαι΄ωµα α΄ρνησης καταθε΄σεως η΄ επικαλε΄σθηκε
απαγο΄ρευση κατα΄θεσης:
6.1.1.

συ΄µφωνα µε το δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους του δικαστηρι΄ου εκτε΄λεσης:

6.1.2.

συ΄µφωνα µε το δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους του αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου:

6.2.

η παραγγελι΄α δεν εµπι΄πτει στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄:

6.3.

η εκτε΄λεση της παραγγελι΄ας δεν υπα΄γεται στο πεδι΄ο δικαστικη΄ς αρµοδιο΄τητας συ΄µφωνα µε το δι΄καιο
του κρα΄τους µε΄λους του δικαστηρι΄ου εκτε΄λεσης:

6.4.

το αιτου΄ν δικαστη΄ριο δεν ανταποκρι΄θηκε στο αι΄τηµα για παροχη΄ συµπληρωµατικω΄ν στοιχει΄ων της ...
(ηµεροµηνι΄α του αιτη΄µατος) του δικαστηρι΄ου εκτε΄λεσης:

6.5.

η εγγυ΄ηση η΄ η προκαταβολη΄ που ζητη΄θηκε συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 18 παρα΄γραφος 3 δεν
πραγµατοποιη΄θηκε:

'Εγινε στ…:
Ηµεροµηνι΄α:

27.6.2001
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Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

ΕΝΤΥΠΟ Θ

Παραγγελι΄α για απευθει΄ας διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 17 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συµβουλι΄ου, της 28ης Μαι΅ου 2001, για τη
συνεργασι΄α µεταξυ΄ των δικαστηρι΄ων των κρατω΄ν µελω΄ν κατα΄ τη διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων σε αστικε΄ς η΄ εµπορικε΄ς
υποθε΄σεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

1.

Αριθµο΄ς πρωτοκο΄λλου του αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου:

2.

Αριθµο΄ς πρωτοκο΄λλου του κεντρικου΄ οργα΄νου/αρµο΄διας αρχη΄ς:

3.

Αιτου΄ν ∆ικαστη΄ριο:

4.

5.

3.1.

'Ονοµα:

3.2.

∆ιευ΄θυνση:
3.2.1.

Οδο΄ς και αριθµο΄ς/ταχυδροµικη΄ θυρι΄δα:

3.2.2.

Το΄πος και ταχυδροµικο΄ς τοµε΄ας:

3.2.3.

Κρα΄τος:

3.3.

Τηλ.:

3.4.

Φαξ:

3.5.

Ηλεκτρονικο΄ ταχυδροµει΄ο:

Κεντρικο΄ ο΄ργανο/αρµο΄δια αρχη΄ του κρα΄τους εκτε΄λεσης:
4.1.

'Ονοµα:

4.2.

∆ιευ΄θυνση:
4.2.1.

Οδο΄ς και αριθµο΄ς/ταχυδροµικη΄ θυρι΄δα:

4.2.2.

Το΄πος και ταχυδροµικο΄ς τοµε΄ας:

4.2.3.

Κρα΄τος:

4.3.

Τηλ.:

4.4.

Φαξ:

4.5.

Ηλεκτρονικο΄ ταχυδροµει΄ο:

Στην αγωγη΄ που α΄σκησε ο ενα΄γων/αιτω΄ν:
5.1.

'Ονοµα:

5.2.

∆ιευ΄θυνση:
5.2.1.

Οδο΄ς και αριθµο΄ς/ταχυδροµικη΄ θυρι΄δα:

5.2.2.

Το΄πος και ταχυδροµικο΄ς τοµε΄ας:

5.2.3.

Κρα΄τος:
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6.

7.

8.

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

5.3.

Τηλ.:

5.4.

Φαξ:

5.5.

Ηλεκτρονικο΄ ταχυδροµει΄ο:

Εκπρο΄σωποι του ενα΄γοντος/αιτου΄ντος:
6.1.

'Ονοµα:

6.2.

∆ιευ΄θυνση:
6.2.1.

Οδο΄ς και αριθµο΄ς/ταχυδροµικη΄ θυρι΄δα:

6.2.2.

Το΄πος και ταχυδροµικο΄ς τοµε΄ας:

6.2.3.

Κρα΄τος:

6.3.

Τηλ.:

6.4.

Φαξ:

6.5.

Ηλεκτρονικο΄ ταχυδροµει΄ο:

Κατα΄ του εναγοµε΄νου/αντιδι΄κου:
7.1.

'Ονοµα/Ονοµασι΄α:

7.2.

∆ιευ΄θυνση:
7.2.1.

Οδο΄ς και αριθµο΄ς/ταχυδροµικη΄ θυρι΄δα:

7.2.2.

Το΄πος και ταχυδροµικο΄ς τοµε΄ας:

7.2.3.

Κρα΄τος:

7.3.

Τηλ.:

7.4.

Φαξ:

7.5.

Ηλεκτρονικο΄ ταχυδροµει΄ο:

Εκπρο΄σωποι του εναγοµε΄νου/αντιδι΄κου:
8.1.

'Ονοµα:

8.2.

∆ιευ΄θυνση:
8.2.1.

Οδο΄ς και αριθµο΄ς/ταχυδροµικη΄ θυρι΄δα:

8.2.2.

Το΄πος και ταχυδροµικο΄ς τοµε΄ας:

8.2.3.

Κρα΄τος:

8.3.

Τηλ.:

8.4.

Φαξ:

8.5.

Ηλεκτρονικο΄ ταχυδροµει΄ο:
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9.

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

Η διεξαγωγη΄ των αποδει΄ξεων γι΄νεται απο΄:
9.1.

'Ονοµα:

9.2.

Ονοµασι΄α:

9.3.

Αρµοδιο΄τητες:

9.4.

Καθη΄κοντα:

10. Φυ΄ση και αντικει΄µενο της υπο΄θεσης και συ΄ντοµη παρουσι΄αση του περιεχοµε΄νου της (ενδεχοµε΄νως στο παρα΄ρτηµα):
11. Παραγγελθει΄σα διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων:
11.1.

Περιγραφη΄ της παραγγελθει΄σας διεξαγωγη΄ς των αποδει΄ξεων: (ενδεχοµε΄νως στο παρα΄ρτηµα):

11.2.

Εξε΄ταση µαρτυ΄ρων:

11.3.

11.2.1.

Ονοµατεπω΄νυµο:

11.2.2.

∆ιευ΄θυνση:

11.2.3.

Τηλ.:

11.2.4.

Φαξ:

11.2.5.

Ηλεκτρονικο΄ ταχυδροµει΄ο:

11.2.6.

Ως προς τα ερωτη΄µατα που τι΄θενται στο µα΄ρτυρα η΄ την παρουσι΄αση του περιεχοµε΄νου της
υποθε΄σεως ως προς το οποι΄ο θα εξετασθει΄ (ενδεχοµε΄νως στο παρα΄ρτηµα):

11.2.7.

∆ικαι΄ωµα α΄ρνησης των µαρτυ΄ρων συ΄µφωνα µε το δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους του αιτου΄ντος
δικαστηρι΄ου (ενδεχοµε΄νως στο παρα΄ρτηµα):

'Αλλη διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων (ενδεχοµε΄νως στο παρα΄ρτηµα):

12. Το αιτου΄ν δικαστη΄ριο ζητα΄ την απευθει΄ας διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων µε τα ακο΄λουθα τηλεπικοινωνιακα΄ µε΄σα (ενδεχοµε΄νως
στο παρα΄ρτηµα):

'Εγινε στ…:
Ηµεροµηνι΄α:
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Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

ΕΝΤΥΠΟ Ι

Ενηµε΄ρωση απο΄ το κεντρικο΄ ο΄ργανο/την αρµο΄δια αρχη΄
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 17 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συµβουλι΄ου, της 28ης Μαι΅ου 2001, για τη
συνεργασι΄α µεταξυ΄ των δικαστηρι΄ων των κρατω΄ν µελω΄ν κατα΄ τη διεξαγωγη΄ αποδει΄ξεων σε αστικε΄ς η΄ εµπορικε΄ς
υποθε΄σεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

1.

