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1. Ο πόλορ ηηρ δικηύωζηρ ζηην Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Η ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη αλέδεημε ηελ ηδηνηππία ηνπ επξσπατθνχ 

νηθνδνκήκαηνο, σο ελφο ηζηνξηθά πξσηφηππνπ ηξφπνπ πνιηηηθήο νξγάλσζεο. Μεγάιε 

κεξίδα ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο έζηξεςε ην ελδηαθέξνλ ηεο πξνο ηε κειέηε ηεο 

Δπξσπατθήο δηαθπβέξλεζεο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο, θπξίσο δε σο πξνο ηε ρσξνηαμηθή 

δνκή ηεο. Απηή ε πξνζπάζεηα κειέηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε καθξνρξφληα 

«δηακάρε» κεηαμχ ηεο λενιεηηνπξγηθήο/ ππεξεζληθήο ζεσξίαο θαη ηεο ξεαιηζηηθήο/ 

δηαθπβεξλεηηθήο ζεσξίαο
1
.  

Απφ ηε δηακάρε απηή, αλαδχζεθαλ αξθεηέο ζεσξίεο, παξάγσγεο ή 

επαθφινπζεο ησλ πξνεγνχκελσλ. Η ζεψξεζε ηεο πνιχ-επίπεδεο δηαθπβέξλεζεο 

(multi- level governance) απνθηά πξνεμέρνπζα ζέζε. Υσξίο λα δηαθεχγεη 

εληνλφηαηεο θξηηηθήο, ε ζεσξία απηή μεπεξλά κεξηθέο απφ ηηο θπξηφηεξεο αδπλακίεο 

ηεο λενιεηηνπξγηθήο πξνζέγγηζεο, πξνβάιινληαο σο βαζηθφ ηεο αμίσκα ηελ 

«κεηάιιαμε» ηνπ θξάηνπο σο απνηέιεζκα ηεο Δπξσπατθήο νινθιήξσζεο
2
. 

ηε Λεπθή Βίβιν γηα ηε Γηαθπβέξλεζε δειψλεηαη φηη «ηα δίθηπα 

δηαζχλδενπλ επηρεηξήζεηο, θνηλφηεηεο, θέληξα εξεπλψλ θαη αξρέο ηεο πεξηθεξεηαθήο 

θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Σα δίθηπα απηά πξέπεη λα πξναγάγνπλ ηελ επηηπρία ησλ 

θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ. Η Δπηηξνπή ζα ζπλεξγάδεηαη πην ζπζηεκαηηθά κε ηα ελ ιφγσ 

δίθηπα γηα λα ηνπο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ράξαμε θαη ηελ 

πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ. Θα εμεηάζεη ην κέζν γηα ηελ θαιχηεξε ππνζηήξημε ηεο 

δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ παξαγφλησλ». Σα 

δίθηπα ινηπφλ, απνηεινχλ γηα ηελ Έλσζε κηα ελαιιαθηηθή δηαθπβεξλεηηθή 

δηαδηθαζία δηακφξθσζεο πνιηηηθήο, ή παξαγσγήο λφκσλ, αμηνπνηψληαο ζην κέγηζην 

ηα δηαζέζηκα κέζα ησλ θνξέσλ πνπ ηα απαξηίδνπλ, θαζψο θαη έλα ζπκπιεξσκαηηθφ 

κεραληζκφ ελνπνίεζεο, πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απμαλφκελεο αλάγθεο ηεο
3
.  

                                                 
1 Ήθαηζηνο Π., Θεωρία Διεθνούς και Εσρωπαϊκής Ολοκλήρωζης, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα 2003. 

2 ε αληίζεζε κε ηε λενιεηηνπξγηθή ζεσξία πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ζηαδηαθή απνκάθξπλζε ηνπ θξάηνπο 

απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο δεζκνχο ηνπ κε απνηέιεζκα ηελ πιήξε αιινίσζε ηεο θξαηηθήο θπξηαξρίαο. 

Borzel T.A. (1997), What’s so special about policy networks? - An exploration of the concept and its 

usefulness in studying European Governance, European Integration Online Papers vol. 1 No 016. 

3 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 25εο Ινπιίνπ 2001 «Δπξσπατθή Γηαθπβέξλεζε - Μηα Λεπθή 

Βίβινο», COM (2001) 428 ηειηθφ - EE C - 287 ηεο 12.10.2001. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=el&type_doc=COMfinal&an_doc=2001&nu_doc=428
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2. Ο γενικόρ ζηόσορ δικονομικήρ εναπμόνιζηρ ζηο σώπο ηηρ αζηικήρ και 

εμποπικήρ δικαιοζύνηρ 

ηνλ ππξήλα ηνπ επξσπατθνχ ελνπνηεηηθνχ εγρεηξήκαηνο βξίζθεηαη ν 

κεηαλνκηθφο ζθνπφο ηεο δηαηήξεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο Έλσζεο σο ρψξνπ 

ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο, ζηνλ νπνίν εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε 

θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ, ησλ ππεξεζηψλ, ησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ πξνζψπσλ. 

Απηή ε έληνλε θηλεηηθφηεηα αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη πξνζψπσλ έρεη σο άκεζε 

ζπλέπεηα λα πνιιαπιαζηάδνληαη νη πηζαλφηεηεο «δηαζπλνξηαθψλ» δηθαζηηθψλ 

δηαθνξψλ, πνπ φκσο θαζίζηαληαη δπζρεξείο ιφγσ ηεο χπαξμεο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ 

ελλφκσλ ηάμεσλ κε πνιιαπιφηεηα θαη εηεξνγέλεηα δηαδηθαζηψλ θαη ξπζκίζεσλ. 

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηηθφ Γίθηπν γηα Αζηηθέο θαη Δκπνξηθέο ππνζέζεηο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ κε ηελ Απφθαζε 2001/470/ΔΚ
4
 ηνπ 

πκβνπιίνπ, απνξξέεη απφ ηελ ηδέα φηη ε εγθαζίδξπζε ηνπ ρψξνπ ειεπζεξίαο, 

αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο ζηελ ΔΔ απαηηεί λα βειηησζεί, λα απινπζηεπζεί θαη λα 

επηηαρπλζεί ε πξαγκαηηθή δηθαζηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαζψο 

θαη ε πξαγκαηηθή πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε ησλ πξνζψπσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε 

δηαζπλνξηαθέο δηαθνξέο
5
. 

 

 

3. Οι ειδικοί ζηόσοι ηος Εςπωπαϊκού Δικαζηικού Δικηύος 

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηηθφ Γίθαην ζε Αζηηθέο θαη Δκπνξηθέο ππνζέζεηο 

απνηειεί έθθξαζε ηεο έληνλεο πξνζπάζεηαο γηα ελαξκφληζε ζηνλ ηνκέα ηεο αζηηθήο 

θαη εκπνξηθήο δηθαηνζχλεο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν.  

Η επηζπκία γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ δηθηχνπ βάζεη ηνπ πξνηχπνπ ηνπ 

αληίζηνηρνπ δηθηχνπ γηα πνηληθέο ππνζέζεηο είρε αξρηθά εθθξαζηεί ζην ζρέδην δξάζεο 

ηεο Βηέλλεο, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1998
6
. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην, ζηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο εηδηθήο ζπλφδνπ ζην Σάκπεξε ηεο 15εο θαη 16εο Οθησβξίνπ 

1999, ζπλέζηεζε ηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο κε εχθνιε 

                                                 
4
 Απφθαζε 2001/470/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28εο Μαΐνπ 2001 ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ελφο 

επξσπατθνχ δηθαζηηθνχ δηθηχνπ γηα αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο,  ΔΔ L 174 ηεο 27.6.2001, ζει. 

