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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 28ης Μαΐου 2001

για τη συνεργασία µεταξύ των δικαστηρίων των κρατών µελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε
αστικές ή εµπορικές υποθέσεις

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, (5) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προτεινόµενης δράσης, δηλαδή
η βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ δικαστηρίων κατά τη
διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις,'Εχοντας υπόψη:
δεν µπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη
µέλη και µπορούν συνεπώς, λόγω των διαστάσεων καιτη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
των αποτελεσµάτων αυτής, να επιτευχθούν καλύτερα σετο άρθρο 61 στοιχείο γ) και το άρθρο 67 παράγραφος 1,
κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα
σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5την πρωτοβουλία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµα-
της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότηταςνίας (1),
του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα
αναγκαία προς επίτευξη των στόχων αυτών.τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
(6) ∆εν υφίσταται µέχρι σήµερα καµία δεσµευτική νοµική πράξη

µεταξύ όλων των κρατών µελών στο πεδίο της διεξαγωγήςΕκτιµώντας τα ακόλουθα:
αποδείξεων. Η σύµβαση της Χάγης της 18ης Μαρτίου 1970
για τη λήψη µαρτυρικών αποδείξεων στην τη αλλοδαπή σε

(1) Η Ευρωπαϊκή 'Ενωση έθεσε ως στόχο να διατηρήσει και να αστικές και εµπορικές υποθέσεις ισχύει µόνον µεταξύ ένδεκα
αναπτύξει ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.
στον οποίο διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των
προσώπων. Προκειµένου να δηµιουργήσει βαθµιαία έναν
τέτοιο χώρο, η Κοινότητα θεσπίζει, µεταξύ άλλων, στον (7) ∆εδοµένου ότι, για την έκδοση µιας απόφασης στα πλαίσια
τοµέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις, τα εκκρεµούς διαδικασίας σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις
µέτρα τα οποία είναι αναγκαία για την οµαλή λειτουργία ενώπιον δικαστηρίου ενός κράτους µέλους συχνά απαιτείται
της εσωτερικής αγοράς. η διεξαγωγή αποδείξεων σε άλλο κράτος µέλος, η

δραστηριότητα της Κοινότητας δεν πρέπει να περιορίζεται
(2) Η απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί στον τοµέα της διαβίβασης δικαστικών και εξωδίκων πρά-

να βελτιωθεί, και ιδίως να απλουστευθεί και να επιταχυνθεί, ξεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, που εµπίπτει στον
η συνεργασία των δικαστηρίων στο πεδίο της διεξαγωγής κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συµβουλίου, της
αποδείξεων. 29ης Μαΐου 2000, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα

κράτη µέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή
εµπορικές υποθέσεις (4). Ως εκ τούτου θα πρέπει να συνεχισ-(3) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, κατά τη σύνοδό του στις 15 και
θεί η βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ δικαστηρίων των16 Οκτωβρίου 1999 στο Τάµπερε, υπενθύµισε ότι θα
κρατών µελών στον τοµέα της διεξαγωγής αποδείξεων.πρέπει να εκπονηθούν νέες διατάξεις δικονοµικού δικαίου

για διασυνοριακές υποθέσεις, ιδίως στον τοµέα της διεξα-
γωγής αποδείξεων.

(8) Η αποτελεσµατικότητα δικαστικών διαδικασιών σε αστικές
ή εµπορικές υποθέσεις προϋποθέτει ότι η διαβίβαση της(4) Ο τοµέας αυτός υπάγεται στο άρθρο 65 της συνθήκης. παραγγελίας για διεξαγωγή αποδείξεων και η διεκπεραίωσή
της γίνονται απευθείας και κατά τον ταχύτερο δυνατό τρόπο

(1) ΕΕ C 314 της 3.11.2000, σ. 2. µεταξύ των δικαστηρίων των κρατών µελών.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 14 Μαρτίου 2001 (δεν έχει ακόµα

δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2001 (δεν έχει ακόµα

δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). (4) ΕΕ L 160 της 30.6.2000, σ. 37.
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(9) Μια ταχεία διαβίβαση παραγγελίας για διεξαγωγή αποδεί- (16) Η εκτέλεση της παραγγελίας σύµφωνα µε το άρθρο 10 δεν
θα πρέπει να γεννά αξίωση οποιασδήποτε επιστροφής τελώνξεων απαιτεί τη χρήση όλων των κατάλληλων µέσων,

τηρουµένων συγκεκριµένων προϋποθέσεων σχετικά µε το εξόδων. Ωστόσο, αν το δικαστήριο της εκτέλεσης ζητήσει
την επιστροφή, οι αµοιβές εµπειρογνωµόνων και διερµηνέωνευανάγνωστο και την αξιοπιστία του παραλαµβανόµενου

εγγράφου. Προκειµένου να διασφαλιστεί ο υψηλότερος και τα έξοδα εφαρµογής του άρθρου 10 παράγραφοι 3 και
4 δεν θα πρέπει να βαρύνουν το δικαστήριο αυτό. Στηνβαθµός σαφήνειας και ασφάλειας του δικαίου, η παραγγελία

διεξαγωγής αποδείξεων πρέπει να διαβιβάζεται σε έντυπο το περίπτωση αυτή, το αιτούν δικαστήριο λαµβάνει τα αναγκαία
µέτρα για να διασφαλίσει την ταχεία επιστροφή. Αν χρειάζε-οποίο συµπληρώνεται στη γλώσσα του κράτους µέλους του

δικαστηρίου εκτελέσεως ή σε µια άλλη αναγνωρισµένη από ται η γνώµη εµπειρογνώµονος, το δικαστήριο της εκτε-
λέσεως δύναται, πριν εκτελέσει την αίτηση, να ζητήσει απότο κράτος αυτό γλώσσα. Για τους ίδιους λόγους, ενδείκνυται

να χρησιµοποιούνται κατά το δυνατόν έντυπα και για το αιτούν δικαστήριο επαρκή εγγύηση ή προκαταβολή όσον
αφορά τα έξοδα της παραγγελίας.την περαιτέρω επικοινωνία µεταξύ των ενδιαφεροµένων

δικαστηρίων.

(17) Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να υπερέχει των διατάξεων(10) Μια παραγγελία διεξαγωγής αποδείξεων πρέπει να εκτελείται οι οποίες αφορούν το πεδίο εφαρµογής του και περιέχονται
ταχέως. Εάν η παραγγελία δεν καταστεί δυνατό να εκτελεσθεί σε διεθνείς συµβάσεις που έχουν συνοµολογηθεί από τα
90 ηµέρες µετά την παραλαβή της από το δικαστήριο κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να
εκτελέσεως, το δικαστήριο αυτό οφείλει να γνωστοποιεί στο συνάπτουν συµφωνίες ή συµβάσεις για την περαιτέρω
αιτούν δικαστήριο τους λόγους οι οποίοι αντιτίθενται σε προώθηση της συνεργασίας στο πεδίο της διεξαγωγής
µια ταχεία διεκπεραίωση της υποθέσεως. αποδείξεων.