Αριθµο΄ς πρωτοκο΄λλου του αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου:

2.

Αριθµο΄ς πρωτοκο΄λλου του κεντρικου΄ οργα΄νου/αρµο΄διας αρχη΄ς:

3.

'Ονοµα του αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου:

4.

Κεντρικο΄ ο΄ργανο/αρµο΄δια αρχη΄:

5.

4.1.

'Ονοµα:

4.2.

∆ιευ΄θυνση:
4.2.1.

Οδο΄ς και αριθµο΄ς/ταχυδροµικη΄ θυρι΄δα:

4.2.2.

Το΄πος και ταχυδροµικο΄ς τοµε΄ας:

4.2.3.

Κρα΄τος:

4.3.

Τηλ.:

4.4.

Φαξ:

4.5.

Ηλεκτρονικο΄ ταχυδροµει΄ο:

Ενηµε΄ρωση απο΄ το κεντρικο΄ ο΄ργανο/αρµο΄δια αρχη΄:
5.1.

Η απευθει΄ας εκτε΄λεση συ΄µφωνα µε την παραγγελι΄α ει΄ναι αποδεκτη΄:

5.2.

Η απευθει΄ας εκτε΄λεση συ΄µφωνα µε την παραγγελι΄α ει΄ναι αποδεκτη΄ υπο΄ τους ακο΄λουθους ο΄ρους
(ενδεχοµε΄νως στο παρα΄ρτηµα):

5.3.

Η απευθει΄ας εκτε΄λεση συ΄µφωνα µε την παραγγελι΄α δεν ει΄ναι αποδεκτη΄ για τους ακο΄λουθους λο΄γους:

'Εγινε στ…:
Ηµεροµηνι΄α:

5.3.1.

η παραγγελι΄α δεν εµπι΄πτει στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄:

5.3.2.

η παραγγελι΄α δεν περιλαµβα΄νει ο΄λες τις αναγκαι΄ες πληροφορι΄ες συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 4:

5.3.3.

η παραγγελθει΄σα απευθει΄ας εκτε΄λεση αντι΄κειται στις θεµελιω΄δεις αρχε΄ς της νοµοθεσι΄ας
του κρα΄τους µε΄λους του κεντρικου΄ οργα΄νου/της αρµο΄διας αρχη΄ς:
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II
(Πρα΄ξεις για την ισχυ΄ των οποι΄ων δεν απαιτει΄ται δηµοσι΄ευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 28ης Μαι΅ου 2001
σχετικα΄ µε τη δηµιουργι΄α ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ δικαστικου΄ δικτυ΄ου για αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις
(2001/470/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Στο προ΄γραµµα δρα΄σης του Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς,
ο΄σον αφορα΄ την α΄ριστη εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων της
συνθη΄κης του 'Αµστερνταµ για τη δηµιουργι΄α ενο΄ς χω΄ρου
ελευθερι΄ας, ασφα΄λειας και δικαιοσυ΄νης (4), το οποι΄ο υιοθετη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο στις 3 ∆εκεµβρι΄ου 1998, και
εγκρι΄θηκε απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της 11ης και
12ης ∆εκεµβρι΄ου 1998, αναγνωρι΄ζεται ο΄τι η ενι΄σχυση
της δικαστικη΄ς συνεργασι΄ας σε αστικα΄ θε΄µατα αποτελει΄
θεµελιω΄δες στα΄διο για τη δηµιουργι΄α ενο΄ς ευρωπαϊκου΄
δικαστικου΄ χω΄ρου προς συγκεκριµε΄νο ο΄φελος των πολιτω΄ν
της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης.

( 4)

'Ενα απο΄ τα µε΄τρα που προβλε΄πονται στο σηµει΄ο 40 του
προγρα΄µµατος δρα΄σης ει΄ναι η εξε΄ταση της δυνατο΄τητας να
επεκταθει΄ στις αστικε΄ς υποθε΄σεις η αρχη΄ του ευρωπαϊκου΄
δικαστικου΄ δικτυ΄ου που ισχυ΄ει στον τοµε΄α των ποινικω΄ν
υποθε΄σεων.

( 5)

Το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο, στα συµπερα΄σµατα της ειδικη΄ς
συνο΄δου στο Τα΄µπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρι΄ου 1999,
συνε΄στησε τη δηµιουργι΄α ενο΄ς συστη΄µατος πληροφο΄ρησης
µε ευ΄κολη προ΄σβαση, η διατη΄ρηση και ενηµε΄ρωση του
οποι΄ου θα εξασφαλι΄ζεται απο΄ ΄ενα δι΄κτυο αρµο΄διων εθνικω΄ν
αρχω΄ν.

(6)

Για να επιτευχθει΄ η βελτι΄ωση, η απλου΄στευση και η
επιτα΄χυνση της αποτελεσµατικη΄ς δικαστικη΄ς συνεργασι΄ας
µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν σε αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις, ει΄ναι απαραι΄τητο να δηµιουργηθει΄, σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο, µι΄α δοµη΄ συνεργασι΄ας υπο΄ µορφη΄ δικτυ΄ου — το
ευρωπαϊκο΄ δικαστικο΄ δι΄κτυο για αστικε΄ς και εµπορικε΄ς
υποθε΄σεις.

'Εχοντας υπο΄ψη:
τη συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, και ιδι΄ως
το α΄ρθρο 61 στοιχει΄α γ) και δ), το α΄ρθρο 66 και το α΄ρθρο 67
παρα΄γραφος 1,
την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (1),
τη γνω΄µη του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου (2),
τη γνω΄µη της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς (3),
Εκτιµω΄ντας τα ακο΄λουθα:
(1)

Η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση ΄εχει θε΄σει ως στο΄χο τη διατη΄ρηση και
ανα΄πτυξη της 'Ενωσης ως χω΄ρου ελευθερι΄ας, ασφα΄λειας και
δικαιοσυ΄νης, στο πλαι΄σιο του οποι΄ου εξασφαλι΄ζεται η
ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των προσω΄πων.

(2)

Η προοδευτικη΄ δηµιουργι΄α αυτου΄ του χω΄ρου, καθω΄ς και η
ορθη΄ λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς, απαιτου΄ν τη
βελτι΄ωση, την απλου΄στευση και την επιτα΄χυνση της αποτελεσµατικη΄ς δικαστικη΄ς συνεργασι΄ας των κρατω΄ν µελω΄ν σε
αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις.

(1) ΕΕ C 29 E της 30.1.2001, σ. 281.
(2) Γνω΄µη που διατυπω΄θηκε στις 5 Απριλι΄ου 2001 (δεν ΄εχει ακο΄µα
δηµοσιευθει΄ στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα).
(3) ΕΕ C 139 της 11.5.2001, σ. 6.

(4) ΕΕ C 19 της 23.1.1999, σ. 1.
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(7)

Το θε΄µα αυτο΄ υπα΄γεται στο πεδι΄ο των α΄ρθρων 65 και 66
της συνθη΄κης, ενω΄ τα µε΄τρα θα πρε΄πει να ληφθου΄ν συ΄µφωνα
µε το α΄ρθρο 67.

(8)

Προκειµε΄νου να εξασφαλιστει΄ η υλοποι΄ηση των στο΄χων του
ευρωπαϊκου΄ δικαστικου΄ δικτυ΄ου για αστικε΄ς και εµπορικε΄ς
υποθε΄σεις, οι κανο΄νες που αφορου΄ν τη συ΄σταση΄ του θα
πρε΄πει να θεσπιστου΄ν µε δεσµευτικη΄ πρα΄ξη του κοινοτικου΄
δικαι΄ου.