25-31. 
5
 Αλαγλσζηνπνχινπ Γ., Δίκαιο Διεθνών Σσναλλαγών- Η Εσρωπαϊκή Διάζηαζη, Αλη. Ν.  άθθνπια, 

Αζήλα-Κνκνηελή 2012, ζει. 694.  
6
 Πξφγξακκα δξάζεο ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηελ άξηζηε δπλαηή εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζπλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο 

θαη δηθαηνζχλεο", ΔΔ C 19/1 ηεο 23εο Ιαλνπαξίνπ 1999. 
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πξφζβαζε, ε δηαηήξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ νπνίνπ ζα εμαζθαιίδεηαη απφ έλα δίθηπν 

αξκφδησλ εζληθψλ αξρψλ
7
.  

Η Απφθαζε 2001/470/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Γηθηχνπ, πνπ 

εθδφζεθε ζε ιηγφηεξν απφ έλα έηνο κεηά ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο, άξρηζε λα 

εθαξκφδεηαη ηελ 1
ε
 Γεθεκβξίνπ 2002

8
. Με ηελ Απφθαζε 2001/470/ΔΚ επηδηψθνληαη 

ηξεηο ζεκειηψδεηο ζηφρνη:   

 Η βειηίσζε θαη  δηεπθφιπλζε ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ, ηφζν ζηνπο ηνκείο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο 

πξάμεηο φζν θαη ζε εθείλνπο ζηνπο νπνίνπο δελ εθαξκφδεηαη θακία πξάμε. Σν 

Γίθηπν δελ έρεη σο ζηφρν λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο ήδε εγθαζηδξπκέλνπο 

κεραληζκνχο ζπλεξγαζίαο ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, αιιά λα ζρεδηάζεη, 

λα εγθαζηδξχζεη πξννδεπηηθά θαη λα ελεκεξψλεη έλα ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο γηα 

ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη έλα αληίζηνηρν ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο γηα ην 

θνηλφ
 9

. 

 Η βέιηηζηε θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ πξάμεσλ θαη θαλφλσλ ηεο ΔΔ ή 

ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ηζρχνπλ κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ κειψλ θαζψο 

θαη ηελ θαιή δηεμαγσγή δηαδηθαζηψλ κε δηαζπλνξηαθή επίπησζε θαη ηε 

δηεπθφιπλζε ησλ αηηήζεσλ δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ
10

. 

  Η δηεπθφιπλζε ηεο απνηειεζκαηηθήο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζηε δηθαηνζχλε, 

θπξίσο κέζσ ηεο εγθαζίδξπζεο θαη ηεο ζπληήξεζεο ελφο ζπζηήκαηνο 

πιεξνθφξεζεο απεπζπλφκελνπ ζην θνηλφ. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη γηα 

ηελ ίδξπζε ηνπ Γηθηχνπ, «έτει οσζιαζηική ζημαζία οι προζπάθειες για ηη 

δημιοσργία ενός τώροσ ελεσθερίας, αζθάλειας και δικαιοζύνης να οδηγήζοσν ζε 

απηά οθέλη για ηα άηομα ποσ εμπλέκονηαι ζε διαθορές με διαζσνοριακή επίπηωζη. 

Είναι καηά ζσνέπεια απαραίηηηο, ζηο πλαίζιο ηοσ εσρωπαϊκού δικαζηικού δικηύοσ 

για αζηικές και εμπορικές σποθέζεις, να καηαβληθεί προζπάθεια για ηη διεσκόλσνζη 

ηης πρόζβαζης ζηη δικαιοζύνη»
11

.  

 

                                                 
7
 πµπεξάζµαηα ηεο Πξνεδξίαο - Σάµπεξε, 15 θαη 16 Οθησβξίνπ 1999. 

8
 Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 16εο Μαΐνπ 2006, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο απφθαζεο ηνπ 

πκβνπιίνπ αξηζ. 2001/470/ΔΚ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο επξσπατθνχ δηθαζηηθνχ δηθηχνπ γηα αζηηθέο 

θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο, COM (2006) 203 ηειηθφ. 
9
 Απφθαζε 2001/470/ΔΚ, πξννίκην θαη άξζξν 3 παξ. 1 θαη παξ. 2. 

10
 Απφθαζε 2001/470/ΔΚ, άξζξν 3 παξ. 2. 

11
 Απφθαζε 2001/470/ΔΚ, πξννίκην, παξ. 14. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=el&type_doc=COMfinal&an_doc=2006&nu_doc=203
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4. Σα βαζικά σαπακηηπιζηικά ηος ΕΔΔ ειδικόηεπα 

 Ννκηθή ηνπ βάζε, γηα ηελ ζχζηαζε ηνπ Γηθηχνπ απνηέιεζαλ ηα άξζξα 65 θαη 66 

ηεο πλζήθεο γηα ηελ Ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (πιένλ άξζξα 81 θαη 74 

πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) ελψ ηα  ζρεηηθά κέηξα 

ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 (κε ηε πλζήθε γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηαξγήζεθε). Η ίδξπζε ηνπ Γηθηχνπ κε πξάμε αλαγθαζηηθνχ 

δηθαίνπ (Απφθαζε) ζεσξείηαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πινπνίεζε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ
12

.  

 Ωο πξνο ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Απφθαζεο, ην Γίθηπν δελ έρεη σο ζηφρν λα 

αληηθαηαζηήζεη ηνπο ήδε εγθαζηδξπκέλνπο κεραληζκνχο ζπλεξγαζίαο ζε επξσπατθφ 

θαη δηεζλέο επίπεδν θαη θαηά ζπλέπεηα ε Απφθαζε δελ ζίγεη ηηο Δλσζηαθέο ή δηεζλείο 

πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο
13

.  

Η δξάζε ηνπ Γηθηχνπ νξνζεηείηαη απφ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη 

ηεο επηθνπξηθφηεηαο
14

.  

  

5.  Λειηοςπγία και δπάζη ηος Εςπωπαϊκού Δικαζηικού Δικηύος  

χκθσλα κε ηελ Απφθαζε, ην δίθηπν εθπιεξψλεη ηελ απνζηνιή ηνπ ηδίσο κε ηα 

αθφινπζα κέζα
15

: 

 δηεπθνιχλεη ηελ θαζηέξσζε θαηάιιεισλ επαθψλ κεηαμχ ησλ αξρψλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ πνπ αλαθέξνληαη  

 δηνξγαλψλεη πεξηνδηθέο ζπλεδξηάζεηο ησλ αξκνδίσλ επαθήο θαη ησλ κειψλ ηνπ  

 επεμεξγάδεηαη θαη ελεκεξψλεη ζπλερψο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηθαζηηθή 

ζπλεξγαζία ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο θαη ηα λνκηθά ζπζηήκαηα ησλ 

θξαηψλ κειψλ.  

 

 

6. Δομή και λειηοςπγία ηος Εςπωπαϊκού Δικαζηικού Δικηύος 

Δηζαγσγηθά ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί, φηη ε Γαλία δελ δεζκεχεηαη απφ ηελ 

απφθαζε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηηθνχ Γηθηχνπ, θαη δελ νξίδεη 

                                                 
12

 Απφθαζε 2001/470/ΔΚ, πξννίκην, παξ. 8. 
13

 Απφθαζε 2001/470/ΔΚ, πξννίκην, παξ. 11. 
14

 Απφθαζε 2001/470/ΔΚ, πξννίκην, παξ. 9. 
15

 Απφθαζε 2001/470/ΔΚ, άξζξν 4. 
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κέιε
16

. Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηηθφ Γίθηπν ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο 

εθαξκφδνληαο κηα ιεηηνπξγηθή/ δηαηαθηηθή δνκή επηηξέπεη ηελ απνθέληξσζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ κεηαμχ ησλ κεηερφλησλ ζε απηφ. 