(11) Προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα του
(18) Τα δεδοµένα τα οποία διαβιβάζονται σύµφωνα µε τονπαρόντος κανονισµού, η δυνατότητα αρνήσεως εκτελέσεως

παρόντα κανονισµό θα πρέπει να προστατεύονται. ∆εδοµέ-της παραγγελίας διεξαγωγής αποδείξεων θα πρέπει να
νου ότι εφαρµόζεται η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκούπεριορίζεται σε αυστηρώς καθορισµένες εξαιρέσεις.
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτω-
βρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα(12) Το δικαστήριο εκτελέσεως θα πρέπει να εκτελεί την παραγγε-

λία σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους του. και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (1)
και η οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 15ης ∆εκεµβρίου 1997, περί

(13) Οι διάδικοι και, ενδεχοµένως, οι εκπρόσωποί τους, πρέπει επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και
να δύνανται να παραστούν κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων, προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό
εφόσον αυτό προβλέπεται από τη νοµοθεσία του κράτους τοµέα (2), δεν απαιτείται η εισαγωγή ειδικών διατάξεων περί
µέλους του αιτούντος δικαστηρίου, ώστε να έχουν τη προστασίας δεδοµένων στον παρόντα κανονισµό.
δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη διαδικασία, όπως θα
συνέβαινε, εάν η διεξαγωγή αποδείξεων πραγµατοποιούταν
στο κράτος µέλος του αιτούντος δικαστηρίου. Πρέπει επίσης (19) Τα µέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρµογή του
να έχουν το δικαίωµα να ζητούν να συµµετέχουν, ώστε να παρόντος κανονισµού θεσπίζονται σύµφωνα µε την
έχουν ενεργητικότερο ρόλο κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων. απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
Ωστόσο, οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες δύνανται να 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστι-
συµµετέχουν θα πρέπει να ορίζονται από το δικαστήριο κών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (3).
εκτελέσεως σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους του.

(20) Για την ορθή λειτουργία του παρόντος κανονισµού η(14) Οι εντεταλµένοι του αιτούντος δικαστηρίου πρέπει να
Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την εφαρµογή του και ναδύνανται να παραστούν κατά τη διεξαγωγή των αποδείξεων,
προτείνει, ενδεχοµένως, τις αναγκαίες τροποποιήσεις.αν αυτό συµβιβάζεται µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους

του αιτούντος δικαστηρίου, ώστε να έχουν µεγαλύτερη
δυνατότητα εκτίµησης των αποδείξεων. Πρέπει επίσης να
έχουν το δικαίωµα να ζητούν να συµµετέχουν, υπό τις (21) Το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία γνωστοποίησαν την
προϋποθέσεις που ορίζει το δικαστήριο εκτελέσεως, σύµ- επιθυµία τους να συµµετάσχουν στην έκδοση και εφαρµογή
φωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους του, ώστε να έχουν του παρόντος κανονισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του
ενεργητικότερο ρόλο κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων. προσαρτώµενου πρωτοκόλλου στη συνθήκη για την

Ευρωπαϊκή 'Ενωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σχετικά µε τη θέση του Ηνωµένου

(15) Για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής αποδείξεων, ένα Βασιλείου και της Ιρλανδίας.
δικαστήριο κράτους µέλους πρέπει να έχει τη δυνατότητα,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους του, να
διεξάγει αποδείξεις απευθείας σε άλλο κράτος µέλος,
εφόσον υπάρχει αποδοχή του τελευταίου προς τούτο και (1) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το κεντρικό όργανο ή η (2) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 1.

(3) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.αρµόδια αρχή του κράτους µέλους εκτελέσεως.
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(22) Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη 'Αρθρο 3
θέση της ∆ανίας, το οποίο έχει προσαρτηθεί στη συνθήκη
για την Ευρωπαϊκή 'Ενωση και στη συνθήκη για την ίδρυση Κεντρικό όργανο
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ∆ανία δεν συµµετέχει στην
έκδοση του ανά χείρας κανονισµού και κατά συνέπεια δεν 1. Κάθε κράτος µέλος ορίζει ένα κεντρικό όργανο, το οποίο:δεσµεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρµογή του,

α) παρέχει πληροφορίες στα δικαστήρια·

β) επιλύει τις δυσχέρειες που µπορεί να προκύψουν σε σχέση µεΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
µια παραγγελία·

γ) διαβιβάζει περαιτέρω, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µετά από
αίτηση αιτούντος δικαστηρίου, παραγγελία στο αρµόδιο
δικαστήριο.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

2. Οµοσπονδιακά κράτη, κράτη µε πλείονα νοµικά συστήµαταΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ή κράτη µε αυτόνοµες εδαφικές ενότητες, δύνανται να ορίζουν
περισσότερα από ένα κεντρικά όργανα.

'Αρθρο 1
3. Κάθε κράτος µέλος ορίζει επίσης το κεντρικό όργανο που
προβλέπει η παράγραφος 1 ή µία ή περισσότερες αρµόδιες αρχές
που επιφορτίζονται µε τη λήψη των αποφάσεων επί παραγγελιώνΠεδίο εφαρµογής
σύµφωνα µε το άρθρο 17.

1. Ο παρών κανονισµός ισχύει σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις
όταν το δικαστήριο ενός κράτους µέλους παραγγέλλει, σύµφωνα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
µε τις διατάξεις της εθνικής του νοµοθεσίας:

∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
α) στο αρµόδιο δικαστήριο άλλου κράτους µέλους τη διεξαγωγή

αποδείξεων, ή

Τ µ ή µ α 1
β) τη διεξαγωγή αποδείξεων απευθείας σε άλλο κράτος µέλος.

∆ιαβίβαση της παραγγελίας

2. ∆εν επιτρέπεται παραγγελία για τη διεξαγωγή αποδείξεων
'Αρθρο 4εάν οι αποδείξεις δεν προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε

δικαστικές υποθέσεις που έχουν ήδη αρχίσει να εκδικάζονται ή
πρόκειται να εκδικασθούν. Τύπος και περιεχόµενο της παραγγελίας

1. Η παραγγελία υποβάλλεται µέσω του εντύπου Α ή, αναλό-
3. Στον παρόντα κανονισµό, µε τον όρο «κράτος µέλος» γως, του εντύπου Θ του παραρτήµατος και περιλαµβάνει τα
νοούνται τα κράτη µέλη µε εξαίρεση τη ∆ανία. ακόλουθα στοιχεία:

α) το αιτούν δικαστήριο και, ενδεχοµένως, το δικαστήριο
εκτελέσεως·

'Αρθρο 2
β) το όνοµα και τη διεύθυνση των διαδίκων και, ενδεχοµένως,

των εκπροσώπων τους·
Απευθείας επικοινωνία µεταξύ των δικαστηρίων γ) τη φύση και το αντικείµενο της υποθέσεως, καθώς και

σύντοµη παρουσίαση του ιστορικού της·

1. Παραγγελία κατά το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α), δ) την περιγραφή της παραγγελθείσας διεξαγωγής αποδείξεων·
εφεξής «παραγγελία», αποστέλλεται απευθείας από το δικαστήριο

ε) σε περίπτωση παραγγελίας εξέτασης ενός προσώπου:στο οποίο η υπόθεση έχει αρχίσει να εκδικάζεται ή πρόκειται να
εκδικασθεί, εφεξής «αιτούν δικαστήριο», στο αρµόδιο δικαστήριο — το όνοµα και τη διεύθυνση των προσώπων τα οποία
ενός άλλου κράτους µέλους, εφεξής «δικαστήριο εκτελέσεως», µε καλούνται να εξεταστούν,
σκοπό τη διεξαγωγή αποδείξεων.