(9)

∆εδοµε΄νου ο΄τι οι στο΄χοι της προβλεπο΄µενης δρα΄σης,
δηλαδη΄ η βελτι΄ωση της δικαστικη΄ς συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των
κρατω΄ν µελω΄ν και η πραγµατικη΄ προ΄σβαση στη δικαιοσυ΄νη
των ατο΄µων που εµπλε΄κονται σε διαφορε΄ς µε διασυνοριακη΄
επι΄πτωση ει΄ναι αδυ΄νατον να επιτευχθου΄ν επαρκω΄ς απο΄ τα
κρα΄τη µε΄λη, δυ΄νανται ως εκ του΄του λο΄γω του µεγε΄θους η΄
των αποτελεσµα΄των της δρα΄σης να επιτευχθου΄ν καλυ΄τερα
σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο, η Κοινο΄τητα µπορει΄ να λα΄βει µε΄τρα
συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της επικουρικο΄τητας που διατυπω΄νεται στο α΄ρθρο 5 της συνθη΄κης. Συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της
αναλογικο΄τητας ο΄πως διατυπω΄νεται στο εν λο΄γω α΄ρθρο η
παρου΄σα απο΄φαση δεν υπερβαι΄νει τα αναγκαι΄α ο΄ρια για την
επι΄τευξη των στο΄χων αυτω΄ν.

(10) Το ευρωπαϊκο΄ δικαστικο΄ δι΄κτυο που δηµιουργει΄ται µε την
παρου΄σα απο΄φαση ΄εχει σαν στο΄χο τη διευκο΄λυνση της
δικαστικη΄ς συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν σε
αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις, το΄σο στους τοµει΄ς που
καλυ΄πτονται απο΄ τις ισχυ΄ουσες νοµοθετικε΄ς πρα΄ξεις ο΄σο και
σε εκει΄νους στους οποι΄ους δεν εφαρµο΄ζεται καµι΄α πρα΄ξη.

(11) Σε ορισµε΄νους ειδικου΄ς τοµει΄ς, οι κοινοτικε΄ς και διεθνει΄ς
πρα΄ξεις που αφορου΄ν τη δικαστικη΄ συνεργασι΄α σε αστικε΄ς
και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις προβλε΄πουν η΄δη ορισµε΄νους µηχανισµου΄ς συνεργασι΄ας. Το ευρωπαϊκο΄ δικαστικο΄ δι΄κτυο για
αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις δεν ΄εχει ως στο΄χο να
αντικαταστη΄σει τους µηχανισµου΄ς αυτου΄ς και οφει΄λει να
λειτουργει΄ τηρω΄ντας πλη΄ρως τους εν λο΄γω µηχανισµου΄ς.
Κατα΄ συνε΄πεια, η παρου΄σα απο΄φαση δεν θα θι΄γει τις
κοινοτικε΄ς η΄ διεθνει΄ς πρα΄ξεις που αφορου΄ν τη δικαστικη΄
συνεργασι΄α σε αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις.

(12) Το ευρωπαϊκο΄ δικαστικο΄ δι΄κτυο για αστικε΄ς και εµπορικε΄ς
υποθε΄σεις θα πρε΄πει να τεθει΄ σε λειτουργι΄α σταδιακα΄
και στη βα΄ση της πλε΄ον στενη΄ς συνεργασι΄ας µεταξυ΄ της
Επιτροπη΄ς και των κρατω΄ν µελω΄ν. Θα πρε΄πει επι΄σης να
µπορει΄ να αξιοποιη΄σει τις συ΄γχρονες τεχνολογι΄ες επικοινωνι΄ας και ενηµε΄ρωσης.

(13) Για την επι΄τευξη των στο΄χων του, το ευρωπαϊκο΄ δικαστικο΄
δι΄κτυο για αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις πρε΄πει να
υποστηρι΄ζεται απο΄ αρµοδι΄ους επαφη΄ς διορισµε΄νους απο΄ τα
κρα΄τη µε΄λη και να εξασφαλι΄ζει τη συµµετοχη΄ των αρχω΄ν
τους που ΄εχουν ειδικε΄ς αρµοδιο΄τητες στον τοµε΄α της
δικαστικη΄ς συνεργασι΄ας σε αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις.
Οι µεταξυ΄ τους επαφε΄ς και οι περιοδικε΄ς συνεδρια΄σεις ει΄ναι
απαραι΄τητες για τη λειτουργι΄α του δικτυ΄ου.
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(14) 'Εχει ουσιαστικη΄ σηµασι΄α οι προσπα΄θειες για τη δηµιουργι΄α
ενο΄ς χω΄ρου ελευθερι΄ας, ασφα΄λειας και δικαιοσυ΄νης να
οδηγη΄σουν σε απτα΄ οφε΄λη για τα α΄τοµα που εµπλε΄κονται
σε διαφορε΄ς µε διασυνοριακη΄ επι΄πτωση. Ει΄ναι κατα΄ συνε΄πεια
απαραι΄τητο, στο πλαι΄σιο του ευρωπαϊκου΄ δικαστικου΄
δικτυ΄ου για αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις, να καταβληθει΄
προσπα΄θεια για τη διευκο΄λυνση της προ΄σβασης στη δικαιοσυ΄νη. Για το σκοπο΄ αυτο΄, χρησιµοποιω΄ντας τις πληροφορι΄ες
που ανακοινω΄νονται και ενηµερω΄νονται απο΄ τους αρµοδι΄ους
επαφη΄ς, το δι΄κτυο θα πρε΄πει προοδευτικα΄ να θε΄σει σε
λειτουργι΄α και να ενηµερω΄νει ΄ενα συ΄στηµα πληροφο΄ρησης
απευθυνο΄µενο στο κοινο΄, το΄σο το ευρυ΄τερο κοινο΄ ο΄σο και
τους ειδικου΄ς.
(15) Η παρου΄σα απο΄φαση δεν κωλυ΄ει τη δια΄θεση, στο εσωτερικο΄
του ευρωπαϊκου΄ δικαστικου΄ δικτυ΄ου για αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις η΄ στο κοινο΄, οποιασδη΄ποτε α΄λλης πληροφορι΄ας πε΄ραν εκει΄νων που προβλε΄πονται σε αυτη΄ν. Κατα΄
συνε΄πεια, οι αναφορε΄ς που γι΄νονται στον τι΄τλο ΙΙΙ δεν πρε΄πει
να θεωρου΄νται εξαντλητικε΄ς.
(16) Κατα΄ την επεξεργασι΄α πληροφοριω΄ν και δεδοµε΄νων θα
πρε΄πει να τηρει΄ται η οδηγι΄α 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 24ης Οκτωβρι΄ου
1995, για την προστασι΄α των φυσικω΄ν προσω΄πων ΄εναντι
της επεξεργασι΄ας των δεδοµε΄νων προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα
και για την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των δεδοµε΄νων αυτω΄ν (1)
και η οδηγι΄α 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου
και του Συµβουλι΄ου, της 15ης ∆εκεµβρι΄ου 1997, περι΄
επεξεργασι΄ας των δεδοµε΄νων προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα και
προστασι΄ας της ιδιωτικη΄ς ζωη΄ς στον τηλεπικοινωνιακο΄
τοµε΄α (2).
(17) Για να εξασφαλιστει΄ ο΄τι το ευρωπαϊκο΄ δικαστικο΄ δι΄κτυο
για αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις θα παραµει΄νει ΄ενα
αποτελεσµατικο΄ µε΄σο, θα ενσωµατω΄σει τις βε΄λτιστες πρακτικε΄ς ο΄σον αφορα΄ τη δικαστικη΄ συνεργασι΄α και την εσωτερικη΄
λειτουργι΄α και θα ανταποκρι΄νεται στις προσδοκι΄ες του
κοινου΄, θα πρε΄πει να προβλεφθου΄ν περιοδικε΄ς αξιολογη΄σεις
του συστη΄µατος ω΄στε να προτει΄νονται, κατα΄ περι΄πτωση, οι
αναγκαι΄ες τροποποιη΄σεις.
(18) Το Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο και η Ιρλανδι΄α, συ΄µφωνα µε το
α΄ρθρο 3 του πρωτοκο΄λλου σχετικα΄ µε τη θε΄ση του
Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου και της Ιρλανδι΄ας που προσαρτα΄ται
στη συνθη΄κη για την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση και στη συνθη΄κη
για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, γνωστοποι΄ησαν
την επιθυµι΄α τους να συµµετε΄χουν στην ΄εκδοση και εφαρµογη΄ της παρου΄σας απο΄φασης.
(19) Η ∆ανι΄α, συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 1 και 2 του πρωτοκο΄λλου
για τη θε΄ση της ∆ανι΄ας, που προσαρτα΄ται στη συνθη΄κη για
την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση και στη συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, δεν συµµετε΄χει στην ΄εκδοση της
παρου΄σας απο΄φασης και, κατα΄ συνε΄πεια, δεν δεσµευ΄εται
απο΄ αυτη΄, ου΄τε υπο΄κειται στην εφαρµογη΄ της,
(1) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(2) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 1.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

L 174/27

'Οταν κα΄ποιο κρα΄τος µε΄λος διορι΄ζει πλει΄ονες αρµοδι΄ους επαφη΄ς,
εξασφαλι΄ζει τη λειτουργι΄α κατα΄λληλων µηχανισµω΄ν συντονισµου΄
µεταξυ΄ τους.

ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

'Αρθρο 1
∆ηµιουργι΄α
1.
∆ηµιουργει΄ται µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν ευρωπαϊκο΄
δικαστικο΄ δι΄κτυο για αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις, στο εξη΄ς
καλου΄µενο «το ∆ι΄κτυο».
2.
Στην παρου΄σα απο΄φαση, µε τον ο΄ρο «κρα΄τος µε΄λος» νοου΄νται τα κρα΄τη µε΄λη µε εξαι΄ρεση τη ∆ανι΄α.

3.
Τα κρα΄τη µε΄λη προσδιορι΄ζουν τις αρχε΄ς που αναφε΄ρονται
στα στοιχει΄α β) και γ) της παραγρα΄φου 1.

4.
Τα κρα΄τη µε΄λη ορι΄ζουν τις αρχε΄ς που αναφε΄ρονται στο
στοιχει΄ο δ) της παραγρα΄φου 1.

5.
Τα κρα΄τη µε΄λη ανακοινω΄νουν στην Επιτροπη΄, συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 20, τα ονο΄µατα και τα πλη΄ρη στοιχει΄α των αρχω΄ν
που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1 του παρο΄ντος α΄ρθρου,
προσδιορι΄ζοντας:
α)

τα µε΄σα επικοινωνι΄ας που διαθε΄τουν·

β)

τις γλωσσικε΄ς τους γνω΄σεις και·

γ)

τις τυχο΄ν ειδικε΄ς λειτουργι΄ες τους στο δι΄κτυο.

'Αρθρο 2
'Αρθρο 3

Συ΄νθεση

Καθη΄κοντα και δραστηριο΄τητες του δικτυ΄ου
1.

Το ∆ι΄κτυο αποτελει΄ται:

α)

απο΄ αρµοδι΄ους επαφη΄ς που διορι΄ζονται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη,
συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 2·

1.

Το δι΄κτυο ΄εχει ως αποστολη΄:

β)

απο΄ κεντρικα΄ ο΄ργανα και κεντρικε΄ς αρχε΄ς που προβλε΄πονται
σε κοινοτικε΄ς πρα΄ξεις η΄ πρα΄ξεις διεθνου΄ς δικαι΄ου στις οποι΄ες
συµµετε΄χουν τα κρα΄τη µε΄λη, η΄ σε κανο΄νες εθνικου΄ δικαι΄ου
στον τοµε΄α της δικαστικη΄ς συνεργασι΄ας σε αστικε΄ς και
εµπορικε΄ς υποθε΄σεις·

α)

να διευκολυ΄νει τη δικαστικη΄ συνεργασι΄α µεταξυ΄ των κρατω΄ν
µελω΄ν σε αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις· µεταξυ΄ α΄λλων, να
σχεδια΄σει, να εγκαθιδρυ΄σει προοδευτικα΄ και να ενηµερω
΄ νει
΄ενα συ΄στηµα πληροφο΄ρησης για τα µε΄λη του δικτυ΄ου·

β)

γ)

απο΄ δικαστικου΄ς συνδε΄σµους που προβλε΄πονται απο΄ την
κοινη΄ δρα΄ση 96/277/∆ΕΥ, της 22ας Απριλι΄ου 1996, σχετικα΄
µε ΄ενα πλαι΄σιο ανταλλαγη΄ς δικαστικω΄ν-συνδε΄σµων, µε σκοπο΄
τη βελτι΄ωση της δικαστικη΄ς συνεργασι΄ας των κρατω΄ν µελω΄ν
της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης (1) µε αρµοδιο΄τητες στον τοµε΄α της
συνεργασι΄ας σε αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις·

να σχεδια΄σει, να εγκαθιδρυ΄σει προοδευτικα΄ και να ενηµερω΄νει
΄ενα συ΄στηµα πληροφο΄ρησης διαθε΄σιµο στο κοινο΄.

δ)

κατα΄ περι΄πτωση, απο΄ κα΄θε α΄λλη δικαστικη΄ η΄ διοικητικη΄ αρχη΄
υπευ΄θυνη για δικαστικη΄ συνεργασι΄α σε αστικε΄ς και εµπορικε΄ς
υποθε΄σεις η συµµετοχη΄ της οποι΄ας στο δι΄κτυο κρι΄νεται
σκο΄πιµη απο΄ το κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο ανη΄κει.

2.
Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος διορι΄ζει ΄εναν αρµο΄διο επαφη΄ς. Κα΄θε
κρα΄τος µε΄λος µπορει΄, ωστο΄σο, να διορι΄σει περιορισµε΄νο αριθµο΄
α΄λλων αρµοδι΄ων επαφη΄ς, εφο΄σον το κρι΄νει απαραι΄τητο ανα΄λογα
µε την υ΄παρξη διαφορετικω΄ν νοµικω΄ν συστηµα΄των, την εσωτερικη΄
κατανοµη΄ αρµοδιοτη΄των, τα καθη΄κοντα που θα ανατεθου΄ν στους
αρµοδι΄ους επαφη΄ς η΄ προκειµε΄νου να συνδυα΄σει α΄µεσα τις εργασι΄ες
των αρµοδι΄ων επαφη΄ς µε δικαιοδοτικα΄ ο΄ργανα που ασχολου΄νται
συχνα΄ µε διαφορε΄ς που ΄εχουν διασυνοριακη΄ επι΄πτωση.
(1) ΕΕ L 105 της 27.4.1996, σ. 1.

2.
Υπο΄ την επιφυ΄λαξη α΄λλων κοινοτικω΄ν η΄ διεθνω΄ν πρα΄ξεων
που αφορου΄ν τη δικαστικη΄ συνεργασι΄α σε αστικε΄ς και εµπορικε΄ς
υποθε΄σεις, το δι΄κτυο αναπτυ΄σσει τις δραστηριο΄τητε΄ς του επιδιω΄κοντας, κυρι΄ως, τους ακο΄λουθους στο΄χους:
α)

την καλη΄ διεξαγωγη΄ διαδικασιω΄ν µε διασυνοριακη΄ επι΄πτωση
και τη διευκο΄λυνση των αιτη΄σεων δικαστικη΄ς συνεργασι΄ας
µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν, ιδιαι΄τερα ο΄ταν δεν προβλε΄πεται η
εφαρµογη΄ κοινοτικη΄ς η΄ διεθνου΄ς πρα΄ξης·

β)

την αποτελεσµατικη΄ και πρακτικη΄ εφαρµογη΄ των κοινοτικω΄ν
πρα΄ξεων η΄ των συµβα΄σεων που ισχυ΄ουν µεταξυ΄ δυ΄ο η΄
περισσοτε΄ρων κρατω΄ν µελω΄ν·

γ)

την εγκαθι΄δρυση και τη συντη΄ρηση ενο΄ς συστη΄µατος πληροφο΄ρησης απευθυνο΄µενου στο κοινο΄ για τη δικαστικη΄
συνεργασι΄α σε αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις στο εσωτερικο΄ της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, για τις σχετικε΄ς κοινοτικε΄ς και
διεθνει΄ς πρα΄ξεις και για το εθνικο΄ δι΄καιο των κρατω΄ν µελω΄ν,
κυρι΄ως ο΄σον αφορα΄ την προ΄σβαση στην δικαιοσυ΄νη.
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'Αρθρο 4
Τρο΄πος λειτουργι΄ας του δικτυ΄ου
Το δι΄κτυο εκπληρω΄νει την αποστολη΄ του ιδι΄ως µε τα ακο΄λουθα
µε΄σα:
1.