 Σν δίθηπν είλαη έλα αξζξσκέλν ζχζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί κε θχξην άμνλα ηε 

δξάζε ησλ αξκνδίσλ επαθήο (Point of Contact) θαη απνηειείηαη απφ ηνπο 

αθφινπζνπο κεηέρνληεο
17

:  

 απφ αξκνδίνπο επαθήο πνπ δηνξίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε,  

 απφ θεληξηθά φξγαλα θαη θεληξηθέο αξρέο πνπ πξνβιέπνληαη ζε θνηλνηηθέο 

πξάμεηο ή πξάμεηο δηεζλνχο δηθαίνπ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηα θξάηε κέιε, ή ζε 

θαλφλεο εζληθνχ δηθαίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε αζηηθέο θαη 

εκπνξηθέο ππνζέζεηο 

 απφ δηθαζηηθνχο ζπλδέζκνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Κνηλή Γξάζε 

96/277/ΓΔΤ, ηεο 22αο Απξηιίνπ 1996
18

 κε αξκνδηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο, 

 απφ επαγγεικαηηθνχο ζπιιφγνπο πνπ εθπξνζσπνχλ ζε εζληθφ επίπεδν ζηα θξάηε 

κέιε ηα λνκηθά επαγγέικαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηελ εθαξκνγή θνηλνηηθψλ 

θαη δηεζλψλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηε δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε αζηηθέο θαη 

εκπνξηθέο ππνζέζεηο
19

, 

 θαηά πεξίπησζε, απφ θάζε άιιε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ππεχζπλε γηα 

δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο ε ζπκκεηνρή ηεο 

νπνίαο ζην δίθηπν θξίλεηαη ζθφπηκε απφ ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν αλήθεη
20

. 

Κάζε θξάηνο κέινο δηνξίδεη έλαλ αξκφδην επαθήο. Μπνξεί, σζηφζν, λα δηνξίζεη 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ άιισλ αξκνδίσλ επαθήο, εθφζνλ ην θξίλεη απαξαίηεην αλάινγα 

κε ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ λνκηθψλ ζπζηεκάησλ, ηελ εζσηεξηθή θαηαλνκή 

αξκνδηνηήησλ, ηα θαζήθνληα πνπ ζα αλαηεζνχλ ζηνπο αξκνδίνπο επαθήο ή 

                                                 
16

 Απφθαζε 2001/470/ΔΚ, πξννίκην, παξ. 19. 
17

 πρλά ζηε βηβιηνγξαθία ηα κέιε ησλ δηθηχσλ νλνκάδνληαη agents ή nods 
18

 Σν πιαίζην γηα ηελ αληαιιαγή ησλ δηθαζηηθψλ ζπλδέζκσλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θνηλή δξάζε 

96/277/ΓΔΤ, ηεο 22αο Απξηιίνπ 1996 αθνξά ηελ αληαιιαγή δηθαζηηθψλ-ζπλδέζκσλ, κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε αξκνδηφηεηεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο ζπλεξγαζίαο ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο. Βι. Κνηλή Γξάζε 96/277/ΓΔΤ, ηεο 

22αο Απξηιίνπ 1996, πνπ ζεζπίζηεθε απφ ην πκβνχιην βάζεη ηνπ άξζξνπ Κ.3 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, γηα ηε δεκηνπξγία επξσπατθνχ δηθαζηηθνχ δηθηχνπ, ΔΔ L 191 ηεο 7.7.1998, ζει. 

4–7. 
19

 Απφθαζε 568/2009/ΔΚ, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 18εο Ινπλίνπ 

2009, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2001/470/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία 

επξσπατθνχ δηθαζηηθνχ δηθηχνπ γηα αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο, ΔΔ L 168 ηεο 30.6.2009, ζει. 

35–40, άξζξν 1. 
20

 Απφθαζε 2001/470/ΔΚ, άξζξν 2. 
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πξνθεηκέλνπ λα ζπλδπάζεη άκεζα ηηο εξγαζίεο ησλ αξκνδίσλ επαθήο κε δηθαηνδνηηθά 

φξγαλα πνπ αζρνινχληαη ζπρλά κε δηαθνξέο πνπ έρνπλ δηαζπλνξηαθή επίπησζε
21

.  

 Σα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο πνπ παξνπζηάδνληαη, πξνθξίλνπλ 

ηνπο αξκνδίνπο επαθήο σο έλα άμνλα δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ηνπ 

δηθηχνπ θαη σο γλψζηε ηεο δηνηθεηηθήο/ δηθνλνκηθήο δηαδηθαζίαο γηα αζηηθέο θαη 

εκπνξηθέο ππνζέζεηο πνπ ζα έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ νη δηθαζηέο. Δπηπιένλ, 

ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε, θαίλεηαη φηη ην δίθηπν ην απαξηίδνπλ θπζηθά θαη φρη 

λνκηθά πξφζσπα. Ο ιφγνο απηήο ηεο δνκήο πξνθχπηεη απφ ηελ εμέηαζε ησλ ζηφρσλ 

ηνπ δηθηχνπ, δειαδή ε θαζηέξσζε ελφο θάζκαηνο πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ δνκεκέλσλ 

ζηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ, ηηο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο, 

ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε ακνηβαία ζπλεξγαζία
22

.  

χκθσλα κε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο, ην 2005 ην δίθηπν απνηεινχληαλ απφ 424 

κέιε, ήηνη 93 αξκνδίνπο επαθήο, 159 θεληξηθέο αξρέο, 13 δηθαζηηθνχο ζπλδέζκνπο 

θαη 159 κέιε απφ θάζε άιιε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή πνπ έρεη αξκνδηφηεηα ζηνλ 

ηνκέα ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο
23

. 

Οη αξκφδηνη επαθήο δηαδξακαηίδνπλ θαίξην ξφιν ζην Γίθηπν
24

:  

 κεξηκλνχλ ψζηε νη ηνπηθέο δηθαζηηθέο αξρέο λα ιακβάλνπλ γεληθή ελεκέξσζε 

ζρεηηθά κε ηηο ελσζηαθέο θαη δηεζλείο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηθαζηηθή 

ζπλεξγαζία ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο. Δηδηθφηεξα, κεξηκλνχλ ψζηε νη 

ηνπηθέο δηθαζηηθέο αξρέο λα έρνπλ θαιχηεξε ελεκέξσζε γηα ην δίθηπν, θαζψο θαη 

γηα ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ, 

 παξέρνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαιή δηθαζηηθή 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, ζηνπο άιινπο αξκνδίνπο επαθήο, ζηηο 

αξκφδηεο αξρέο θαη ζηηο ηνπηθέο δηθαζηηθέο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ηνπο, ψζηε 

λα ηνπο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ απνηειεζκαηηθά αηηήζεηο 

δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη λα απνθαζηζηνχλ ηηο πιένλ θαηάιιειεο άκεζεο 

επαθέο, 

                                                 
21

 Αλαγλσζηνπνχινπ Γ., φ.π., ζει. 695. 
22

 Marinho C., Le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, Academy of European 

law, European Civil Procedure for Civil Law Notaries, Trier, 12-13 Nov 2007, δηαζέζηκν ζηελ 

ηζηνζειίδα: 

http://www.era.int/web/en/html/nodes_main/4_2127_474/Archives/conferences_2007/5_1796_3152/5_

2332_5688.htm 
23

 Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ζην πκβνχιην, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή 

θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ αξηζ. 

