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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη 
διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (2008/2180(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 για τη συνεργασία μεταξύ 
των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή 
εμπορικές υποθέσεις (COM(2007)0769),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου1,

– έχοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες εργασίες της διάσκεψης της Χάγης για την εφαρμογή 
της Σύμβασης της Χάγης της 18ης Μαΐου 1970 σχετικά με τη συγκέντρωση αποδείξεων 
σε αλλοδαπό κράτος σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(A6-0000/2008),

A. εκτιμώντας ότι η νομοθεσία για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων είναι ευαίσθητος 
τομέας για τα κράτη μέλη και μπορεί μερικές φορές να εγείρει συνταγματικά θέματα,

Β. στόχος του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1206/2001 είναι να απλουστευθεί και να επιταχυνθεί 
η συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή 
εμπορικές υποθέσεις ,

Γ. εκτιμώντας ότι, εν γένει, ο κανονισμός έχει επιτύχει τους στόχους του για την 
απλοποίηση της συνεργασίας με την άμεση επικοινωνία μεταξύ δικαστηρίων και τη 
χρήση τυποποιημένων εντύπων,

Δ. εκτιμώντας ότι η Επιτροπή έχει λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι ο κανονισμός θα 
είναι καλύτερα γνωστός στους επαγγελματίες του κλάδου, μεριμνώντας για τη διανομή 
50 000 αντιγράφων του πρακτικού οδηγού στα τέλη 2006/αρχές 2007,

Ε. εκτιμώντας ότι η Επιτροπή διαπιστώνει ότι 'σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων' υπήρξε 
υπέρβαση αυτής της προθεσμίας των 90 ημερών για τη συμμόρφωση στην απαίτηση 
συγκέντρωσης αποδείξεων που ορίζεται στο άρθρο 10(1) του κανονισμού και ότι 'σε 
ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα κατέστη απαραίτητη προθεσμία ανώτερη των 6 μηνών',

ΣΤ. εκτιμώντας ότι σε πολύ περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη εξακολουθούν να μην 
υπάρχουν δυνατότητες εικονοδιασκέψεων και η Επιτροπή σημειώνει ότι τα σύγχρονα 

                                               
1 ΕΕ L 174 της 27ης Ιουνίου 2001, σελ 1.
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μέσα επικοινωνίας 'χρησιμοποιούνται μάλλον σπάνια',

1. συμφωνεί με την άποψη της Επιτροπής ότι, λαμβανομένης υπόψη της έκθεσής της, δεν 
χρειάζεται προς το παρόν να τροποποιηθεί ο κανονισμός·

2. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες από τα 
κράτη μέλη για να γίνει ο κανονισμός επαρκώς γνωστός στους δικαστές και τους 
δικηγόρους στα κράτη μέλη ώστε να ενθαρρυνθούν οι επαφές μεταξύ δικαστηρίων, 
καθώς η άμεση διεξαγωγή των αποδείξεων που προβλέπεται στο άρθρο 17 του 
κανονισμού έχει αποδείξει τις δυνατότητές της να απλοποιεί και να επιταχύνει τη 
διεξαγωγή αποδείξεων χωρίς να προκαλεί ιδιαίτερα προβλήματα·

3. θεωρεί ότι είναι βασικό να δίδεται προσοχή στο γεγονός ότι τα κεντρικά όργανα που 
προβλέπει ο κανονισμός εξακολουθούν να παίζουν σημαντικό ρόλο στην εποπτεία του 
έργου των δικαστηρίων που έχουν αρμοδιότητα να διεκπεραιώνουν τις παραγγελίες 
δυνάμει του κανονισμού και να επιλύουν τα προβλήματα που ανακύπτουν· τονίζει ότι το 
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων που δεν 
έχουν επιλυθεί από τα κεντρικά όργανα και ότι η συχνότητα παραπομπής στα όργανα 
αυτά θα μπορούσε να μειωθεί εάν τα αιτούντα δικαστήρια γνώριζαν καλύτερα τον 
κανονισμό·  φρονεί ότι η βοήθεια που προσφέρουν τα κεντρικά όργανα μπορεί να είναι 
καίρια για μικρά τοπικά δικαστήρια που αντιμετωπίζουν πρόβλημα όσον αφορά τη 
διεξαγωγή αποδείξεων για πρώτη φορά σε διασυνοριακό πλαίσιο 

4. συνιστά την εκτενή χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των 
εικονοδιασκέψεων, σε συνδυασμό με ένα ασφαλές σύστημα αποστολής και λήψης 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που θα πρέπει εν ευθέτω να καταστεί το 
σύνηθες μέσο διαβίβασης αιτημάτων για διεξαγωγή αποδείξεων· επισημαίνει ότι, στις 
απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο που απέστειλε η διάσκεψη της Χάγης, ορισμένα 
κράτη μέλη αναφέρουν προβλήματα σε σχέση με τη συμβατότητα των βιντεοσυνδέσεων, 
και θεωρεί ότι το θέμα πρέπει να αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη·

5. θεωρεί ότι το γεγονός ότι σε πολύ περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη εξακολουθούν 
να μην υπάρχουν δυνατότητες εικονοδιασκέψεων , σε συνδυασμό με τη διαπίστωση της 
Επιτροπής ότι τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας εξακολουθούν να «χρησιμοποιούνται 
μάλλον σπάνια», επιβεβαιώνουν τη σοφία των σχεδίων για την ευρωπαϊκή στρατηγική 
ηλεκτρονικής δικαιοσύνης που προσφάτως συνέστησε η Επιτροπή Νομικών θεμάτων του 
Κοινοβουλίου, και παροτρύνει τα κράτη μέλη να διαθέσουν μεγαλύτερους πόρους για 
την εγκατάσταση σύγχρονων επικοινωνιακών συστημάτων στα δικαστήρια και για την 
εκπαίδευση των δικαστών στη χρήση τους·