διευκολυ΄νει την καθιε΄ρωση κατα΄λληλων επαφω΄ν µεταξυ΄ των
αρχω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2
παρα΄γραφος 1 για την εκπλη΄ρωση των καθηκο΄ντων που
προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 3·

2.

διοργανω΄νει περιοδικε΄ς συνεδρια΄σεις των αρµοδι΄ων επαφη΄ς
΄ ν του συ΄µφωνα µε τους κανο΄νες που προβλε΄και των µελω
πονται στον τι΄τλο ΙΙ·

3.

επεξεργα΄ζεται και ενηµερω΄νει συνεχω΄ς τις πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τη δικαστικη΄ συνεργασι΄α σε αστικε΄ς και εµπορικε΄ς
υποθε΄σεις και τα νοµικα΄ συστη΄µατα των κρατω΄ν µελω΄ν που
αναφε΄ρονται στον τι΄τλο ΙΙΙ, συ΄µφωνα µε τους κανο΄νες που
προβλε΄πει ο εν λο΄γω τι΄τλος.
'Αρθρο 5
Αρµο΄διοι επαφη΄ς

1.
Οι αρµο΄διοι επαφη΄ς τι΄θενται στη δια΄θεση των αρχω΄ν που
αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄α β) ΄εως δ), για
την εκπλη΄ρωση των καθηκο΄ντων που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 3.
Οι αρµο΄διοι επαφη΄ς τι΄θενται εξι΄σου στη δια΄θεση των τοπικω΄ν
δικαστικω΄ν αρχω΄ν του κρα΄τους µε΄λους τους, για τους ΄διους
ι
σκοπου΄ς, συ΄µφωνα µε τους κανο΄νες που αποφασι΄ζονται απο΄ κα΄θε
κρα΄τος µε΄λος.
2.

Ειδικο΄τερα, ο αρµο΄διοι επαφη΄ς:

α)

παρε΄χουν ο΄λες τις πληροφορι΄ες που απαιτου΄νται για την
καλη΄ δικαστικη΄ συνεργασι΄α µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν,
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 3, στους α΄λλους αρµοδι΄ους επαφη΄ς,
στις αρχε΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2 παρα΄γραφος 1
στοιχει΄α β) ΄εως δ) και στις τοπικε΄ς δικαστικε΄ς αρχε΄ς του
κρα΄τους µε΄λους τους, ω΄στε να τους παρε΄χουν τη δυνατο΄τητα
να υποβα΄λλουν αποτελεσµατικα΄ αιτη΄σεις δικαστικη΄ς συνεργασι΄ας και να αποκαθιστου΄ν τις πλε΄ον κατα΄λληλες α΄µεσες
επαφε΄ς·

β)

αναζητου΄ν λυ΄σεις στις δυσχε΄ρειες που µπορου΄ν να προκυ΄ψουν επ' ευκαιρι΄α αι΄τησης δικαστικη΄ς συνεργασι΄ας, υπο΄
την επιφυ΄λαξη της παραγρα΄φου 4 του παρο΄ντος α΄ρθρου και
του α΄ρθρου 6·

γ)

διευκολυ΄νουν το συντονισµο΄ της εξε΄τασης των αιτη΄σεων
δικαστικη΄ς συνεργασι΄ας στο συγκεκριµε΄νο κρα΄τος µε΄λος,
κυρι΄ως ο΄ταν πολλε΄ς αιτη΄σεις των δικαστικω΄ν αρχω΄ν αυτου΄
του κρα΄τους µε΄λους πρε΄πει να εκτελεστου΄ν σε α΄λλο κρα΄τος
µε΄λος·

δ)

συνεργα΄ζονται για τη διοργα΄νωση των αναφεροµε΄νων στο
α΄ρθρο 9 συνεδρια΄σεων και συµµετε΄χουν σ' αυτε΄ς·

ε)

συνεργα΄ζονται για την υλοποι΄ηση και την ενηµε΄ρωση των
πληροφοριω΄ν που αναφε΄ρονται στο τι΄τλο ΙΙΙ, και κυρι΄ως του
συστη΄µατος πληροφο΄ρησης του κοινου΄, συ΄µφωνα µε τους
κανο΄νες που προβλε΄πει ο εν λο΄γω τι΄τλος.
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3.
'Οταν ΄ενας αρµο΄διος επαφη΄ς λα΄βει απο΄ α΄λλο µε΄λος του
δικτυ΄ου αι΄τηση παροχη΄ς πληροφοριω΄ν, στην οποι΄α δεν ει΄ναι σε
θε΄ση να δω
΄ σει τη δε΄ουσα συνε΄χεια, τη διαβιβα΄ζει στον αρµο΄διο
επαφη΄ς η΄ στο µε΄λος του δικτυ΄ου που ει΄ναι το πλε΄ον αρµο΄διο. Ο
αρµο΄διος επαφη΄ς παραµε΄νει διαθε΄σιµος για να παρα΄σχει κα΄θε
βοη΄θεια κατα΄ τις µεταγενε΄στερες επαφε΄ς.
4.
Σε τοµει΄ς στους οποι΄ους κοινοτικε΄ς η΄ διεθνει΄ς πρα΄ξεις που
αφορου΄ν δικαστικη΄ συνεργασι΄α προβλε΄πουν η΄δη τον διορισµο΄
αρχω΄ν ει΄ναι αρµο΄διες να διευκολυ΄νουν τη δικαστικη΄ συνεργασι΄α,
οι αρµο΄διοι επαφη΄ς παραπε΄µπουν τους αιτου΄ντες στις αρχε΄ς αυτε΄ς.

'Αρθρο 6
΄ ν η΄ διεθνω
΄ν
Αρµο΄διες αρχε΄ς για τους σκοπου΄ς των κοινοτικω
πρα΄ξεων που αφορου΄ν τη δικαστικη΄ συνεργασι΄α σε αστικε΄ς
και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις
1.
Η ΄ενταξη στο δι΄κτυο των αρµοδι΄ων αρχω΄ν που προβλε΄πονται
στις κοινοτικε΄ς η΄ διεθνει΄ς πρα΄ξεις σχετικα΄ µε τη δικαστικη΄
συνεργασι΄α σε αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις πραγµατοποιει΄ται
µε την επιφυ΄λαξη των αρµοδιοτη΄των που τους ανατι΄θενται απο΄
την πρα΄ξη που προβλε΄πει το διορισµο΄ τους.
Οι επαφε΄ς στο πλαι΄σιο του δικτυ΄ου πραγµατοποιου΄νται ανεξα΄ρτητα απο΄ τις συστηµατικε΄ς η΄ περιστασιακε΄ς επαφε΄ς µεταξυ΄ αυτω΄ν
των αρµοδι΄ων αρχω΄ν.
2.
Σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος, οι αρχε΄ς που προβλε΄πονται απο΄ τις
κοινοτικε΄ς η΄ διεθνει΄ς πρα΄ξεις σχετικα΄ µε τη δικαστικη΄ συνεργασι΄α
σε αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις και οι αρµο΄διοι επαφη΄ς του
δικτυ΄ου προβαι΄νουν σε ανταλλαγε΄ς απο΄ψεων και τακτικε΄ς επαφε΄ς
ω΄στε να διασφαλι΄ζεται η ο΄σο το δυνατο΄ν ευρυ΄τερη δια΄δοση των
αντι΄στοιχων εµπειριω΄ν τους.
3.
Οι αρµο΄διοι επαφη΄ς του δικτυ΄ου τι΄θενται στη δια΄θεση των
αρχω΄ν που προβλε΄πονται απο΄ τις κοινοτικε΄ς η΄ διεθνει΄ς πρα΄ξεις
σχετικα΄ µε τη δικαστικη΄ συνεργασι΄α σε αστικε΄ς και εµπορικε΄ς
υποθε΄σεις, ω΄στε να τους παρα΄σχουν κα΄θε χρη΄σιµη βοη΄θεια.