2001/470/ΔΚ ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ελφο επξσπατθνχ δηθαζηηθνχ δηθηχνπ γηα αζηηθέο θαη 

εκπνξηθέο ππνζέζεηο, COM (2006) 203 ηειηθφ. 
24

 Απφθαζε 2001/470/ΔΚ, άξζξν 5. 

http://www.era.int/web/en/html/nodes_main/4_2127_474/Archives/conferences_2007/5_1796_3152/5_2332_5688.htm
http://www.era.int/web/en/html/nodes_main/4_2127_474/Archives/conferences_2007/5_1796_3152/5_2332_5688.htm
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 παξέρνπλ θάζε πιεξνθνξία πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

δηθαίνπ άιινπ θξάηνπο κέινπο ην νπνίν θξίλεηαη εθαξκνζηέν δπλάκεη θνηλνηηθήο 

ή δηεζλνχο λνκηθήο πξάμεο, 

 αλαδεηνχλ ιχζεηο ζηηο δπζρέξεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ επ’ επθαηξία 

αίηεζεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο,  

 δηεπθνιχλνπλ ηνλ ζπληνληζκφ ηεο εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ δηθαζηηθήο 

ζπλεξγαζίαο ζην ζπγθεθξηκέλν θξάηνο κέινο, θπξίσο φηαλ πνιιέο αηηήζεηο ησλ 

δηθαζηηθψλ αξρψλ ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο κέινπο πξέπεη λα εθηειεζηνχλ ζε άιιν 

θξάηνο κέινο, 

 ζπκβάιινπλ ζηε γεληθή πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ δηά ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ 

Γηθηχνπ, γηα ηε δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηηο ζρεηηθέο λνκηθέο πξάμεηο θαη γηα ην 

εζληθφ δίθαην ησλ θξαηψλ κειψλ, θαη ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηε 

δηθαηνζχλε, 

 ζπλεξγάδνληαη γηα ηε δηνξγάλσζε ζπλεδξηάζεσλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο, 

 ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

θπξίσο ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ, 

 εμαζθαιίδνπλ ηνλ ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ Γηθηχνπ ζε εζληθφ επίπεδν, 

 πξνεηνηκάδνπλ αλά δηεηία έθζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, εθφζνλ απαηηείηαη, ησλ βειηίζησλ πξαθηηθψλ ηνπ 

Γηθηχνπ, ηελ ππνβάιινπλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε ησλ κειψλ ηνπ Γηθηχνπ θαη 

εθηζηνχλ ηδηαηηέξσο ηελ πξνζνρή ζηηο πηζαλέο βειηηψζεηο ηνπ Γηθηχνπ, 

 πξνβαίλνπλ ζηηο θαηάιιειεο επαθέο κε ηνπο επαγγεικαηηθνχο ζπιιφγνπο. 

Οη αξκφδηνη επαθήο αληαπνθξίλνληαη ζε αηηήζεηο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο κέζα 

ζε νξηζκέλε πξνζεζκία (εληφο 15 εκεξψλ απφ ηε ιήςε, εθηφο αλ ππάξμεη παξάηαζε), 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα ηερλνινγηθά κέζα πνπ παξέρνπλ ηα θξάηε κέιε. Η Δπηηξνπή 

δηαηεξεί κεηξψν ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ απνθξίζεσλ ησλ αξκνδίσλ επαθήο.Οη 

αξκφδηνη επαθήο ζπλέξρνληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αλά εμάκελν γηα λα 

αληαιιάμνπλ πιεξνθνξίεο θαη εκπεηξίεο, λα πξνζδηνξίζνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο, θαζψο θαη γηα λα θαζνξίζνπλ ηηο θαηεπζχλζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο. Ο αξηζκφο εθπξνζψπσλ ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο απηέο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξα άηνκα αλά θξάηνο κέινο. 

ε ad hoc βάζε, ζπγθαινχληαη ζπλεδξηάζεηο, γεληθφηεξνπ πεξηερνκέλνπ, αλνηθηέο ζε 

φια ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ. Η Δπηηξνπή, ε πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηα θξάηε κέιε 



  

image: www.freeimages.co.uk 

 
8 

νξίδνπλ απφ θνηλνχ ηνλ αλψηαην αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ ζε θάζε ζπλεδξίαζε
25

. 

ηφρνο ησλ πεξηνδηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ αξκνδίσλ επαθήο είλαη
26

: 

 λα ηνπο παξάζρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξηζηνχλ θαη λα αληαιιάμνπλ ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ, 

 λα παξάζρνπλ κηα βάζε ζπδήηεζεο γηα ηα πξαθηηθά θαη λνκηθά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα θξάηε κέιε ζην πιαίζην ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο, θπξίσο 

φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηελ ΔΔ, 

 λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαζηηθήο 

ζπλεξγαζίαο ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηε 

δηάδνζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ δηθηχνπ, 

 λα αληαιιάζζνληαη ζηνηρεία θαη απφςεηο θπξίσο ζρεηηθά κε ηε δνκή, ηε 

νξγάλσζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ζρεηηθά 

κε ηελ πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 

 λα δηακνξθψζνπλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ πξννδεπηηθή επεμεξγαζία ησλ 

δειηίσλ πιεξνθνξηψλ πξαθηηθήο θχζεσο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηα πξνο αλάιπζε 

ζέκαηα θαη ηε κνξθή ησλ δειηίσλ απηψλ, 

 λα πξνζδηνξίζνπλ εηδηθέο πξσηνβνπιίεο. 

Δθηφο απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο, νη αξκφδηνη επαθήο κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ 

πιεξνθνξίεο κέζσ ελφο αζθαινχο θαη πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο ζπζηήκαηνο, ην 

νπνίν δεκηνπξγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή
27

. 

ηελ απφθαζε δελ αλαθέξεηαη ξεηψο φηη ε Δπηηξνπή κεηέρεη ζην δίθηπν 

(δειαδή φηη ε Δπηηξνπή είλαη agent). Ωζηφζν, πξνβιέπεηαη φηη «Τα κράηη μέλη 

ανακοινώνοσν ζηην Επιηροπή ηα ονόμαηα και ηα πλήρη ζηοιτεία ηων αρμοδίων επαθής 

και ηων λοιπών μελών ηοσ δικηύοσ, ζσμπεριλαμβανομένων ηων μέζων επικοινωνίας με 

ασηούς και ηων γλωζζικών ηοσς γνώζεων»
28

. Δπίζεο ε Δπηηξνπή νξίδεη ηνλ αξηζκφ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα θάζε ζπλεδξίαζε, ζπγθαιεί ηηο ζπλεδξηάζεηο, εμαζθαιίδεη 

ηελ πξνεδξία θαη ηε γξακκαηεηαθή ζηήξημε, νξίδεη ην ζρέδην εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη 

έρεη επαπμεκέλν ξφιν ζηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ
29

.  

                                                 
25

 Απφθαζε 2001/470/ΔΚ, άξζξα 9-12 θαη Αλαγλσζηνπνχινπ Γ., φ.π., ζει. 696. 
26

 Απφθαζε 2001/470/ΔΚ, άξζξν 10. 
27

 Αλαγλσζηνπνχινπ Γ., φ.π., ζει. 696. 
28

 Απφθαζε 2001/470/ΔΚ, άξζξν 2. 
29

 Πνιιέο απφ ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο ε Δπηηξνπή ηηο αζθεί σζηφζν ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ 

πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ θαη κε ηα θξάηε κέιε, Απφθαζε 2001/470/ΔΚ, άξζξν 11. 
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Η Δπηηξνπή, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηα θξάηε 

κέιε, είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηε δηνξγάλσζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δχν ηχπσλ 

ζπλεδξηάζεσλ (θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ησλ πξαθηηθψλ θ.ιπ.) 

θαη εμαζθαιίδεη ηελ πξνεδξία θαη ηε γξακκαηεία
30

. 