— τις ερωτήσεις οι οποίες πρόκειται να τεθούν στα
πρόσωπα τα οποία καλούνται να εξεταστούν ή το
ιστορικό της υπόθεσης για την οποία καλούνται να

2. Κάθε κράτος µέλος καταρτίζει κατάλογο των αρµοδίων καταθέσουν,
δικαστηρίων για τη διεξαγωγή αποδείξεων σύµφωνα µε τον
παρόντα κανονισµό. Στον κατάλογο αυτό πρέπει να δηλώνεται η — ενδεχοµένως, µνεία ότι υφίσταται δικαίωµα αρνήσεως

µαρτυρίας σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλουςκατά τόπον και, ενδεχοµένως, η ειδική αρµοδιότητα των
δικαστηρίων αυτών. του αιτούντος δικαστηρίου,
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Τ µ ή µ α 2— ενδεχοµένως, το αίτηµα να διεξαχθεί η κατάθεση ενόρ-
κως ή µε διαβεβαίωση και, ενδεχοµένως, ο σχετικός
τύπος της διαβεβαίωσης, Παραλαβή της παραγγελίας

— ενδεχοµένως, κάθε άλλη πληροφορία την οποία θεωρεί 'Αρθρο 7αναγκαία το αιτούν δικαστήριο·

Παραλαβή της παραγγελίας
στ) σε περίπτωση παραγγελίας για άλλη διεξαγωγή αποδείξεων,

ενδεχοµένως, τα έγγραφα ή τα άλλα αντικείµενα τα οποία
1. Το αρµόδιο δικαστήριο εκτελέσεως αποστέλλει στο αιτούνπρέπει να εξεταστούν·
δικαστήριο εντός επτά ηµερών από την παραλαβή της παραγγελίας
αποδεικτικό παραλαβής, χρησιµοποιώντας το έντυπο Β του παραρ-

ζ) ενδεχοµένως, το αίτηµα σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγρα- τήµατος. Εάν η παραγγελία δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις
φοι 3 και 4, και τα άρθρα 11 και 12, καθώς και τις αναγκαίες σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6, τότε το δικαστήριο εκτελέσεως
για την εφαρµογή της διάταξης αυτής επεξηγήσεις. περιλαµβάνει αντίστοιχη µνεία στο αποδεικτικό παραλαβής.

2. Εάν η εκτέλεση παραγγελίας µέσω του εντύπου Α του
παραρτήµατος, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις σύµφωνα µε το2. Η παραγγελία, καθώς και όλα τα συνηµµένα έγγραφα αυτής
άρθρο 5, δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου στο οποίοδεν χρειάζονται επικύρωση ή άλλη ισοδύναµη διατύπωση.
διαβιβάσθηκε, το δικαστήριο αυτό διαβιβάζει την παραγγελία στο
κατά τόπον αρµόδιο δικαστήριο του κράτους µέλους του και
ενηµερώνει σχετικώς το αιτούν δικαστήριο, χρησιµοποιώντας το
έντυπο Α του παραρτήµατος.3. 'Εγγραφα τα οποία το αιτούν δικαστήριο θεωρεί αναγκαία

για την εκτέλεση της παραγγελίας, δέον να συνοδεύονται από
µετάφραση στη γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η παραγγελία. 'Αρθρο 8

Ελλιπής παραγγελία

'Αρθρο 5 1. Εάν µια παραγγελία δεν µπορεί να εκτελεσθεί διότι δεν
περιέχει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία σύµφωνα µε το άρθρο 4, το
δικαστήριο εκτελέσεως ενηµερώνει σχετικώς το αιτούν δικαστήριο

Γλώσσα αµελλητί και το αργότερο εντός 30 ηµερών από την παραλαβή
της παραγγελίας, χρησιµοποιώντας το έντυπο Γ του παραρτήµατος,
και το καλεί να του διαβιβάσει τα ελλείποντα στοιχεία τα οποία

Η παραγγελία και οι κοινοποιήσεις σύµφωνα µε τον παρόντα πρέπει να είναι όσο το δυνατό ακριβέστερα.
κανονισµό συντάσσονται στην επίσηµη γλώσσα του κράτους
µέλους εκτελέσεως ή, εφόσον οι επίσηµες γλώσσες του εν λόγω 2. Αν µια παραγγελία δεν µπορεί να εκτελεσθεί διότι απαιτείταικράτους είναι πλείονες, στην επίσηµη ή σε µια από τις επίσηµες εγγύηση ή προκαταβολή σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 3,γλώσσες του τόπου όπου πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η διεξα- το δικαστήριο της εκτελέσεως ενηµερώνει το αιτούν δικαστήριογωγή των αποδείξεων, ή σε άλλη γλώσσα την οποία έχει δηλώσει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός 30 ηµερών από τηνως αποδεκτή το κράτος µέλος εκτελέσεως. Κάθε κράτος µέλος παραλαβή της αιτήσεως, χρησιµοποιώντας το έντυπο Γ τουδηλώνει την επίσηµη ή τις επίσηµες γλώσσες των οργάνων της παραρτήµατος και του γνωστοποιεί πώς πρέπει να πραγµατοποιη-Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εκτός από τη δική του, την οποία ή τις θεί η εγγύηση ή η προκαταβολή. Το δικαστήριο της εκτελέσεωςοποίες επιτρέπει για τη συµπλήρωση των εντύπων. αποστέλλει, χρησιµοποιώντας το έντυπο ∆, αποδεικτικό παραλάβης

της εγγύησης ή της προκαταβολής χωρίς καθυστέρηση και το
αργότερο εντός δέκα ηµερών από την παραλαβή τους.

'Αρθρο 6
'Αρθρο 9

Ολοκλήρωση της παραγγελίας∆ιαβίβαση παραγγελίας και άλλων κοινοποιήσεων

1. Εάν το δικαστήριο εκτελέσεως έχει συµπεριλάβει µνεία στο
αποδεικτικό παραλαβής σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 1,Οι παραγγελίες και οι κοινοποιήσεις σύµφωνα µε τον παρόντα

κανονισµό διαβιβάζονται µε τον ταχύτερο δυνατό τρόπο, τον ότι η παραγγελία δεν πληροί τις προϋποθέσεις σύµφωνα µε τα
άρθρα 5 και 6, ή εάν έχει ενηµερώσει το αιτούν δικαστήριοοποίο έχει δηλώσει ότι µπορεί να αποδεχθεί το κράτος µέλος

της εκτέλεσης. Η διαβίβαση µπορεί να γίνεται µε οποιοδήποτε σύµφωνα µε το άρθρο 8 ότι η παραγγελία δεν µπορεί να εκτελεσθεί
διότι δεν περιέχει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία σύµφωνα µε τοκατάλληλο µέσο, εφόσον το περιεχόµενο του παραλαµβανόµενου

εγγράφου είναι ταυτόσηµο προς το περιεχόµενο του αποσταλ- άρθρο 4, η προθεσµία του άρθρου 10 αρχίζει να τρέχει όταν
το δικαστήριο εκτελέσεως παραλάβει την παραγγελία δεόντωςθέντος εγγράφου, και όλες οι εµπεριεχόµενες πληροφορίες είναι

ευανάγνωστες. συµπληρωµένη.
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2. Αν το δικαστήριο εκτελέσεως έχει εκτήσει εγγύηση ή 'Αρθρο 11
προκαταβολή σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 3, η
προθεσµία αυτή αρχίζει να τρέχει όταν πραγµατοποιηθεί η εγγύηση Εκτέλεση µε την παρουσία και τη συµµετοχή των διαδίκωνή η προκαταβολή.

1. Εφόσον προβέπεται από τη νοµοθεσία του κράτους µέλους
του αιτούντος δικαστηρίου, οι διάδικοι και, ενδεχοµένως, οι
εκπρόσωποί τους, έχουν δικαίωµα να παρίστανται κατά τη διεξα-

Τ µ ή µ α 3 γωγή των αποδείξεων από το δικαστήριο εκτελέσεως.

∆ιεξαγωγή των αποδείξεων από το δικαστήριο εκτελέσεως 2. Το αιτούν δικαστήριο ενηµερώνει στην παραγγελία του το
δικαστήριο εκτελέσεως ότι οι διάδικοι και, ενδεχοµένως, οι
εκπρόσωποί τους πρόκειται να παρίστανται και ότι έχει ζητηθεί,
ενδεχοµένως, η συµµετοχή τους, χρησιµοποιώντας το έντυπο Α'Αρθρο 10 του παραρτήµατος. Η ενηµέρωση αυτή µπορεί επίσης να γίνει σε
οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη στιγµή.