'Αρθρο 7
΄ σεις των αρµοδι΄ων επαφη΄ς
Γλωσσικε΄ς γνω
Για να διευκολυνθει΄ η λειτουργι΄α του δικτυ΄ου, κα΄θε κρα΄τος µε΄λος
φροντι΄ζει ω΄στε οι αρµο΄διοι επαφη΄ς να διαθε΄τουν επαρκη΄ γνω΄ση
µιας επι΄σηµης γλω΄σσας των θεσµικω΄ν οργα΄νων της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας πε΄ραν της δικη΄ς τους, εφο΄σον πρε΄πει να µπορου΄ν να
επικοινωνου΄ν µε τους αρµοδι΄ους επαφη΄ς των α΄λλων κρατω΄ν µελω΄ν.
Τα κρα΄τη µε΄λη διευκολυ΄νουν και ενθαρρυ΄νουν την εξειδικευµε΄νη
γλωσσικη΄ κατα΄ρτιση των συνεργατω΄ν των αρµοδι΄ων επαφη΄ς και
ευνοου΄ν τις ανταλλαγε΄ς συνεργατω΄ν µεταξυ΄ των αρµοδι΄ων επαφη΄ς
στα δια΄φορα κρα΄τη µε΄λη.
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'Αρθρο 8
Με΄σα επικοινωνι΄ας
Οι αρµο΄διοι επαφη΄ς χρησιµοποιου΄ν τα πλε΄ον κατα΄λληλα τεχνολογικα΄ µε΄σα ω΄στε να ανταποκρι΄νονται ο΄σο το δυνατο΄ν αποτελεσµατικο΄τερα και ταχυ΄τερα στις αιτη΄σεις που τους υποβα΄λλονται.
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στ) να προσδιορι΄σουν ειδικε΄ς πρωτοβουλι΄ες πε΄ραν εκει΄νων που
αναφε΄ρονται στον τι΄τλο ΙΙΙ, οι οποι΄ες ΄εχουν ανα΄λογους
στο΄χους.
2.
Τα κρα΄τη µε΄λη µεριµνου΄ν ω΄στε η πει΄ρα απο΄ τη λειτουργι΄α
ειδικω΄ν µηχανισµω΄ν συνεργασι΄ας που προβλε΄πονται στις ισχυ΄ουσες
κοινοτικε΄ς η΄ διεθνει΄ς πρα΄ξεις να µεταδι΄δεται κατα΄ τις συνεδρια΄σεις
των αρµοδι΄ων επαφη΄ς.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ

'Αρθρο 11
΄ ν του δικτυ΄ου
Συνεδρια΄σεις των µελω

'Αρθρο 9
Συνεδρια΄σεις των αρµοδι΄ων επαφη΄ς
1.
Οι αρµο΄διοι επαφη΄ς του δικτυ΄ου συνε΄ρχονται τουλα΄χιστον
µι΄α φορα΄ το εξα΄µηνο, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 12.
2.
Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος εκπροσωπει΄ται σε αυτε΄ς τις συνεδρια΄σεις
απο΄ ΄εναν η΄ περισσο΄τερους αρµοδι΄ους επαφη΄ς, οι οποι΄οι µπορου΄ν
να συνοδευ΄ονται απο΄ α΄λλα µε΄λη του δικτυ΄ου, χωρι΄ς σε καµι΄α
περι΄πτωση να υπερβαι΄νουν τον αριθµο΄ των τεσσα΄ρων αντιπροσω΄πων ανα΄ κρα΄τος µε΄λος.

1.
Θα πραγµατοποιου΄νται συνεδρια΄σεις ανοικτε΄ς σε ο΄λα τα
µε΄λη του δικτυ΄ου ω΄στε να τους δι΄νεται η δυνατο΄τητα να
γνωριστου΄ν και να ανταλλα΄ξουν εµπειρι΄ες, να τους παρε΄χεται
βα΄ση συζη΄τησης για τα πρακτικα΄ και νοµικα΄ προβλη΄µατα που
αντιµετωπι΄ζουν και για να εξετα΄ζουν ειδικα΄ θε΄µατα.
Μπορου΄ν επι΄σης να πραγµατοποιου΄νται συνεδρια΄σεις για ειδικα΄
θε΄µατα.
2.
Οι συνεδρια΄σεις θα συγκαλου΄νται ο΄ταν χρεια΄ζεται και
συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 12.

3.
Η πρω΄τη συνεδρι΄αση των αρµοδι΄ων επαφη΄ς θα πραγµατοποιηθει΄ το αργο΄τερο την 1η Μαρτι΄ου 2003, χωρι΄ς να αποκλει΄εται
να πραγµατοποιηθου΄ν προηγουµε΄νως προπαρασκευαστικε΄ς
συνεδρια΄σεις.

3.
Η Επιτροπη΄, σε στενη΄ συνεργασι΄α µε την προεδρι΄α του
Συµβουλι΄ου και µε τα κρα΄τη µε΄λη, ορι΄ζει για κα΄θε συνεδρι΄αση τον
µε΄γιστο αριθµο΄ συµµετεχο΄ντων.

'Αρθρο 10

'Αρθρο 12

΄ ν συνεδρια΄σεων των αρµοδι΄ων επαφη΄ς
Στο΄χος των περιοδικω
1.
Οι περιοδικε΄ς συνεδρια΄σεις των αρµοδι΄ων επαφη΄ς ΄εχουν ως
στο΄χο:

∆ιοργα΄νωση και διεξαγωγη΄ των συνεδρια΄σεων στο πλαι΄σιο
του ∆ικτυ΄ου

α)

να τους παρα΄σχουν τη δυνατο΄τητα να γνωριστου΄ν και να
ανταλλα΄ξουν τις εµπειρι΄ες τους, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ τη
λειτουργι΄α του δικτυ΄ου·

1.
Η Επιτροπη΄, σε στενη΄ συνεργασι΄α µε την προεδρι΄α του
Συµβουλι΄ου και µε τα κρα΄τη µε΄λη, συγκαλει΄ τις συνεδρια΄σεις που
αναφε΄ρονται στα α΄ρθρα 9 και 11. Εξασφαλι΄ζει την προεδρι΄α και
τη γραµµατειακη΄ στη΄ριξη.

β)

να παρα΄σχουν µια βα΄ση συζη΄τησης για τα πρακτικα΄ και
νοµικα΄ προβλη΄µατα που αντιµετωπι΄ζουν τα κρα΄τη µε΄λη στο
πλαι΄σιο της δικαστικη΄ς συνεργασι΄ας, κυρι΄ως ο΄σον αφορα΄ την
εφαρµογη΄ των µε΄τρων που θεσπι΄ζονται απο΄ την Ευρωπαϊκη΄
Κοινο΄τητα·

2.
Πριν απο΄ κα΄θε συνεδρι΄αση, η Επιτροπη΄ ορι΄ζει το σχε΄διο
ηµερη΄σιας δια΄ταξης σε συµφωνι΄α µε την προεδρι΄α του Συµβουλι΄ου
και κατο΄πιν διαβου΄λευσης µε τα κρα΄τη µε΄λη, µε΄σω των αντι΄στοιχων
αρµοδι΄ων επαφη΄ς.