Δπηπιένλ, είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πιεξνθνξηψλ γηα ην θνηλφ θαη γηα ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν, ελψ επηκειείηαη γηα ηε 

κνξθή θαη ηε κεηάθξαζε ησλ δειηίσλ ηχπνπ. Σν δίθηπν δηαζέηεη έλα εκπηζηεπηηθφ 

ζχζηεκα αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, έλα ελδνδίθηπν 

επηθνηλσλίαο, ην «CIRCA», ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ε Δπηηξνπή
31

. 

Τπνβάιιεη ζην Κνηλνβνχιην, ζην πκβνχιην θαη ζηελ Οηθνλνκηθή θαη 

Κνηλσληθή Δπηηξνπή έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο Απφθαζεο. 

Απνθαζίζηεθε επίζεο, φηη νη αξκφδηνη επαθήο αλαθνηλψλνπλ ζηελ Δπηηξνπή ηα 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε απηέο ηηο αληαιιαγέο ζην πιαίζην ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο
32

. 

Οη πξναλαθεξζείζεο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ 

απφθαζε, επηβεβαηψλνπλ ηελ ππφζεζε φηη ε Δπηηξνπή είλαη θαίξηνο κεηέρνληαο ηνπ 

δηθηχνπ (agent), παξά ην γεγνλφο φηη θάηη ηέηνην δελ αλαθέξεηαη μεθάζαξα ζηηο 

δηάηαμεο ηεο απφθαζεο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δίθηπν. Οη ζπληνληζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο, ηελ ηνπνζεηνχλ ζην θέληξν ηεο δηάηαμεο ησλ 

κεηερφλησλ ζην δίθηπν.  

 

7. Διεςκόλςνζη δικαζηικήρ ζςνεπγαζίαρ, αποηελεζμαηική εθαπμογή ηων 

νομοθεηικών ππάξεων, καλή διεξαγωγή διαδικαζιών με διαζςνοπιακή επίπηωζη 

(ζςμβοςλεςηικέρ/ πςθμιζηικέρ απμοδιόηηηερ) 

πσο πξναλαθέξζεθε, ην δίθηπν δηεπθνιχλεη ηε δηθαζηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Έλσζεο κεηψλνληαο ηε δηάξθεηα εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ θαη 

επλνψληαο αλεπίζεκεο επαθέο κεηαμχ ησλ δηθαζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ κέζσ ησλ 

αξκνδίσλ επαθήο.  

Δμάιινπ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο δηεμαγφκελεο ελαξκφληζεο ησλ θαλφλσλ ζε 

πεξίπησζε ζχγθξνπζεο λφκσλ ζηελ Έλσζε, ην δίθηπν αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη 

νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε ζπλδξνκή γηα ηελ εθαξκνγή απφ κέξνπο δηθαζηεξίσλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηνπ λφκνπ άιινπ θξάηνπο κέινπο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν ζηφρνο απηφο 

                                                 
30

 Απφθαζε 2001/470/ΔΚ, άξζξν 12. 
31

 Αλαγλσζηνπνχινπ Γ., φ.π., ζει. 696-697. 
32

 Απφθαζε 2001/470/ΔΚ, άξζξν 19. 
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δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη: 

 Σελ άκεζε αλαγλψξηζε ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε 

 Σνλ θαζνξηζκφ ηνπ εθαξκνζηένπ δηθαίνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε 

 Σελ επαξθή θαη επθίλεηε αλάπηπμε ησλ δηαδηθαζηηθψλ πξάμεσλ ζηα πιαίζηα ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ πξνζθπγψλ ζην δηθαζηήξην  

 Σελ απνηειεζκαηηθή παξνρή κεραληζκψλ επίβιεςεο ή πξνζηαζίαο ελφο 

δηθαηψκαηνο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο απνηειεζκαηηθήο 

πξφζβαζεο ζηε δηθαηνζχλε
33

. 

Σν δίθηπν δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ε 

δηθαζηηθή ζπλεξγαζία θαζίζηαηαη απνδνηηθφηεξε κέζσ ησλ άκεζσλ επαθψλ θαη ηεο 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ζε δηάθνξα δεηήκαηα. Η θπξηφηεξε ζπκβνιή ινηπφλ ηνπ 

δηθηχνπ ζηε δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζεσξείηαη ε θαζηέξσζε άκεζσλ επαθψλ. Τπφ ην 

πξίζκα απηφ πξνσζείηαη θαη ε αξρή ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ησλ δηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ
34

. 

Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηήζεθε θπξίσο ην δίθηπν είλαη: 

 Ννκηθή αξσγή 

 Αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηεξήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο εθηέιεζεο ησλ απνθάζεσλ,  

 Αλαγλψξηζε ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ άιισλ θξαηψλ κειψλ 

 Έιεγρνο απνδείμεσλ, θαη θπξίσο εμέηαζε καξηχξσλ κε ηειεδηάζθεςε 

 Αξκνδηφηεηα δηθαζηεξίσλ 

 Κνηλνπνίεζε θαη αλαθνίλσζε, ζηηο δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο, ησλ δηθαζηηθψλ 

εγγξάθσλ 

 Κάιπςε δαπαλψλ ηεο δίθεο
35

. 

Η ζπκβνιή ηνπ δηθηχνπ είλαη αξθεηά πην απνηειεζκαηηθή ζηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ηα θξάηε κέιε είραλ ήδε εγθαζηδξχζεη κεραληζκνχο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

δηθαζηηθψλ αξρψλ. Σν δίθηπν ζπλδξάκεη ζηελ απινχζηεπζε θαη βειηίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ, ιεηηνπξγψληαο σο εληζρπηηθφο κεραληζκφο
36

. 

Απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ πξνέθπςε χπαξμε ειιείςεσλ 

φζνλ αθνξά ηα κέζα πνπ έρνπλ ηεζεί ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ επαθήο. Πξνέθπςε 

                                                 
33

 Marinho C., φ.π.,  
34

 Βι. The European Commission, The Directorate-General Justice, Freedom and Security, The 

European Evaluation Consortium, Evaluation of the European Judicial Network, 2005. 
35

 Marinho C., φ.π., θαη Αλαγλσζηνπνχιηνπ Γ., φ.π., ζει. 697. Βι. θαη ηζηηαθφ ηφπν ηνπ Γηθηχνπ 

http://ec.europa.eu/civiljustice/index_el.htm  
36

 The European Commission, The Directorate-General Justice, Freedom and Security, The European 

Evaluation Consortium, Evaluation of the European Judicial Network, 2005. 

http://ec.europa.eu/civiljustice/index_el.htm
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φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ ζηελ εθηέιεζε ησλ απνζηνιψλ ηνπ εμαξηάηαη 

θαηά πνιχ απφ ηηο πεξηνξηζκέλεο αθφκα ηθαλφηεηεο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ απφ 

κέξνπο ησλ αξκνδίσλ επαθήο. Δπίζεο, φπσο πξναλαθέξζεθε γηα ηελ πινπνίεζε 

απηνχ ηνπ ζηφρνπ ηνπ δηθηχνπ είλαη απαξαίηεηε ε θαζηέξσζε ελφο θάζκαηνο 

πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ. πσο φκσο δηαπηζηψλεη ε 

Δπηηξνπή, ε ζπληνληζκέλε δξάζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ ζην 

εζσηεξηθφ θάζε θξάηνπο κέινπο ζεσξείηαη πεξηνξηζκέλε. Σν ζέκα ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζπληζησζψλ ηνπ δηθηχνπ ζπδεηήζεθε αξθεηά θαη δφζεθαλ 

πνιιέο ζπζηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε πξαγκαηηθήο ζπληνληζκέλεο δξάζεο
37

.  