Γενικές διατάξεις για την εκτέλεση της παραγγελίας

3. Εάν ζητείται η συµµετοχή των διαδίκων και, ενδεχοµένως,
των εκπροσώπων τους στη διεξαγωγή των αποδείξεων, το δικαστή-

1. Το δικαστήριο εκτελέσεως εκτελεί την παραγγελία αµελλητί ριο εκτελέσεως πρέπει να ορίσει, σύµφωνα µε το άρθρο 10, τις
και το αργότερο εντός 90 ηµερών από την παραλαβή της προϋποθέσεις, υπό τις οποίες αυτοί µπορούν να συµµετάσχουν.
παραγγελίας.

4. Το δικαστήριο εκτελέσεως πρέπει να γνωστοποιήσει στους
διαδίκους και, ενδεχοµένως, στους εκπροσώπους τους, το χρόνο

2. Το δικαστήριο εκτελέσεως εκτελεί την παραγγελία σύµφωνα και τον τόπο της διεξαγωγής αποδείξεων και, ενδεχοµένως, τις
µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους του. προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτοί µπορούν να συµµετάσχουν,

χρησιµοποιώντας το έντυπο ΣΤ του παραρτήµατος.

3. Το αιτούν δικαστήριο µπορεί να ζητήσει την εκτέλεση της
5. Οι παράγραφοι 1 έως4 θίγουν τη δυνατότητα του δικαστη-παραγγελίας κατά έναν ειδικό τύπο ο οποίος προβλέπεται από το
ρίου εκτελέσεως να ζητήσει από τους διαδίκους και, ενδεχοµένως,δίκαιο του κράτους µέλους του, χρησιµοποιώντας το έντυπο Α
από τους εκπροσώπους τους να παραστούν ή να συµµετάσχουντου παραρτήµατος. Το δικαστήριο εκτελέσεως ανταποκρίνεται στο
στη διεξαγωγή των αποδείξεων, εφόσον η δυνατότητα αυτήαίτηµα αυτό, εκτός εάν ο τύπος αυτός δεν συνάδει προς το δίκαιο
προβλέπεται από το δίκαιο του κράτους µέλους του.του κράτους µέλους του δικαστηρίου εκτελέσεως ή λόγω µειζόνων

πρακτικών δυσκολιών. Εάν, για έναν από τους ανωτέρω λόγους, το
δικαστήριο εκτελέσεως δεν ανταποκρίνεται στο αίτηµα αυτό,

'Αρθρο 12ενηµερώνει σχετικώς το αιτούν δικαστήριο χρησιµοποιώντας το
έντυπο Ε του παραρτήµατος.

Εκτέλεση µε την παρουσία και τη συµµετοχή των εντεταλµέ-
νων του αιτούντος δικαστηρίου

4. Το αιτούν δικαστήριο µπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο
εκτελέσεως να χρησιµοποιήσει τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες κατά

1. Οι εντεταλµένοι του αιτούντος δικαστηρίου δικαιούνταιτη διεξαγωγή των αποδείξεων, ιδίως τηλεσυνδιασκέψεις.
να παραστούν στη διεξαγωγή αποδείξεων από το δικαστήριο
εκτελέσεως, εφόσον τούτο συµβιβάζεται µε τη νοµοθεσία του
αιτούντος κράτους µέλους.Το δικαστήριο εκτελέσεως ανταποκρίνεται στο αίτηµα αυτό, εκτός

αν τούτο δεν συνάδει προς το δίκαιο του κράτους µέλους του
δικαστηρίου εκτελέσεως ή λόγω µειζόνων πρακτικών δυσκολιών. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «εντεταλµέ-

νος» συµπεριλαµβάνει µέλη του δικαστικού προσωπικού που
ορίσθηκαν από το αιτούν δικαστήριο, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία

Εάν, για έναν από τους ανωτέρω λόγους, το δικαστήριο εκτελέσεως του κράτους µέλους του. Το αιτούν δικαστήριο δύναται να ορίσει,
δεν ανταποκρίνεται στο αίτηµα αυτό, ενηµερώνει σχετικώς το σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους του, οποιοδήποτε
αιτούν δικαστήριο χρησιµοποιώντας το έντυπο Ε του παραρτήµα- άλλο πρόσωπο, όπως έναν πραγµατογνώµονα.
τος.

3. Το αιτούν δικαστήριο ενηµερώνει το δικαστήριο εκτελέσεως
διά της παραγγελίας του, ότι θα παραστούν οι εντεταλµένοι τουΕάν το αιτούν δικαστήριο ή το δικαστήριο εκτελέσεως δεν έχει

πρόσβαση στα προαναφερθέντα τεχνικά µέσα, αυτά τα µέσα και, ενδεχοµένως, ότι ζητείται η συµµετοχή τους, χρησιµοποιώντας
το έντυπο Α του παραρτήµατος. Η ενηµέρωση αυτή µπορεί επίσηςµπορούν να καταστούν διαθέσιµα από τα δικαστήρια κατόπιν

αµοιβαίας συµφωνίας. να γίνει σε οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη στιγµή.
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4. Εάν ζητηθεί η συµµετοχή των εντεταλµένων του αιτούντος 3. Το δικαστήριο εκτελέσεως δεν επιτρέπεται να αρνηθεί την
εκτέλεση εκ µόνου του λόγου ότι κατά τη νοµοθεσία του κράτουςδικαστηρίου στη διεξαγωγή αποδείξεων, το δικαστήριο εκτελέσεως

πρέπει να ορίσει, σύµφωνα µε το άρθρο 10, τις προϋποθέσεις υπό µέλους του ένα δικαστήριο του κράτους αυτού έχει αποκλειστική
αρµοδιότητα επί του επιδίκου αντικειµένου ή διότι η νοµοθεσίατις οποίες αυτοί µπορούν να συµµετάσχουν.
του κράτους µέλους δεν δέχεται δικαίωµα προσφυγής επί του
αντικειµένου αυτού.

5. Το δικαστήριο εκτελέσεως γνωστοποιεί στο αιτούν δικαστή-
ριο το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των διαδικασιών και,

4. Σε περίπτωση άρνησης εκτελέσεως της παραγγελίας για ένανενδεχοµένως, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορούν οι εντεταλ-
από τους λόγους οι οποίοι µνηµονεύονται στην παράγραφο 2, τοµένοι να συµµετάσχουν, χρησιµοποιώντας το έντυπο ΣΤ του
δικαστήριο εκτελέσεως το γνωρίζει στο αιτούν δικαστήριο εντόςπαραρτήµατος.
60 ηµερών αφότου παραλάβει την παραγγελία, χρησιµοποιώντας
το έντυπο Ζ του παραρτήµατος.

'Αρθρο 13

'Αρθρο 15
Μέτρα καταναγκασµού

Κοινοποίηση καθυστέρησης
Εφόσον είναι αναγκαίο, το δικαστήριο εκτελέσεως εφαρµόζει
κατά την εκτέλεση της παραγγελίας τα ενδεδειγµένα µέτρα Εάν το δικαστήριο εκτελέσεως αδυνατεί να εκτελέσει την παραγγε-
καταναγκασµού στις περιπτώσεις και στην έκταση που προβλέπει λία εντός 90 ηµερών από την παραλαβή της, το γνωρίζει
το δίκαιο του κράτους µέλους του δικαστηρίου εκτελέσεως για στο αιτούν δικαστήριο, χρησιµοποιώντας το έντυπο ΣΤ του
την εκτέλεση µιας παραγγελίας εθνικών αρχών ή διαδίκου προς παραρτήµατος. Εκθέτει τους σχετικούς λόγους της καθυστέρησης,
τον ίδιο σκοπό. καθώς και το χρονικό διάστηµα το οποίο κατά την κρίση του

δικαστηρίου εκτελέσεως είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της
παραγγελίας.