γ)

δ)

ε)

να προσδιορι΄σουν τις βε΄λτιστες πρακτικε΄ς στον τοµε΄α της
δικαστικη΄ς συνεργασι΄ας σε αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις
και να εξασφαλι΄σουν τη δια΄δοση των σχετικω΄ν πληροφοριω΄ν
στο εσωτερικο΄ του δικτυ΄ου·
να ανταλλα΄σσονται στοιχει΄α και απο΄ψεις κυρι΄ως σχετικα΄ µε
τη δοµη΄, τη οργα΄νωση και το περιεχο΄µενο των διαθε΄σιµων
πληροφοριω΄ν που αναφε΄ρονται στον τι΄τλο ΙΙΙ, καθω΄ς και
σχετικα΄ µε την προ΄σβαση στις πληροφορι΄ες αυτε΄ς·
να διαµορφω΄σουν κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για την προοδευτικη΄ επεξεργασι΄α των δελτι΄ων πληροφοριω΄ν πρακτικη΄ς
φυ΄σεως που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 15, κυρι΄ως ο΄σον αφορα΄
τα προς ανα΄λυση θε΄µατα και τη µορφη΄ των δελτι΄ων αυτω΄ν·

3.
Το σχε΄διο ηµερη΄σιας δια΄ταξης ανακοινω΄νεται στους αρµοδι΄ους επαφη΄ς πριν απο΄ τη συνεδρι΄αση. Οι αρµο΄διοι επαφη΄ς
µπορου΄ν να ζητη΄σουν να επε΄λθουν τροποποιη΄σεις η΄ να προστεθου΄ν
συµπληρωµατικα΄ σηµει΄α.
4.
Μετα΄ το πε΄ρας κα΄θε συνεδρι΄ασης, η Επιτροπη΄ καταρτι΄ζει
πρακτικα΄ τα οποι΄α κοινοποιου΄νται στους αρµοδι΄ους επαφη΄ς.
΄ ν του
5.
Συνεδρια΄σεις των αρµοδι΄ων επαφη΄ς και των µελω
δικτυ΄ου µπορου΄ν να διεξα΄γονται σε οποιοδη΄ποτε κρα΄τος µε΄λος.

L 174/30

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
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'Αρθρο 15

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

΄ν
∆ελτι΄α πληροφοριω

'Αρθρο 13
Πληροφορι΄ες που διαδι΄δονται στο εσωτερικο΄ του δικτυ΄ου
1.
Οι πληροφορι΄ες που διαδι΄δονται στο εσωτερικο΄ του δικτυ΄ου
περιλαµβα΄νουν:
α)

τις πληροφορι΄ες
παρα΄γραφος 5·

β)

κα΄θε πληροφορι΄α που οι αρµο΄διοι επαφη΄ς θεωρου΄ν χρη΄σιµη
για την ευ΄ρυθµη λειτουργι΄α του δικτυ΄ου.

που

αναφε΄ρονται

στο

α΄ρθρο

2

2.
Για τους σκοπου΄ς της παραγρα΄φου 1, η Επιτροπη΄ θε΄τει
προοδευτικα΄ σε εφαρµογη΄ ΄ενα ασφαλε΄ς ηλεκτρονικο΄ συ΄στηµα
ανταλλαγη΄ς πληροφοριω΄ν, περιορισµε΄νης προ΄σβασης, κατο΄πιν
διαβου΄λευσης µε τους αρµοδι΄ους επαφη΄ς.

1.
Τα δελτι΄α πληροφοριω΄ν καταρτι΄ζονται κατα΄ προτεραιο΄τητα
για θε΄µατα που αφορου΄ν την προ΄σβαση στη δικαιοσυ΄νη στα κρα΄τη
µε΄λη και περιλαµβα΄νουν πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τις διαδικασι΄ες
προσφυγη΄ς στα δικαστη΄ρια και τη δικαστικη΄ συνδροµη΄, υπο΄ την
επιφυ΄λαξη α΄λλων κοινοτικω΄ν πρωτοβουλιω΄ν, τις οποι΄ες λαµβα΄νει
πλη΄ρως υπο΄ψη του το δι΄κτυο.
2.
Τα δελτι΄α πληροφοριω΄ν θα ει΄ναι πρακτικη΄ς και συνοπτικη΄ς
φυ΄σεως. Θα συντα΄σσονται σε κατανοητη΄ γλω΄σσα και θα περιε΄χουν
πρακτικε΄ς πληροφορι΄ες για το κοινο΄. Θα καταρτιστου΄ν προοδευτικα΄ τουλα΄χιστον για τα ακο΄λουθα θε΄µατα:
α)

αρχε΄ς του νοµικου΄ συστη΄µατος και της δικαστικη΄ς οργα΄νωσης των κρατω΄ν·

β)

διαδικασι΄ες προσφυγη΄ς στα δικαστη΄ρια, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ τις
διαδικασι΄ες για αγωγε΄ς η΄σσονος σηµασι΄ας και συνακο΄λουθες
δικονοµικε΄ς διαδικασι΄ες, µεταξυ΄ των οποι΄ων οι δυνατο΄τητες
και οι διαδικασι΄ες α΄σκησης ΄ενδικων µε΄σων·

γ)

προϋποθε΄σεις και λεπτοµε΄ρειες παροχη΄ς δικαστικη΄ς συνδροµη΄ς, περιλαµβανοµε΄νης της περιγραφη΄ς των καθηκο΄ντων των
µη κυβερνητικω΄ν οργανισµω΄ν που εργα΄ζονται στον τοµε΄α
αυτο΄, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη εργασιω΄ν που ΄εχουν η΄δη πραγµατοποιηθει΄ στο πλαι΄σιο του διαλο΄γου µε τους πολι΄τες·

δ)

εθνικοι΄ κανο΄νες ο΄σον αφορα΄ την κοινοποι΄ηση και επι΄δοση
των πρα΄ξεων·

ε)

κανο΄νες και διαδικασι΄ες για την εκτε΄λεση δικαστικω΄ν αποφα΄σεων α΄λλου κρα΄τους µε΄λους·

'Αρθρο 14
Συ΄στηµα πληροφο΄ρησης για το κοινο΄
1.
Προοδευτικα΄ θα οργανωθει΄ ΄ενα συ΄στηµα πληροφο΄ρησης για
το κοινο΄ που θα περιλαµβα΄νει την ειδικη΄ ιστοσελι΄δα για το δι΄κτυο,
συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 17 και 18.
2.
Το συ΄στηµα πληροφο΄ρησης περιλαµβα΄νει τα ακο΄λουθα
στοιχει΄α:
α)

β)

γ)

τις ισχυ΄ουσες η΄ υπο΄ προπαρασκευη΄ κοινοτικε΄ς πρα΄ξεις που
αφορου΄ν τη δικαστικη΄ συνεργασι΄α σε αστικε΄ς και εµπορικε΄ς
υποθε΄σεις·
τα εθνικα΄ µε΄τρα µε τα οποι΄α τι΄θενται σε εφαρµογη΄, σε
εσωτερικο΄ επι΄πεδο, οι ισχυ΄ουσες πρα΄ξεις που αναφε΄ρονται
στο στοιχει΄ο α)·
τις ισχυ΄ουσες διεθνει΄ς πρα΄ξεις που αφορου΄ν τη δικαστικη΄
συνεργασι΄α σε αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις στις οποι΄ες
συµµετε΄χουν τα κρα΄τη µε΄λη, καθω΄ς και τις διατυπωθει΄σες
δηλω΄σεις και επιφυλα΄ξεις στο πλαι΄σιο αυτω΄ν των πρα΄ξεων·

δ)

τα συναφη΄ στοιχει΄α της κοινοτικη΄ς νοµολογι΄ας στον τοµε΄α
της δικαστικη΄ς συνεργασι΄ας σε αστικε΄ς και εµπορικε΄ς
υποθε΄σεις·

ε)

τα δελτι΄α πληροφοριω΄ν που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 15.

3.
Για τους σκοπου΄ς της προ΄σβασης στις πληροφορι΄ες που
αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 2 στοιχει΄α α) ΄εως δ), το δι΄κτυο θα
πρε΄πει, ο΄που χρεια΄ζεται στην ιστοσελι΄δα του, να χρησιµοποιει΄
συνδε΄σεις µε α΄λλες ιστοσελι΄δες, στις οποι΄ες βρι΄σκονται οι αρχικε΄ς
πληροφορι΄ες.
4.
Η ιστοσελι΄δα για αποκλειστικη΄ χρη΄ση του δικτυ΄ου, κατα΄
τον ΄διο
ι
τρο΄πο, θα διευκολυ΄νει την προ΄σβαση σε ανα΄λογες
πρωτοβουλι΄ες πληροφο΄ρησης του κοινου΄ στους συναφει΄ς τοµει΄ς
και σε ιστοσελι΄δες που περιε΄χουν πληροφορι΄ες για τα νοµικα΄
συστη΄µατα των κρατω΄ν µελω΄ν.