Πξνέθπςε φηη πνιιά θξάηε κέιε έρνπλ δηνξίζεη σο αξκφδην επαθήο κηα 

θεληξηθή αξρή. Οη νπζηαζηηθνί ιφγνη πνπ πξνβάιινπλ ηα θξάηε κέιε γηα λα 

δηθαηνινγήζνπλ απηή ηε ζψξεπζε θαζεθφλησλ αθνξνχλ θπξίσο ηε κέξηκλα 

εμνηθνλφκεζεο πφξσλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηνλ ζρεηηθά ρακειφ αξηζκφ 

αηηήζεσλ δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο
38

. 

Έλα απφ ηα νπζηαζηηθά θαζήθνληα ηνπ δηθηχνπ είλαη λα πξνσζήζεη ηελ νξζή 

εθαξκνγή ησλ θνηλνηηθψλ πξάμεσλ. Πξαγκαηνπνηνχληαη ζπδεηήζεηο παξνπζία ησλ 

αζθνχλησλ ηε δηθαηνζχλε θαη εκπεηξνγλσκφλσλ, ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο 

πξψηεο εκπεηξίεο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ πεξί επηδφζεσο θαη θνηλνπνηήζεσο ζηα 

θξάηε κέιε δηθαζηηθψλ θαη εμψδηθσλ πξάμεσλ
39

, γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ 

δηαδηθαζηψλ αθεξεγγπφηεηαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
40

 θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαλνληζκνχ πεξί δηεμαγσγήο απνδείμεσλ ζηα θξάηε κέιε θα.
41

.
 
 

 

 

8. ύζηημα πληποθόπηζηρ και ζςνεπγαζία με ηο δίκηςο ηων Εςπωπαϊκών 

Κένηπων Καηαναλωηών (απμοδιόηηηερ πληποθόπηζηρ) 

Ο ζηφρνο ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ θαη ηεο βαζκηαίαο εγθαζίδξπζεο ελφο 

ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ, επηηπγράλεηαη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε ηε ζχληαμε 

δειηίσλ πιεξνθνξηψλ πνπ θαηαξηίδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα γηα ζέκαηα πνπ 

                                                 
37

 COM (2006) 203 ηειηθφ, θαη Αλαγλσζηνπνχινπ Γ., φ.π., ζει. 698. 
38

 COM (2006) 203 ηειηθφ. 
39

Καλνληζκφο (EΚ) 1348/2000, ηνπ πκβνπιίνπ πεξί επηδφζεσο θαη θνηλνπνηήζεσο ζηα θξάηε κέιε 

δηθαζηηθψλ θαη εμψδηθσλ πξάμεσλ ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο, ΔΔ L 160 ηεο 30.6.2000, ζει. 

37. 
40

Καλνληζκφο (EΚ) 1346/2000, ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 29
εο

 Μαΐνπ 2000, πεξί ησλ δηαδηθαζηψλ 

αθεξεγγπφηεηαο. 
41

Καλνληζκφο (EΚ) 1206/2001, ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 28
εο

 Μαΐνπ 2001, γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

δηθαζηεξίσλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαηά ηε δηεμαγσγή απνδείμεσλ ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο. 
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αθνξνχλ ηελ πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε ζηα θξάηε κέιε θαη πεξηιακβάλνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πξνζθπγήο ζηα δηθαζηήξηα θαη ηε δηθαζηηθή 

ζπλδξνκή, ππφ ηελ επηθχιαμε άιισλ θνηλνηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, ηηο νπνίεο ιακβάλεη 

πιήξσο ππφςε ηνπ ην δίθηπν. Ο δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ δηθηχνπ εηζήρζε επηγξακκηθά 

ηνλ Μάξηην 2003 θαη παξέρεη ήδε πεξηζζφηεξεο απφ 2000 ζειίδεο ηηο νπνίεο κπνξεί 

λα ζπκβνπιεπζεί ην θνηλφ ζηηο 20 θνηλνηηθέο γιψζζεο, ζρεηηθά κε 18 ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηψλ θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, 

θαη ηνλ επηζθέθζεθαλ απφ ηνλ Ινχιην έσο ηνλ Ννέκβξην 2005, 100.000 ρξήζηεο ηνλ 

κήλα, θαηά κέζνλ φξν. Δθηφο απφ ηελ ηζηνζέζε ηνπ Γηθηχνπ , σο κέζν γηα ηελ 

πιεξνθφξεζε θαη ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ηνπ 

επξσπατθνχ θνηλνχ, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη  πεξηνδηθέο εθδφζεηο (ελεκεξσηηθά 

θπιιάδηα) κε επζχλε ηνπ αλά θξάηνο κέινο παξαξηήκαηνο
42

. 

Σα δειηία πιεξνθνξηψλ είλαη πξαθηηθήο θαη ζπλνπηηθήο θχζεσο. πληάζζνληαη 

ζε θαηαλνεηή γιψζζα θαη πεξηέρνπλ πξαθηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην θνηλφ. 

Καηαξηίδνληαη πξννδεπηηθά ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο. ήκεξα ην ζχζηεκα 

πιεξνθνξηψλ εκπεξηέρεη ηηο αθφινπζεο ζεκαηηθέο: Έλλνκε ηάμε, Οξγάλσζε ηεο 

δηθαηνζχλεο, Ννκηθά επαγγέικαηα, Ννκηθή ζπλδξνκή, Αξκνδηφηεηα, ησλ 

δηθαζηεξίσλ, Πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα,  Γηθνλνκηθέο πξνζεζκίεο,  Δθαξκνζηέν 

δίθαην, Δπίδνζε θαη θνηλνπνίεζε πξάμεσλ,  Απφδεημε,  Πξνζσξηλά θαη αζθαιηζηηθά 

κέηξα Δθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ,  Απινπζηεπκέλεο θαη ηαρείεο επεκβάζεηο, 

Γηαδχγην, Γνληθή κέξηκλα,  Αμηψζεηο δηαηξνθήο, Πηψρεπζε,  Δλαιιαθηηθνί ηξφπνη 

επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ, Απνδεκίσζε ησλ ζπκάησλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ
43

.  

Η Δπηηξνπή δηαρεηξίδεηαη ηνλ δηθηπαθφ ηφπν θαη έρεη πξνεηνηκάζεη, γηα ηα 18 

λνκηθά ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ δηθηπαθφ απηφ ηφπν, ζειίδεο γεληθήο 

ελεκέξσζεο, ζειίδεο ζρεηηθά κε ην θνηλνηηθφ θαη ην δηεζλέο δίθαην, θαζψο θαη ηε 

γεληθή δνκή ησλ εζληθψλ δειηίσλ
44

. 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ζεσξείηαη ην γεγνλφο φηη, ν δηθηπαθφο ηφπνο 

πεξηιακβάλεη έλαλ ζχλδεζκν κε έλα άιιν εξγαιείν πιεξνθνξηθήο πνπ έρεη αλαπηχμεη 

ε Δπηηξνπή, ην νπνίν ηνλ ζπκπιεξψλεη, ηνλ Δπξσπατθφ δηθαζηηθφ άηιαληα, πνπ 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο πξφζβαζεο ζηα ζηνηρεία ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ησλ 

αξκνδίσλ αξρψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαθφξσλ θνηλνηηθψλ πξάμεσλ (δηαβίβαζε 