'Αρθρο 14

'Αρθρο 16
'Αρνηση εκτελέσεως

∆ιαδικασία µετά την εκτέλεση της παραγγελίας

1. Παραγγελία εξέτασης προσώπου δεν εκτελείται εάν το εν
Το δικαστήριο εκτελέσεως διαβιβάζει αµελλητί στο αιτούν δικαστή-λόγω πρόσωπο επικαλείται δικαίωµα να αρνηθεί να καταθέσει ή
ριο τα δικόγραφα από τα οποία απορρέει η εκτέλεση τηςµια απαγόρευση να καταθέσει:
παραγγελίας και ενδεχοµένως επιστρέφει τα έγγραφα που έλαβε

α) που προβλέπεται από το δίκαιο του κράτους µέλους του από το αιτούν δικαστήριο. Στα δικόγραφα επισυνάπτεται αποδει-
δικαστηρίου εκτελέσεως, ή κτικό εκτελέσεως σύµφωνα µε το έντυπο Η του παραρτήµατος.

β) που προβλέπεται από το δίκαιο του κράτους µέλους του
αιτούντος δικαστηρίου και δηλώνεται στην παραγγελία ή,
εφόσον απαιτείται, έχει βεβαιωθεί από το αιτούν δικαστήριο Τ µ ή µ α 4
ύστερα από αίτηµα του δικαστηρίου εκτελέσεως.

Απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων από το αιτούν δικαστή-
ριο

2. Η εκτέλεση µιας παραγγελίας µπορεί, εκτός από τους
λόγους οι οποίοι µνηµονεύονται στην παράγραφο 1, να µην
γίνεται δεκτή µόνον στο βαθµό που: 'Αρθρο 17

α) η παραγγελία δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του
παρόντος κανονισµού σύµφωνα µε το άρθρο 1, ή 1. 'Οταν δικαστήριο ζητεί να διεξαχθούν αποδείξεις απευθείας

σε άλλο κράτος µέλος, πρέπει να υποβάλλει παραγγελία στοβ) η εκτέλεση της παραγγελίας σύµφωνα µε το δίκαιο του προβλεπόµενο από το άρθρο 3 παράγραφος 3 κεντρικό όργανο ήκράτους µέλους του δικαστηρίου εκτελέσεως δεν εµπίπτει αρµόδια αρχή του κράτους αυτού, χρησιµοποιώντας το έντυπο Ζστο πεδίο της δικαστικής αρµοδιότητας, ή
του παραρτήµατος.

γ) το αιτούν δικαστήριο δεν ικανοποίησε το αίτηµα του δικαστη-
ρίου εκτελέσεως για συµπλήρωση της παραγγελίας σύµφωνα 2. Η απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων µπορεί να πραγµατο-
µε το άρθρο 8 εντός 30 ηµερών, αφότου το δικαστήριο ποιηθεί µόνον σε εθελοντική βάση, χωρίς τη λήψη µέτρων
εκτελέσεως κάλεσε το αιτούν δικαστήριο να συµπληρώσει καταναγκασµού.
την παραγγελία·

δ) η εγγύηση ή η προκαταβολή που ζητήθηκε σύµφωνα µε το 'Οταν η απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων προϋποθέτει την
ακρόαση προσώπου, το αιτούν δικαστήριο ενηµερώνει το πρόσωποάρθρο 18 παράγραφος 3 δεν πραγµατοποιήθηκε εντός

60 ηµερών µετά το σχετικό αίτηµα του δικαστηρίου της αυτό ότι η δικαστική πράξη θα πραγµατοποιηθεί σε εθελοντική
βάση.εκτελέσεως.
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3. Η διεξαγωγή αποδείξεων πραγµατοποιείται από µέλος του 3. Αν απαιτείται η γνώµη εµπειρογνώµονος, το δικαστήριο της
εκτελέσεως δύναται, πριν εκτελέσει την παραγγελία, να ζητήσειδικαστικού προσωπικού ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, όπως

από πραγµατογνώµονα, ο οποίος διορίζεται σύµφωνα µε τη από το αιτούν δικαστήριο επαρκή εγγύηση ή προκαταβολή των
εξόδων της παραγγελίας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η εγγύησηνοµοθεσία του κράτους µέλους του αιτούντος δικαστηρίου.
ή προκαταβολή δεν αποτελεί όρο εκτέλεσης της παραγγελίας.

4. Εντός 30 ηµερών από την παραλαβή της παραγγελίας, το Η εγγύηση ή η προκαταβολή πραγµατοποιείται από τους διαδίκους
κεντρικό όργανο ή η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους εκτε- αν αυτό προβλέπεται από τη νοµοθεσία του κράτους µέλους του
λέσεως ενηµερώνουν το αιτούν δικαστήριο κατά πόσον η παραγγε- αιτούντος δικαστηρίου.
λία αυτή έγινε αποδεκτή και, ενδεχοµένως, τους όρους βάσει των
οποίων θα γίνει η διεξαγωγή αυτή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του
κράτους µέλους τους, χρησιµοποιώντας το έντυπο Ι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Ειδικότερα, το κεντρικό όργανο ή η αρµόδια αρχή µπορεί να
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣαναθέσει σε δικαστήριο του κράτους µέλους του να λάβει µέρος

στη διεξαγωγή των αποδείξεων προκειµένου να διασφαλιστεί η
ορθή εφαρµογή αυτού του άρθρου και των προϋποθέσεων που

'Αρθρο 19έχουν καθοριστεί.

Εκτελεστικές διατάξειςΤο κεντρικό όργανο ή η αρµόδια αρχή ενθαρρύνει τη χρήση
τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών, όπως είναι οι τηλεσυνδιασκέψεις.

1. Η Επιτροπή θα καταρτίσει και θα ενηµερώνει τακτικά
εγχειρίδιο, το οποίο πρέπει να είναι διαθέσιµο και σε ηλεκτρονική

5. Το κεντρικό όργανο ή η αρµόδια αρχή µπορεί να αρνηθεί µορφή και θα περιλαµβάνει τα στοιχεία που παρέχουν τα κράτη
την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων µόνον εάν: µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 22 και τις ισχύουσες συµφωνίες και

ρυθµίσεις που προβλέπει το άρθρο 21.α) η παραγγελία δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του
παρόντος κανονισµού σύµφωνα µε το άρθρο 1·

2. Η ενηµέρωση ή η τεχνική τροποποίηση των εντύπων που
β) η παραγγελία δεν περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφο- περιέχονται στο παράρτηµα θα πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε

ρίες σύµφωνα µε το άρθρο 4, ή τη διαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής του άρθρου 20
παράγραφος 2.γ) η απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων αντίκειται στις θεµελιώ-

δεις αρχές της νοµοθεσίας στο κράτος µέλος του.