στ) δυνατο΄τητα και διαδικασι΄ες λη΄ψης ασφαλιστικω΄ν µε΄τρων,
κυρι΄ως κατα΄σχεσης αγαθω΄ν ενο΄ς ατο΄µου ενο΄ψει εκτε΄λεσης·
ζ)

εναλλακτικε΄ς δυνατο΄τητες επι΄λυσης των διαφορω΄ν, µε αναφορα΄ των εθνικω΄ν κε΄ντρων πληροφο΄ρησης και παροχη΄ς
συµβουλω΄ν του διακοινοτικου΄ δικτυ΄ου εξω΄δικης επι΄λυσης
καταναλωτικω΄ν διαφορω΄ν·

η)

οργα΄νωση και λειτουργι΄α των νοµικω΄ν επαγγελµα΄των.

3.
Τα δελτι΄α πληροφοριω΄ν θα περιλαµβα΄νουν, ο΄που χρεια΄ζεται,
στοιχει΄α της συναφου΄ς νοµολογι΄ας των κρατω΄ν µελω΄ν.
4.
Τα δελτι΄α πληροφοριω΄ν µπορου΄ν να παρε΄χουν λεπτοµερε΄στερες πληροφορι΄ες για τους ειδικου΄ς.

'Αρθρο 16
΄ν
Ενηµε΄ρωση των πληροφοριω
'Ολες οι πληροφορι΄ες που διαδι΄δονται στο εσωτερικο΄ του δικτυ΄ου
και στο κοινο΄, δυνα΄µει των α΄ρθρων 13 ΄εως 15, ενηµερω΄νονται
τακτικα΄.
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Ρο΄λος της Επιτροπη΄ς στα πλαι΄σια του συστη΄µατος πληροφο΄ρησης του κοινου΄

ΤΙΤΛΟΣ ΙV
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 19
Επανεξε΄ταση

Η Επιτροπη΄:
1.

ει΄ναι υπευ΄θυνη για τη διαχει΄ριση του συστη΄µατος πληροφο΄ρησης του κοινου΄·

2.

κατο΄πιν διαβου΄λευσης µε τους αρµοδι΄ους επαφη΄ς, δηµιουργει΄ αποκλειστικη΄ ιστοσελι΄δα για το δι΄κτυο στο διαδικτυακο΄
το΄πο της·

3.

παρε΄χει πληροφορι΄ες για τις συναφει΄ς πτυχε΄ς του κοινοτικου΄
δικαι΄ου και των διαδικασιω΄ν τη΄ς Κοινο΄τητας, περιλαµβανοµε΄νης της νοµολογι΄ας, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 14·

4.

L 174/31

α)

διασφαλι΄ζει ο΄τι η µορφη΄ των δελτι΄ων πληροφοριω΄ν
ει΄ναι η κατα΄λληλη και ο΄τι περιλαµβα΄νουν ο΄λες τις
πληροφορι΄ες που θεωρη΄θηκαν αναγκαι΄ες απο΄ το δι΄κτυο·

β)

φροντι΄ζει να µεταφραστου΄ν στις α΄λλες επι΄σηµες γλω΄σσες των θεσµικω΄ν οργα΄νων της Κοινο΄τητας και τα
εγκαθιστα΄ στην ιστοσελι΄δα αποκλειστικη΄ς χρη΄σης του
δικτυ΄ου.

1.
Το αργο΄τερο την 1η ∆εκεµβρι΄ου 2005, και στη συνε΄χεια
τουλα΄χιστον ανα΄ πενταετι΄α, η Επιτροπη΄ υποβα΄λλει στο Ευρωπαϊκο΄
Κοινοβου΄λιο, στο Συµβου΄λιο και στην Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ ΄εκθεση σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ της παρου΄σας απο΄φασης, την οποι΄α καταρτι΄ζει µε βα΄ση τις πληροφορι΄ες που παρε΄χουν
οι αρµο΄διοι επαφη΄ς. Αυτη΄ η ΄εκθεση συνοδευ΄εται, κατα΄ περι΄πτωση,
απο΄ προτα΄σεις αναπροσαρµογη΄ς της παρου΄σας απο΄φασης.
2.
Η ΄εκθεση, µεταξυ΄ α΄λλων συναφω΄ν θεµα΄των, εξετα΄ζει το θε΄µα
της ενδεχο΄µενης α΄µεσης προ΄σβασης του κοινου΄ στους αρµοδι΄ους
επαφη΄ς του δικτυ΄ου, της προ΄σβασης και της συµµετοχη΄ς των
νοµικω΄ν επαγγελµα΄των στις εργασι΄ες του και της συνεργασι΄ας
µε το διακοινοτικο΄ δι΄κτυο εξω΄δικης επι΄λυσης καταναλωτικω΄ν
διαφορω΄ν. Εξετα΄ζει επι΄σης τη σχε΄ση µεταξυ΄ των αρµοδι΄ων επαφη΄ς
του δικτυ΄ου και των αρµο΄διων αρχω΄ν που προβλε΄πουν οι κοινοτικε΄ς η΄ διεθνει΄ς πρα΄ξεις περι΄ δικαστικη΄ς συνεργασι΄ας σε αστικε΄ς και
εµπορικε΄ς υποθε΄σεις.
'Αρθρο 20

'Αρθρο 18

΄ ν στοιχει΄ων του δικτυ΄ου
Εφαρµογη΄ των βασικω

Ρο΄λος των αρµοδι΄ων επαφη΄ς στα πλαι΄σια του συστη΄µατος
πληροφο΄ρησης του κοινου΄

Το αργο΄τερο την 1η Ιουνι΄ου 2002, τα κρα΄τη µε΄λη ανακοινω΄νουν
στην Επιτροπη΄ τις πληροφορι΄ες που απαιτου΄νται απο΄ το α΄ρθρο 2
παρα΄γραφος 5.

Οι αρµο΄διοι επαφη΄ς διασφαλι΄ζουν ο΄τι:
1.

οι κατα΄λληλες πληροφορι΄ες που χρεια΄ζονται για τη δηµιουργι΄α και λειτουργι΄α του συστη΄µατος πληροφο΄ρησης
παρε΄χονται στην Επιτροπη΄·

2.

οι πληροφορι΄ες που υπα΄ρχουν στο συ΄στηµα ει΄ναι ακριβει΄ς·

3.

τα δεδοµε΄να ενηµε΄ρωσης κοινοποιου΄νται πα΄ραυτα στην
Επιτροπη΄ µο΄λις µια πληροφορι΄α πρε΄πει να τροποποιηθει΄·

4.

5.

τα δελτι΄α πληροφοριω΄ν που αφορου΄ν τα αντι΄στοιχα κρα΄τη
µε΄λη τους καταρτι΄ζονται προοδευτικα΄, συ΄µφωνα µε τις
κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 10
παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο ε)·
ρυθµι΄ζεται στο κρα΄τος µε΄λος τους η ευρυ΄τερη δυνατη΄
δια΄δοση των δελτι΄ων πληροφοριω΄ν που υπα΄ρχουν στην
ιστοσελι΄δα για αποκλειστικη΄ χρη΄ση του δικτυ΄ου.

'Αρθρο 21
Ηµεροµηνι΄α εφαρµογη΄ς
Η παρου΄σα απο΄φαση εφαρµο΄ζεται απο΄ την 1η ∆εκεµβρι΄ου 2002,
εκτο΄ς των α΄ρθρων 2 και 20 τα οποι΄α εφαρµο΄ζονται απο΄ την
ηµεροµηνι΄α της κοινοποι΄ησης της απο΄φασης στα κρα΄τη µε΄λη στα
οποι΄α απευθυ΄νεται.
Η παρου΄σα απο΄φαση απευθυ΄νεται στα κρα΄τη µε΄λη συ΄µφωνα µε τη
συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας.
Βρυξε΄λλες, 28 Μαι΅ου 2001.
Για το Συµβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος
T. BODSTRÖM