                                                 
42

 COM (2006) 203 ηειηθφ. 
43

 COM (2006) 203 ηειηθφ θαη Αλαγλσζηνπνχινπ Γ., φ.π., ζει. 697. 
44

 Βι. http://europa.eu.int/civiljustice 

http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/legal_order_gen_el.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/org_justice/org_justice_gen_el.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/org_justice/org_justice_gen_el.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/org_justice/org_justice_gen_el.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_prof/legal_prof_gen_el.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_gen_el.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/jurisdiction_courts/jurisdiction_courts_gen_el.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/jurisdiction_courts/jurisdiction_courts_gen_el.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/jurisdiction_courts/jurisdiction_courts_gen_el.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/case_to_court/case_to_court_gen_el.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/time_limits/time_limits_gen_el.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/applicable_law/applicable_law_gen_el.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/applicable_law/applicable_law_gen_el.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/applicable_law/applicable_law_gen_el.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/serv_doc/serv_doc_gen_el.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_gen_el.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/interim_measures/interim_measures_gen_el.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/interim_measures/interim_measures_gen_el.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/interim_measures/interim_measures_gen_el.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/enforce_judgement/enforce_judgement_gen_el.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/simplif_accelerat_procedures/simplif_accelerat_procedures_gen_el.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_gen_el.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_gen_el.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/maintenance_claim/maintenance_claim_gen_el.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy_gen_el.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_gen_el.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_gen_el.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_gen_el.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/comp_crime_victim/comp_crime_victim_gen_el.htm
http://europa.eu.int/civiljustice
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δηθαζηηθψλ πξάμεσλ, δηεμαγσγή απνδείμεσλ ζην εμσηεξηθφ, δηθαζηηθή ζπλδξνκή 

θιπ.) ζηα θξάηε κέιε. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηα δηάθνξα έληππα πνπ πεξηέρνπλ νη 

θνηλνηηθέο πξάμεηο θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπκπιήξσζήο ηνπο θαη δηαβίβαζεο 

ηνπο
45

. 

Σν ζέκα ηεο ελδερφκελεο άκεζεο πξφζβαζεο άιισλ δηθαζηηθψλ θνξέσλ ζηνπο 

αξκφδηνπο επαθήο ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη εθείλν ηεο ζχλδεζεο ησλ δηθαζηηθψλ 

επαγγεικάησλ κε ηηο εξγαζίεο ηνπ, ζπδεηήζεθαλ επξέσο ην 2005 απφ ηνπο αξκφδηνπο 

επαθήο ηνπ δηθηχνπ. Δθθξάζζεθαλ αλεζπρίεο σζηφζν, φζνλ αθνξά ηηο επηπηψζεηο 

ελφο ηέηνηνπ αλνίγκαηνο ζηνπο ήδε πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο πνπ δηαζέηνπλ νη 

αξκφδηνη επηθνηλσλίαο ηνπ δηθηχνπ. Πξνβιέθζεθε αληίζεηα ε αλάπηπμε 

ελεκεξσηηθψλ δξάζεσλ πξνο ηα επαγγέικαηα απηά, ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο ηνπ δηθηχνπ, ηελ αλάπηπμε αληαιιαγψλ (θνηλψλ 

δηαζθέςεσλ, πξφζθιεζεο ζηελ εηήζηα ζπλεδξίαζε ηνπ δηθηχνπ, θιπ.), θαζψο θαη ε 

πξνψζεζε ηεο ρξήζεο απφ κέξνπο ησλ αζθνχλησλ ζπλαθή πξνο ηε δηθαηνζχλε 

επαγγέικαηα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ δηθηχνπ. 

Πεξηνξηζκέλε ζεσξείηαη θαη ε ρξήζε ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ «CICRA» απφ ηνπο αξκνδίνπο επαθήο
46

. 

Σέινο, πξαγκαηνπνηνχληαη επαθέο κεηαμχ ηνπ δηθηχνπ θαη ηνπ παιαηνχ δηθηχνπ 

EEJ-NET ηφζν ζε επίπεδν θνηλνηηθφ φζν θαη ζηα θξάηε κέιε θαηφπηλ πξσηνβνπιίαο 

νξηζκέλσλ αξκνδίσλ επαθήο.
47

 

 

9. ςμπεπάζμαηα 

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηηθφ Γίθηπν γηα Αζηηθέο θαη Δκπνξηθέο Τπνζέζεηο, εηζάγεη 

κία θαηλνηνκηθή κνξθή ζπλεξγαζίαο ζπγθξηηηθά κε ηα πξνεγνχκελα ζπζηήκαηα 

ζπλεξγαζίαο ηεο ΔΔ. 

Καζηέξσζε ηελ δεκηνπξγία επηθνηλσληαθψλ δεζκψλ κεηαμχ θπξίσο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ ζε αληίζεζε κε ηε ζπλεξγαζία θξαηψλ θαη νξγάλσλ, επέβαιε ηηο ηαθηηθέο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ θαη βαζίζηεθε ζηηο θαιέο ζρέζεηο ησλ δηάθνξσλ κειψλ ηνπ 

δηθηχνπ. Ο ηξφπνο απηφο ιεηηνπξγίαο ζε ζπλδπαζκφ ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, 

ππεξβαίλεη ηηο δπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο θαη ηηο καθξνρξφληεο δηαδηθαζίεο, 

                                                 
45

 COM (2006) 203 ηειηθφ. 
46

 COM (2006) 203 ηειηθφ. 
47

 COM (2006) 203 ηειηθφ. 
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πξνθξίλνληαο ηελ άκεζε αληαπφθξηζε θαη ηνλ θαλφλα ηεο απιφηεηαο
48

. 

Οπζηαζηηθά, ην δίθηπν, σο πιενλεθηηθφο ρψξνο ζπλαληήζεσλ θαη αληαιιαγήο 

εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, ζπκβάιιεη θπζηθά ζηελ αχμεζε ηεο ακνηβαίαο 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ δηθαζηψλ ζηελ Δπξψπε. Ο ζπκβνπιεπηηθφο θαη 

ζπληνληζηηθφο ξφινο πνπ εμππεξεηεί νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ην δίθηπν έρεη 

επηθνπξηθφ ησλ ελσζηαθψλ πξάμεσλ ελαξκφληζεο ραξαθηήξα. Βξίζθεηαη εμάιινπ 

ζην επίθεληξν ηνπ εκσζηαθνχ κεραληζκνχ πνπ έρεη σο ζηφρν λα δηεπθνιχλεη ηε 

δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε αζηηθέο ππνζέζεηο. Μέζα απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπκβάιιεη καθξνπξφζεζκα, φπσο φια ηα δίθηπα, ζηελ ελνπνίεζε ησλ εζληθψλ 

λνκνζεζηψλ
49

.
 
 

ηηο 16 Μαΐνπ 2006 ε Δπηηξνπή θαηέζεζε έθζεζε ζην πκβνχιην, ζην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή 

ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ
50

. ηελ έθζεζε απηή ε Δπηηξνπή θξίλεη φηη ην 

δίθηπν έρεη γεληθά επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ ηνπ είραλ αλαηεζεί. Ωζηφζν παξαηεξεί 

φηη ην δίθηπν δελ έρεη αλαπηχμεη φιεο ηνπ ηηο δπλαηφηεηεο. Σελ αδπλακία απηή ε 

επηηξνπή ηελ απνδίδεη ζηελ έιιεηςε ησλ αλαγθαίσλ κέζσλ γηα ηελ γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη θπξίσο ζηελ ειιηπή ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα θξάηε – κέιε 

θαη ζηελ αλεπαξθή παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο δπζρέξεηεο επίζεο πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ ζψξεπζε θαζεθφλησλ ησλ αξκνδίσλ επαθήο ηνπ δηθηχνπ κε εθείλα ησλ 

θεληξηθψλ αξρψλ ζην πιαίζην ησλ θξαηψλ κειψλ. 

πσο φκσο επηζεκαίλεη ε Δπηηξνπή, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην 

δίθηπν δελ αλαηξνχλ ηε ζεκαζία ηνπ σο νπζηαζηηθνχ κέζνπ γηα ηελ πινπνίεζε ελφο 

πξαγκαηηθνχ επξσπατθνχ ρψξνπ δηθαηνζχλεο. 