'Αρθρο 20
6. Υπό την επιφύλαξη των όρων που προβλέπονται από την
παράγραφο 4, το αιτούν δικαστήριο εκτελεί την παραγγελία Επιτροπή
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους του.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

Τ µ ή µ α 5 2. 'Οταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, ισχύουν τα
άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

'Εξοδα

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

'Αρθρο 18
'Αρθρο 21

1. Η εκτέλεση της παραγγελίας σύµφωνα µε το άρθρο 10 δεν Σχέση µε ισχύουσες ή µελλοντικές συµφωνίες ή διακανο-
γεννά αξίωση οποιασδήποτε επιστροφής τελών ή εξόδων. νισµούς µεταξύ των κρατών µελών

2. Ωστόσο, αν το ζητήσει το δικαστήριο της εκτέλεσης, το 1. Ο παρών κανονισµός υπερισχύει, ως προς το πεδίο εφαρµο-
αιτούν δικαστήριο διασφαλίζει την ταχεία καταβολή των: γής του, των διατάξεων που περιλαµβάνονται σε διµερείς ή

πολυµερείς συµφωνίες ή συµβάσεις που έχουν συναφθεί από τα
— αµοιβών εµπειρογνωµόνων και διερµηνέων και κράτη µέλη και ειδικότερα στη σύµβαση της Χάγης της 1ης Μαρ-

τίου 1954 περί πολιτικής δικονοµίας και στη σύµβαση της Χάγης— των εξόδων εφαρµογής του άρθρου 10 παράγραφοι 3 και 4.
της 18ης Μαρτίου 1970 για τη λήψη µαρτυρικών αποδείξεων
στην αλλοδαπή σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, όσον αφορά
τις σχέσεις µεταξύ των κρατών µελών που είναι µέρη αυτών τωνΗ υποχρέωση των διαδίκων να καταβάλουν τα ανωτέρω τέλη και

δαπάνες διέπεται από την νοµοθεσία του αιτούντος δικαστηρίου. συµβάσεων.
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2. Ο παρών κανονισµός δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να γ) τα τεχνικά µέσα, τα οποία διαθέτουν για την παραλαβή
παραγγελίας τα δικαστήρια που µνηµονεύονται στον κατά-διατηρούν ή να συνάπτουν επιµέρους συµφωνίες ή συµβάσεις

µεταξύ δύο ή περισσότερων εξ αυτών, προκειµένου να διευκολύνε- λογο κατά το άρθρο 2 παράγραφος 2·
ται η διεξαγωγή αποδείξεων, εφόσον συνάδουν προς τον παρόντα

δ) τις γλώσσες που επιτρέπονται για τη σύνταξη της παραγγε-κανονισµό.
λίας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5.

3. Τα κράτη µέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή: Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή οποιαδήποτε µεταγε-
νέστερη τροποποίηση των στοιχείων αυτών.α) το αργότερο την 1η Ιουλίου 2003 αντίγραφο των συµφωνιών

ή συµβάσεων που διατηρούνται µεταξύ των κρατών µελών
που αναφέρονται στην παράγραφο 2· 'Αρθρο 23

β) αντίγραφο των συµφωνιών ή συµβάσεων που συνάπτουν
Επανεξέτασηµεταξύ τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, καθώς και το

σχέδιο των συµφωνιών ή συµβάσεων που προτίθενται να
συνάψουν και Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2007 και ακολούθως ανά

πενταετία, η Επιτροπή υποβάλλει, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
γ) κάθε καταγγελία ή τροποποίηση των εν λόγω συµφωνιών ή στο Συµβούλιο και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή,

συµβάσεων. έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού,
µεριµνώντας ιδίως για την πρακτική εφαρµογή του άρθρου 3
παράγραφος 1 στοιχείο γ) και παράγραφος 3 και των άρθρων 17'Αρθρο 22
και 18.

Ανακοινώσεις
'Αρθρο 24

Το αργότερο την 1η Ιουλίου 2003 κάθε κράτος µέλος ανακοινώνει
στην Επιτροπή τα ακόλουθα: 'Εναρξη ισχύος
α) τον κατάλογο, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2, στον

οποίο δηλώνεται η κατά τόπον και, ενδεχοµένως, η ειδική 1. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2001.
αρµοδιότητα των δικαστηρίων·

β) το όνοµα και τη διεύθυνση των κεντρικών οργάνων και 2. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου
2004, εκτός από τα άρθρα 19, 21 και 22, τα οποία εφαρµόζονταιαρµοδίων αρχών σύµφωνα µε το άρθρο 3, καθώς και την

κατά τόπον αρµοδιότητά τους· από την 1η Ιουλίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα στα κράτη µέλη σύµφωνα µε
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2001.

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

T. BODSTRÖM
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ Α

Παραγγελία διεξαγωγής αποδείξεων

σύµφωνα µε το άρθρο 4 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 (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

1. Αριθµός πρωτοκόλλου του αιτούντος δικαστηρίου:

2. Αριθµός πρωτοκόλλου του δικαστηρίου εκτέλεσης:

3. Αιτούν δικαστήριο:

3.1. 'Ονοµα:

3.2. ∆ιεύθυνση:

3.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

3.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

3.2.3. Κράτος:

3.3. Τηλ.:

3.4. Φαξ:

3.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

4. ∆ικαστήριο εκτέλεσης:

4.1. 'Ονοµα:

4.2. ∆ιεύθυνση:

4.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

4.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

4.2.3. Κράτος:

4.3. Τηλ.:

4.4. Φαξ:

4.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

5. Σε αγωγή που ασκήθηκε από τον ενάγοντα/αιτούντα:

5.1. 'Ονοµα:

5.2. ∆ιεύθυνση:

5.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

5.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

5.2.3. Κράτος:
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5.3. Τηλ.:

5.4. Φαξ:

5.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

6. Εκπρόσωποι του ενάγοντος/αιτούντος:

6.1. 'Ονοµα:

6.2. ∆ιεύθυνση:

6.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

6.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

6.2.3. Κράτος:

6.3. Τηλ.:

6.4. Φαξ:

6.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

7. Κατά του εναγοµένου/αντιδίκου:

7.1. 'Ονοµα:

7.2. ∆ιεύθυνση:

7.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

7.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

7.2.3. Κράτος:

7.3. Τηλ.:

7.4. Φαξ:

7.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

8. Εκπρόσωποι του εναγοµένου/αντιδίκου:

8.1. 'Ονοµα:

8.2. ∆ιεύθυνση:

8.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

8.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

8.2.3. Κράτος:

8.3. Τηλ.:

8.4. Φαξ:

8.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:
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9. Παρουσία και συµµετοχή των διαδίκων:

9.1. Οι διάδικοι και, ενδεχοµένως, οι εκπρόσωποί τους θα παρίστανται κατά τη διεξαγωγή των αποδείξεων:

9.2. Ζητείται η συµµετοχή των διαδίκων και, ενδεχοµένως, των εκπροσώπων τους:

10. Παρουσία και συµµετοχή των εντεταλµένων του αιτούντος δικαστηρίου:

10.1. Οι εντεταλµένοι θα παρίστανται κατά τη διεξαγωγή των αποδείξεων:

10.2. Ζητείται η συµµετοχή των εντεταλµένων:

10.2.1. 'Ονοµα:

10.2.2. Ονοµασία:

10.2.3. Αρµοδιότητες:

10.2.4. Καθήκοντα:

11. Φύση και αντικείµενο της υπόθεσης και σύντοµη παρουσίαση του περιεχοµένου της (ενδεχοµένως στο
παράρτηµα):

12. Παραγγελθείσα διεξαγωγή αποδείξεων:

12.1. Περιγραφή της παραγγελθείσας διεξαγωγής αποδείξεων (ενδεχοµένως στο παράρτηµα):

12.2. Εξέταση µαρτύρων:

12.2.1. Ονοµατεπώνυµο:

12.2.2. ∆ιεύθυνση:

12.2.3. Τηλ.:

12.2.4. Φαξ:

12.2.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

12.2.6. Ως προς τα ακόλουθα ερωτήµατα ή την παρουσίαση του περιεχοµένου της υπόθεσης ως
προς το οποίο θα εξετασθούν (ενδεχοµένως στο παράρτηµα):

12.2.7. ∆ικαίωµα άρνησης των µαρτύρων σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους του
αιτούντος δικαστηρίου (ενδεχοµένως στο παράρτηµα):

12.2.8. Παράκληση να εξετασθούν οι µάρτυρες:

12.2.8.1. σε ένορκη κατάθεση:

12.2.8.2. σε κατάθεση µε διαβεβαίωση:

12.2.9. Κάθε άλλη πληροφορία την οποία θεωρεί αναγκαία το αιτούν δικαστήριο (ενδεχοµένως
στο παράρτηµα):

12.3. 'Αλλη διεξαγωγή αποδείξεων, παράκληση να αναφέρονται:

12.3.1. τα έγγραφα τα οποία πρέπει να εξεταστούν και περιγραφή της ζητούµενης διεξαγωγής
αποδείξεων (ενδεχοµένως στο παράρτηµα):

12.3.2. αντικείµενα τα οποία πρέπει να εξεταστούν και περιγραφή της ζητούµενης διεξαγωγής
αποδείξεων (ενδεχοµένως στο παράρτηµα):
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13. Παράκληση να εκτελεστεί η παραγγελία:

13.1. Σύµφωνα µε ειδική διαδικασία (άρθρο 10 παράγραφος 3) προβλεποµένη από το δίκαιο του κράτους
µέλους του αιτούντος δικαστηρίου ή/και µε χρήση των τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών (άρθρο 10
παράγραφος 4) που περιγράφονται στο παράρτηµα:

13.2. Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι απαραίτητες για την εφαρµογή της:

'Εγινε στ...:

Ηµεροµηνία:

Κοινοποίηση για τη διαβίβαση της παραγγελίας

σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 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 (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

14. Η παραγγελία δεν εµπίπτει στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου που αναφέρεται στο σηµείο 4 και διαβιβάστηκε
στο:

14.1. 'Ονοµα του αρµοδίου δικαστηρίου:

14.2. ∆ιεύθυνση:

14.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

14.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

14.2.3. Κράτος:

14.3. Τηλ.:

14.4. Φαξ:

14.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

'Εγινε στ...:

Ηµεροµηνία:
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ΕΝΤΥΠΟ Β

Αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας διεξαγωγής αποδείξεων

σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 1 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 (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

1. Αριθµός πρωτοκόλλου του αιτούντος δικαστηρίου:

2. Αριθµός πρωτοκόλλου του δικαστηρίου εκτέλεσης:

3. 'Ονοµα του αιτούντος δικαστηρίου:

4. ∆ικαστήριο εκτέλεσης:

4.1. 'Ονοµα:

4.2. ∆ιεύθυνση:

4.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

4.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

4.2.3. Κράτος:

4.3. Τηλ.:

4.4. Φαξ:

4.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

5. Η παραγγελία παρελήφθη στις ... (ηµεροµηνία παραλαβής) από το δικαστήριο το οποίο δηλούται ανωτέρω στο
σηµείο 4.

6. H παραγγελία δεν µπορεί να εξεταστεί διότι:

6.1. η γλώσσα που χρησιµοποιήθηκε για την συµπλήρωση του εντύπου δεν είναι αποδεκτή (άρθρο 5):

6.1.1. παρακαλώ χρησιµοποιήστε µία από τις ακόλουθες γλώσσες:

6.2. το έγγραφο δεν είναι ευανάγνωστο (άρθρο 6):

'Εγινε στ…:

Ηµεροµηνία:
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ΕΝΤΥΠΟ Γ

Παράκληση να παρασχεθούν συµπληρωµατικά στοιχεία για τη διεξαγωγή αποδείξεων

σύµφωνα µε το άρθρο 8 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 (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

1. Αριθµός πρωτοκόλλου του αιτούντος δικαστηρίου:

2. Αριθµός πρωτοκόλλου του δικαστηρίου εκτέλεσης:

3. 'Ονοµα του αιτούντος δικαστηρίου:

4. 'Ονοµα του δικαστηρίου εκτέλεσης:

5. Η παραγγελία µπορεί να εκτελεσθεί µόνον εάν υπάρχουν τα ακόλουθα συµπληρωµατικά στοιχεία:

6. Η παραγγελία δεν µπορεί να εκτελεστεί πριν πραγµατοποιηθεί εγγύηση ή προκαταβολή σύµφωνα µε το άρθρο 18
παράγραφος 3. Η εγγύηση ή η προκαταβολή πραγµατοποιούνται ως εξής:

'Εγινε στ…:

Ηµεροµηνία:
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ΕΝΤΥΠΟ ∆

Αποδεικτικό παραλαβής της εγγύηση ή προκαταβολής

σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 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 (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

1. Αριθµός πρωτοκόλλου του αιτούντος δικαστηρίου:

2. Αριθµός πρωτοκόλλου του δικαστηρίου εκτελέσεως:

3. 'Ονοµα του αιτούντος δικαστηρίου:

4. 'Ονοµα του δικαστηρίου εκτελέσεως:

5. Η εγγύηση ή η προκαταβολή παρελήφθησαν στις ... (ηµεροµηνία παραλαβής) από το αναφερόµενο στο σηµείο 4
δικαστήριο.

'Εγινε στ...:

Ηµεροµηνία:
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ΕΝΤΥΠΟ Ε

Κοινοποίηση όσον αφορά την παραγγελία για ειδικό τύπο ή/και για χρήση τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών

σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 3 και 4 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 (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

1. Αριθµός πρωτοκόλλου του αιτούντος δικαστηρίου:

2. Αριθµός πρωτοκόλλου του δικαστηρίου εκτέλεσης:

3. 'Ονοµα του αιτούντος δικαστηρίου:

4. 'Ονοµα του δικαστηρίου εκτέλεσης:

5. Η παραγγελία δεν µπορεί να εκτελεστεί κατά τον ειδικό τύπο που αναφέρεται στο σηµείο 13.1 της παραγγελίας
(έντυπο Α), δεδοµένου ότι:

5.1. ο εν λόγω τύπος δεν συνάδει προς το δίκαιο του κράτους µέλους του δικαστηρίου εκτέλεσης:

5.2. η τήρηση του εν λόγω τύπου δεν είναι δυνατή λόγω των ακόλουθων µειζόνων πραγµατικών δυσκολιών:

6. Η παραγγελία δεν µπορεί να εκτελεστεί µε χρήση τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών που αναφέρονται στο
σηµείο 13.1 της παραγγελίας (έντυπο Α), δεδοµένου ότι:

6.1. η χρήση των τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών δεν συνάδει προς το δίκαιο του κράτους µέλους του
δικαστηρίου εκτέλεσης:

6.2. η χρήση των τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών δεν είναι δυνατή λόγω µειζόνων πραγµατικών δυσκολιών:

'Εγινε στ...:

Ηµεροµηνία:
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΤ

Κοινοποίηση της ηµεροµηνίας, της ώρας και του τόπου διεξαγωγής των αποδείξεων, καθώς και των όρων συµµετοχής

σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 4 και το άρθρο 12 παράγραφος 5 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 (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

1. Αριθµός πρωτοκόλλου του αιτούντος δικαστηρίου:

2. Αριθµός πρωτοκόλλου του δικαστηρίου εκτέλεσης:

3. Αιτούν δικαστήριο:

3.1. 'Ονοµα:

3.2. ∆ιεύθυνση:

3.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

3.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

3.2.3. Κράτος:

3.3. Τηλ.:

3.4. Φαξ:

3.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

4. ∆ικαστήριο εκτέλεσης:

4.1. 'Ονοµα:

4.2. ∆ιεύθυνση:

4.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

4.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

4.2.3. Κράτος:

4.3. Τηλ.:

4.4. Φαξ:

4.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

5. Ηµεροµηνία και ώρα της διεξαγωγής αποδείξεων:

6. Τόπος διεξαγωγής των αποδείξεων, εφόσον διαφέρει από τον τόπο που δηλούται ανωτέρω στο σηµείο 4:

7. Ενδεχοµένως, όροι συµµετοχής των διαδίκων και, αν υπάρχουν, των εκπροσώπων τους:
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8. Ενδεχοµένως, όροι συµµετοχής των εντεταλµένων του αιτούντος δικαστηρίου:

'Εγινε στ…:

Ηµεροµηνία:
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ΕΝΤΥΠΟ Ζ

Κοινοποίηση λόγω καθυστερήσεων

σύµφωνα µε το άρθρο 15 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 (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