6. φρονεί ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες στο πλαίσιο της στρατηγικής για την
ηλεκτρονική δικαιοσύνη για να παρασχεθεί βοήθεια στα δικαστήρια να αντεπεξέλθουν 
στις απαιτήσεις μετάφρασης και διερμηνείας που θέτει η διεξαγωγή αποδείξεων σε 
διασυνοριακό επίπεδο μέσα στη διευρυμένη Ευρώπη·

7. τονίζει με ιδιαίτερη ανησυχία τη διαπίστωση της Επιτροπής ότι υπήρξε υπέρβαση της
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προθεσμίας των 90 ημερών για τη συμμόρφωση προς τις παραγγελίες διεξαγωγής 
αποδείξεων που προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1, του κανονισμού «σε μεγάλο 
αριθμό περιπτώσεων» και ότι «[σ]ε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα κατέστη απαραίτητη 
προθεσμία ανώτερη των 6 μηνών για να δοθεί συνέχεια στην παραγγελία»· συγχαίρει τα 
κράτη μέλη που προσχώρησαν πρόσφατα για το γεγονός ότι τείνουν να ικανοποιούν την 
εν λόγω απαίτηση και θεωρεί ότι ο καλύτερος τρόπος για να υπάρξει συμμόρφωση με 
την προθεσμία των 90 ημερών για την εκτέλεση των παραγγελιών είναι να προωθήσουν 
τα εθνικά υπουργεία δικαιοσύνης τη διανομή του πρακτικού οδηγού σε πολύ 
περισσότερα από τα 50 000 αντίτυπα που διανεμήθηκαν στα τέλη 2006/αρχές 2007, και 
να οργανώσουν εκπαίδευση και επίδειξη των νέων τεχνολογιών ενώ συγχρόνως θα 
παρακολουθούν στενά η εφαρμογή του κανονισμού εντός των ορίων της δικαιοδοσίας 
τους και θα διασφαλίζουν την παροχή βοήθειας προς τα δικαστήρια, όπου παραστεί 
ανάγκη·

8. καλεί την Επιτροπή να παράσχει πρακτική υποστήριξη, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο 
της στρατηγικής για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη, στις προσπάθειες που παραδέχεται ότι 
απαιτούνται για να αξιοποιηθούν οι πραγματικές δυνατότητες του κανονισμού ώστε να 
βελτιωθεί η λειτουργία της δικαιοσύνης στον κλάδο των αστικών υποθέσεων προς 
όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών του κλάδου και των 
δικαστών·

9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.



PE415.047v03-00 6/6 PR\758141EL.doc

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Από την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού αριθ. 1206/2001 
προκύπτει ότι, σε γενικές γραμμές, ο κανονισμός έχει επιτύχει τους στόχους του για την 
απλοποίηση της διεξαγωγής αποδείξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Η επιτυχία 
αυτή δεν είναι αμελητέα αν σκεφθεί κανείς τον ευαίσθητο χαρακτήρα της νομοθεσίας περί 
αποδεικτικών στοιχείων και τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των νομοθεσιών των κρατών 
μελών.

Ο εισηγητής φρονεί ότι, προκειμένου να προωθηθεί η αποτελεσματικότητα και, κατά 
συνέπεια, να αποτραπεί η σπατάλη χρόνου και χρημάτων, πρέπει να προωθηθούν οι 
απευθείας επαφές και η πλήρης συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων. Εντούτοις, θα ήθελε να 
τονίσει τον σημαντικό ρόλο που εξακολουθούν να παίζουν τα κεντρικά όργανα, ενώ 
συγχρόνως θα ήθελε να υπογραμμίσει τη βοήθεια που θα μπορούσε να προσφέρει το 
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο.

Ο εισηγητής επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να καταστήσει γνωστότερο τον 
κανονισμό και θεωρεί ότι χρειάζεται να γίνουν ακόμη πολλά από τα κράτη μέλη ούτως ώστε 
να παρασχεθεί βοήθεια στα εθνικά δικαστήρια για να συμμορφώνονται με την προθεσμία των 
90 ημερών που ορίζει το άρθρο 10, παράγραφος 1 του κανονισμού. φρονεί ότι μέρος της 
λύσης μπορεί να είναι η περαιτέρω εκπαίδευση των δικαστών στην τεχνολογία.

Ο εισηγητής πιστεύει ακράδαντα ότι απαιτείται μεγαλύτερη χρήση των τεχνολογιών της 
πληροφορίας, ειδικότερα των ασφαλών επικοινωνιών μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και εικονοδιασκέψεων. Η έκθεση της Επιτροπής αναφέρει ότι τα δικαστήρια σε 
13 μόνο κράτη μέλη δέχονται αιτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ότι δυο κράτη 
μέλη δεν δέχονται αιτήσεις ούτε καν με φαξ. Μόνο σε11 κράτη μέλη τα δικαστήρια
διαθέτουν εξοπλισμό για εικονοδιασκέψεις. Ο εισηγητής επιδοκιμάζει τις σχετικές 
προσπάθειες που έχουν καταβληθεί στο πλαίσιο του προγράμματος για την ηλεκτρονική 
δικαιοσύνη και εφιστά την προσοχή στην πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής Νομικών 
Θεμάτων σχετικά με την ηλεκτρονική δικαιοσύνη.

Επί του παρόντος, ο εισηγητής δεν θεωρεί ότι χρειάζεται τροποποίηση στον κανονισμό 
1206/2001.
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