ηελ έθζεζή ηεο ε Δπηηξνπή θαηαζέηεη αξθεηέο πξνηάζεηο, γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο δηθαζηηθήο 

ζπλεξγαζίαο. Η επηηξνπή ζεσξεί φηη γηα λα βειηησζεί ε δηθαζηηθή ζπλεξγαζία θαη ε 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ θνηλνηηθψλ πξάμεσλ, ζα πξέπεη ζην κέιινλ λα 

δεηεζεί απφ ηα δηθαζηήξηα λα παξέρνπλ ζην δίθηπν πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

δπζθνιίεο εθαξκνγήο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο θαη λα 

                                                 
48

 Marinho C., φ.π., 
49

 COM (2006) 203 ηειηθφ. 
50

 Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 16εο Μαΐνπ 2006, ζην πκβνχιην, ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη 

ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο απφθαζεο ηνπ 

πκβνπιίνπ αξηζ. 2001/470/ΔΚ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο επξσπατθνχ δηθαζηηθνχ δηθηχνπ γηα αζηηθέο 

θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο COM (2006) 203 ηειηθφ.- Γελ έρεη δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα. 
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πξνζαλαηνιίδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπ δηθηχνπ θαη ηδίσο ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ αξκνδίσλ 

επαθήο πξνο ηελ αλάιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απηψλ ππνζέζεσλ ψζηε λα 

πξνζδηνξίδνληαη νη θαιχηεξεο δπλαηέο πξαθηηθέο. Πξνηείλεηαη δειαδή ε ρξήζε ηνπ 

δηθηχνπ  σο έλα «κφληκν θφξνπκ ζπδεηήζεσλ» ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ ζε αζηηθέο ππνζέζεηο.  

Δπίζεο, ζεσξείηαη αξθεηά ζεκαληηθφ λα απμεζνχλ νη πφξνη πνπ έρνπλ ηεζεί ζηε 

δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ επαθήο απφ ηα θξάηε κέιε, κε ζθνπφ ηελ ε πξφζβαζε ησλ 

πνιηηψλ ζηε δηθαηνζχλε.Θα πξέπεη επηπιένλ λα κειεηεζνχλ ηξφπνη άκεζεο 

πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ ζηνπο αξκφδηνπο επαθήο ηνπ δηθηχνπ.Η Δπηηξνπή πξνηξέπεη 

ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ κε ηα άιια επξσπατθά δίθηπα δηθαζηηθψλ νξγαλψζεσλ ή 

δηθαζηψλ πνπ επηδηψθνπλ ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο, φπσο ην δίθηπν ησλ αλσηάησλ 

ζπκβνπιίσλ ηνπ δηθαζηηθνχ ζψκαηνο, ην Δπξσπατθφ δίθηπν αθπξσηηθψλ 

δηθαζηεξίσλ θαη ην Δπξσπατθφ δίθηπν δηθαζηηθψλ ζρνιψλ. 

Σέινο, ζηελ έθζεζή ηεο ε Δπηηξνπή θαηαζέηεη κηα ζεηξά πξαθηηθψλ πξνηάζεσλ 

θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ. Η Δπηηξνπή 

επηζπκεί, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο: 

 φινη νη θχξηνη αξκφδηνη επαθήο ησλ θξαηψλ κειψλ λα κπνξνχλ λα αθηεξψζνπλ εμ 

νινθιήξνπ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζην δίθηπν θαη ηα θξάηε κέιε λα ηνπο 

παξέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο θαη πφξνπο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

 φινη νη αξκφδηνη επαθήο λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε έλα ελδνδίθηπν 

επηθνηλσλίαο κε ηα εζληθά δηθαζηήξηα, λα δηαζέηνπλ εηδηθέο ζειίδεο ζηνλ εζληθφ 

δηθηπαθφ ηφπν ηεο δηθαηνζχλεο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλνχλ άκεζα κε 

φινπο ηνπο ηνπηθνχο δηθαζηέο  

 λα δεκηνπξγεζνχλ ζε θάζε θξάηνο κέινο αληίζηνηρνη ηνπηθνί αξκφδηνη επαθήο 

ζην πιαίζην ησλ δηθαζηεξίσλ.. 

 λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ελεκεξσηηθέο ελέξγεηεο ζε φια ηα θξάηε κέιε ζρεηηθά κε 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηθηχνπ θαη ηα κέζα δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ λα 

πξννξίδνληαη γηα ηα εζληθά δηθαζηήξηα.  

 ην δίθηπν λα ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο εθπφλεζεο πξαθηηθψλ νδεγψλ θαη ηηο 

ελεκεξσηηθέο ελέξγεηεο, αλαπηχζζνληαο σζηφζν πεξηζζφηεξν ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ αθνξνχλ ηε ζπδήηεζε επί ζπγθεθξηκέλσλ ππνζέζεσλ θαη ηε δηάδνζε ησλ 

νξζψλ πξαθηηθψλ πνπ πξνθχπηνπλ. 

 ην θνηλφ λα απνθηήζεη πξννδεπηηθά πξφζβαζε ζηνπο αξκφδηνπο επαθήο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο κεζφδνπο επηγξακκηθήο επηθνηλσλίαο. 



  

image: www.freeimages.co.uk 

 
16 

 ην δίθηπν λα αλνίμεη πξννδεπηηθά πξνο άιια ζπλαθή πξνο ηε δηθαηνζχλε 

επαγγέικαηα ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο, π.ρ., έλαο εθπξφζσπνο 

ησλ δηαθφξσλ ζπλαθψλ λνκηθψλ επαγγεικάησλ ζε θάζε θξάηνο κέινο λα κπνξεί 

λα ζπκκεηέρεη ζην δίθηπν ή ηνπιάρηζηνλ λα έρεη πξφζβαζε ζε έλαλ αξκφδην 

επαθήο. 

 ζην πιαίζην ηεο πξνεγνχκελεο ζχζηαζεο, λα κπνξεί λα αλαπηπρζεί κηα εηαηξηθή 

ζρέζε κε ηα λνκηθά επαγγέικαηα φζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή ησλ θαζεθφλησλ πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ γηα ην δίθηπν ιφγσ ηνπ αλνίγκαηνο απηνχ. 

 ηα θαζήθνληα ησλ αξκνδίσλ επαθήο ηνπ δηθηχνπ θαη ηεο θεληξηθήο αξρήο λα 

δηαρσξηζηνχλ ζαθψο ζην πιαίζην ησλ θξαηψλ κειψλ ή λα ιεθζνχλ κέηξα ψζηε νη 

αξκφδηνη επαθήο λα κπνξνχλ λα αζθήζνπλ πιήξσο ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. 

 νη θεληξηθέο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ λα δηαηεξνχλ ζπζηεκαηηθέο επαθέο κε ηνπο 

αξκφδηνπο επαθήο ηνπ δηθηχνπ, θαζνξίδνληαο έλαλ ειάρηζην αξηζκφ 

ζπλεδξηάζεσλ κεηαμχ ηνπο ηνλ ρξφλν. 

 ην δίθηπν λα δηαηεξεί ζρέζεηο κε ηα άιια επξσπατθά δίθηπα ηνπ δηθαζηηθνχ 

ζψκαηνο θαη κε ηνπο δηθαζηέο κε ζθνπφ λα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο 

ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο. 

Μεηά ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο, ε Απφθαζε 2001/470/ΔΚ ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηελ Απφθαζε 568/2009/ΔΚ
51

, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αλάπηπμε φισλ ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ δηθηχνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηνπ δηθηχνπ θαη ηεο δηθαζηηθήο 

ζπλεξγαζίαο γεληθφηεξα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ζέιεζε ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαη ησλ εζληθψλ δηθαζηψλ.  
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 Απφθαζε 568/2009/ΔΚ, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 18εο Ινπλίνπ 

2009, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2001/470/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία 
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