1. Αριθµός πρωτοκόλλου του αιτούντος δικαστηρίου:

2. Αριθµός πρωτοκόλλου του δικαστηρίου εκτέλεσης:

3. 'Ονοµα του αιτούντος δικαστηρίου:

4. 'Ονοµα του δικαστηρίου εκτέλεσης:

5. Η παραγγελία είναι αδύνατον να εκτελεσθεί εντός 90 ηµερών από την παραλαβή της, για τους ακόλουθους λόγους:

6. Εκτιµάται ότι η παραγγελία θα εκτελεσθεί έως … (να αναφερθεί η εκτιµώµενη ηµεροµηνία):

'Εγινε στ…:

Ηµεροµηνία:
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ΕΝΤΥΠΟ Η

Πληροφορίες για την έκβαση της παραγγελίας

σύµφωνα µε τα άρθρα 14 και 16 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 (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

1. Αριθµός πρωτοκόλλου του αιτούντος δικαστηρίου:

2. Αριθµός πρωτοκόλλου του δικαστηρίου εκτέλεσης:

3. 'Ονοµα του αιτούντος δικαστηρίου:

4. 'Ονοµα του δικαστηρίου εκτέλεσης:

5. Η παραγγελία εκτελέστηκε:

Επισυνάπτονται τα δικόγραφα από τα οποία απορρέει ότι η παραγγελία εξετελέσθη:

6. Η εκτέλεση της παραγγελίας απορρίφθηκε διότι:

6.1. το πρόσωπο που επρόκειτο να εξεταστεί επικαλέστηκε δικαίωµα άρνησης καταθέσεως ή επικαλέσθηκε
απαγόρευση κατάθεσης:

6.1.1. σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους του δικαστηρίου εκτέλεσης:

6.1.2. σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους του αιτούντος δικαστηρίου:

6.2. η παραγγελία δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού:

6.3. η εκτέλεση της παραγγελίας δεν υπάγεται στο πεδίο δικαστικής αρµοδιότητας σύµφωνα µε το δίκαιο
του κράτους µέλους του δικαστηρίου εκτέλεσης:

6.4. το αιτούν δικαστήριο δεν ανταποκρίθηκε στο αίτηµα για παροχή συµπληρωµατικών στοιχείων της ...
(ηµεροµηνία του αιτήµατος) του δικαστηρίου εκτέλεσης:

6.5. η εγγύηση ή η προκαταβολή που ζητήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 3 δεν
πραγµατοποιήθηκε:

'Εγινε στ…:

Ηµεροµηνία:
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ΕΝΤΥΠΟ Θ

Παραγγελία για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων

σύµφωνα µε το άρθρο 17 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 (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

1. Αριθµός πρωτοκόλλου του αιτούντος δικαστηρίου:

2. Αριθµός πρωτοκόλλου του κεντρικού οργάνου/αρµόδιας αρχής:

3. Αιτούν ∆ικαστήριο:

3.1. 'Ονοµα:

3.2. ∆ιεύθυνση:

3.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

3.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

3.2.3. Κράτος:

3.3. Τηλ.:

3.4. Φαξ:

3.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

4. Κεντρικό όργανο/αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης:

4.1. 'Ονοµα:

4.2. ∆ιεύθυνση:

4.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

4.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

4.2.3. Κράτος:

4.3. Τηλ.:

4.4. Φαξ:

4.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

5. Στην αγωγή που άσκησε ο ενάγων/αιτών:

5.1. 'Ονοµα:

5.2. ∆ιεύθυνση:

5.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

5.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

5.2.3. Κράτος:
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5.3. Τηλ.:

5.4. Φαξ:

5.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

6. Εκπρόσωποι του ενάγοντος/αιτούντος:

6.1. 'Ονοµα:

6.2. ∆ιεύθυνση:

6.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

6.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

6.2.3. Κράτος:

6.3. Τηλ.:

6.4. Φαξ:

6.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

7. Κατά του εναγοµένου/αντιδίκου:

7.1. 'Ονοµα/Ονοµασία:

7.2. ∆ιεύθυνση:

7.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

7.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

7.2.3. Κράτος:

7.3. Τηλ.:

7.4. Φαξ:

7.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

8. Εκπρόσωποι του εναγοµένου/αντιδίκου:

8.1. 'Ονοµα:

8.2. ∆ιεύθυνση:

8.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

8.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

8.2.3. Κράτος:

8.3. Τηλ.:

8.4. Φαξ:

8.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:
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9. Η διεξαγωγή των αποδείξεων γίνεται από:

9.1. 'Ονοµα:

9.2. Ονοµασία:

9.3. Αρµοδιότητες:

9.4. Καθήκοντα:

10. Φύση και αντικείµενο της υπόθεσης και σύντοµη παρουσίαση του περιεχοµένου της (ενδεχοµένως στο παράρτηµα):

11. Παραγγελθείσα διεξαγωγή αποδείξεων:

11.1. Περιγραφή της παραγγελθείσας διεξαγωγής των αποδείξεων: (ενδεχοµένως στο παράρτηµα):

11.2. Εξέταση µαρτύρων:

11.2.1. Ονοµατεπώνυµο:

11.2.2. ∆ιεύθυνση:

11.2.3. Τηλ.:

11.2.4. Φαξ:

11.2.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

11.2.6. Ως προς τα ερωτήµατα που τίθενται στο µάρτυρα ή την παρουσίαση του περιεχοµένου της
υποθέσεως ως προς το οποίο θα εξετασθεί (ενδεχοµένως στο παράρτηµα):

11.2.7. ∆ικαίωµα άρνησης των µαρτύρων σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους του αιτούντος
δικαστηρίου (ενδεχοµένως στο παράρτηµα):

11.3. 'Αλλη διεξαγωγή αποδείξεων (ενδεχοµένως στο παράρτηµα):

12. Το αιτούν δικαστήριο ζητά την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων µε τα ακόλουθα τηλεπικοινωνιακά µέσα (ενδεχοµένως
στο παράρτηµα):

'Εγινε στ…:

Ηµεροµηνία:
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ΕΝΤΥΠΟ Ι

Ενηµέρωση από το κεντρικό όργανο/την αρµόδια αρχή

σύµφωνα µε το άρθρο 17 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 (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1)

1. Αριθµός πρωτοκόλλου του αιτούντος δικαστηρίου:

2. Αριθµός πρωτοκόλλου του κεντρικού οργάνου/αρµόδιας αρχής:

3. 'Ονοµα του αιτούντος δικαστηρίου:

4. Κεντρικό όργανο/αρµόδια αρχή:

4.1. 'Ονοµα:

4.2. ∆ιεύθυνση:

4.2.1. Οδός και αριθµός/ταχυδροµική θυρίδα:

4.2.2. Τόπος και ταχυδροµικός τοµέας:

4.2.3. Κράτος:

4.3. Τηλ.:

4.4. Φαξ:

4.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

5. Ενηµέρωση από το κεντρικό όργανο/αρµόδια αρχή:

5.1. Η απευθείας εκτέλεση σύµφωνα µε την παραγγελία είναι αποδεκτή:

5.2. Η απευθείας εκτέλεση σύµφωνα µε την παραγγελία είναι αποδεκτή υπό τους ακόλουθους όρους
(ενδεχοµένως στο παράρτηµα):

5.3. Η απευθείας εκτέλεση σύµφωνα µε την παραγγελία δεν είναι αποδεκτή για τους ακόλουθους λόγους:

5.3.1. η παραγγελία δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού:

5.3.2. η παραγγελία δεν περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 4:

5.3.3. η παραγγελθείσα απευθείας εκτέλεση αντίκειται στις θεµελιώδεις αρχές της νοµοθεσίας
του κράτους µέλους του κεντρικού οργάνου/της αρµόδιας αρχής:

'Εγινε στ…:

Ηµεροµηνία:


