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Θέμα: Ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση - Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2011, η Επιτροπή παρουσίασε ανακοίνωση με θέμα «Εμπιστοσύνη στην 

πανευρωπαϊκή δικαιοσύνη: μια νέα διάσταση στην ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση»1.

Στη συνέχεια, η Προεδρία υπέβαλε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την 

ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση2. 

Το σχέδιο συμπερασμάτων συζητήθηκε σε δύο συνεδριάσεις των Συμβούλων ΔΕΥ. Έχει επιτευχθεί 

σχεδόν πλήρης συμφωνία για το κείμενο, αλλά εκκρεμούν ακόμη ορισμένα ζητήματα. 

Καλείται η ΕΜΑ να εξετάσει τα εκκρεμή ζητήματα ώστε να δοθεί στο Συμβούλιο ΔΕΥ η 

δυνατότητα να εκδώσει τα συμπεράσματα κατά τη σύνοδο της 27ης/28ης Οκτωβρίου 2011.

______________

  
1 14196/11.
2 14937/11.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Σχέδιο) 

Συμπεράσματα του Συμβουλίου 

σχετικά με την

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

α) Υπενθυμίζοντας το άρθρο 81 παράγραφος 2 στοιχείο η) και το άρθρο 82 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία προβλέπεται 

για πρώτη φορά συγκεκριμένη αρμοδιότητα για «την υποστήριξη της κατάρτισης των 

δικαστών και των άλλων λειτουργών και υπαλλήλων του τομέα απονομής της δικαιοσύνης»

σε αστικές και ποινικές υποθέσεις·

β) Υπενθυμίζοντας το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης - Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που 

εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες, όπου τονίζεται ότι «προκειμένου να προωθηθεί μια 

αυθεντική ευρωπαϊκή παιδεία στους τομείς του δικαίου και της επιβολής του νόμου είναι 

σημαντικό να αναβαθμισθεί η κατάρτιση σε θέματα σχετικά με την Ένωση και να καταστεί 

προσιτή κατά σύστημα σε όλα τα επαγγέλματα που συμμετέχουν στην υλοποίηση του χώρου 

ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης»·

γ) Υπενθυμίζοντας το ψήφισμα του Συμβουλίου (2008/C 299/01) σχετικά με την κατάρτιση των 

δικαστών, των εισαγγελέων και του δικαστικού προσωπικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

δ) Υπενθυμίζοντας το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά 

με τον ρόλο του εθνικού δικαστή στο ευρωπαϊκό δικαστικό σύστημα (2009/C 294 E/06)·
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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

1. Δέχεται με ικανοποίηση την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Εμπιστοσύνη 

στην πανευρωπαϊκή δικαιοσύνη: μια νέα διάσταση στην ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση»3, 

στην οποία τονίζεται η σημασία της βελτίωσης της γνώσης του ενωσιακού δικαίου και της 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των ασκούντων νομικά επαγγέλματα, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου και η άμεση διασυνοριακή 

δικαστική συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών μελών. 

2. Υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση θα μπορούσε να συμβάλει στην 

ανάπτυξη ενός πραγματικά ευρωπαϊκού δικαστικού πνεύματος, βασισμένου στο σεβασμό των 

διαφορετικών νομικών συστημάτων και παραδόσεων των κρατών μελών.

3. Στηρίζει σθεναρά τις περαιτέρω προσπάθειες κατάρτισης δικαστών, εισαγγελέων και 

δικαστικού προσωπικού όσον αφορά το ευρωπαϊκό δίκαιο και την εφαρμογή του. 

4. Χαιρετίζει τη διευκόλυνση της κατάρτισης άλλων ασκούντων νομικά επαγγέλματα, μεταξύ 

άλλων των δικαστικών επιμελητών, συμβολαιογράφων και δικηγόρων. 

5.4. Υπογραμμίζει ότι η κατάρτιση δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία των 

νομικών και δικαστικών επαγγελμάτων.

6. Θεωρεί την ποιότητα της κατάρτισης ως το κύριο κριτήριο αξιολόγησης της κατάρτισης και 

χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εστιάσει σε τομείς προτεραιότητας, συνεκτιμώντας 

τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ και την πολυπλοκότητα ορισμένων ειδικών μέσων. Θα 

πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η σχέση κόστους - αποτελεσματικότητας.

7. Συμμερίζεται την ανάγκη να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες δομές, θεσμικοί φορείς και δίκτυα, 

και ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ)5. 

  
3 COM(2011) 551 τελικό. 
4 Λόγω της προσθήκης αυτής της νέας παραγράφου, διαφοροποιήθηκε αναλόγως η αρίθμηση 

των επόμενων παραγράφων. 
5 Επιφύλαξη εξέτασης της ΓΕ. 
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8. Δέχεται με ικανοποίηση την αναγνώριση του βασικού ρόλου που έχουν οι εθνικές δομές 
κατάρτισης για δικαστές, εισαγγελείς και άλλους ασκούντες νομικά επαγγέλματα, καθώς και 
το γεγονός ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ο ρόλος της περιφερειακής συνεργασίας στην 
ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και νέων μεθόδων μάθησης. 

9. Το Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη:

· να ενθαρρύνουν ένθερμα τη συστηματική παροχή επιμόρφωσης στο κεκτημένο της 
Ένωσης για τους ασκούντες νομικά επαγγέλματα, μέσω αρχικής και συνεχούς 
κατάρτισης, δεδομένου ότι αντικατοπτρίζει τον τρόπο αλληλεπίδρασης της εθνικής και 
της ενωσιακής νομοθεσίας και επηρεάζει την καθημερινή τους εφαρμογή στην πράξη·

· να ενθαρρύνουν ένθερμα τη δυνατότητα για τους ασκούντες νομικά επαγγέλματα, 
ειδικότερα τους δικαστές και εισαγγελείς, να συμμετέχουν κατά τη διάρκεια της 
σταδιοδρομίας τους σε μία τουλάχιστον εβδομάδα επιμόρφωσης στο κεκτημένο και τις 
νομοθετικές πράξεις της Ένωσης·

· να παροτρύνουν τις εθνικές επαγγελματικές οργανώσεις των ασκούντων νομικά 
επαγγέλματα να προάγουν τη συμμετοχή των μελών τους σε δραστηριότητες συνεχούς 
κατάρτισης·

· να υποστηρίζουν τους εθνικούς φορείς τους που είναι αρμόδιοι για την κατάρτιση 
δικαστών, εισαγγελέων και άλλων λειτουργών και υπαλλήλων του τομέα απονομής 
της δικαιοσύνης ώστε να αναπτύσσουν την κατάρτιση στο ενωσιακό δίκαιο και στα 
εθνικά νομικά συστήματα και να εξασφαλίζουν την παροχή κατάρτισης σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·

· να ενθαρρύνουν τις εθνικές δομές δικαστικής κατάρτισης να ανταλλάσσουν κάθε 
χρόνο, ει δυνατόν μέσω του ΕΔΚΔ, πληροφορίες με την Επιτροπή σχετικά με τη 
διαθέσιμη επιμόρφωση στο ενωσιακό δίκαιο και τον αριθμό των ασκούντων νομικά 
επαγγέλματα που επιμορφώνονται·

· να παροτρύνουν τις εθνικές οργανώσεις των νομικών επαγγελμάτων να ενημερώνουν 
την Επιτροπή μέσω των οργανώσεών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τη 
διαθέσιμη επιμόρφωση στο ενωσιακό δίκαιο και τον αριθμό των ασκούντων νομικά 
επαγγέλματα που επιμορφώνονται.
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10. Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή:

· να βασιστεί στο άρθρο 81 παράγραφος 2 στοιχείο η) και το άρθρο 82 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα 

προκειμένου να καθορίσει και να αξιολογήσει λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων ευρωπαϊκής κατάρτισης για όλους τους 

επαγγελματίες του κλάδου·

· να αξιοποιήσει τα δυνατά σημεία των υφιστάμενων εθνικών και ευρωπαϊκών δομών, 

φορέων και δικτύων, όπως είναι τα ιδρύματα δικαστικής κατάρτισης και το ΕΔΚΔ, και 

καλεί την Επιτροπή να τους παρέχει περαιτέρω στήριξη, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαίτερες περιφερειακές ανάγκες και την προστιθέμενη αξία της περιφερειακής 

συνεργασίας·

· να ξεκινήσει νέο πρόγραμμα ανταλλαγών για νεοδιορισμένους δικαστές και 

εισαγγελείς, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι πλήρως ενταγμένοι από την αρχή στην 

ευρωπαϊκή διάσταση του ρόλου τους και να τους δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσουν 

εμπειρίες στην πράξη σχετικά με την πρακτική λειτουργία των νομικών συστημάτων 

άλλων κρατών μελών· αυτό το νέο πρόγραμμα ανταλλαγών θα συμπληρώνει τα 

υφιστάμενα προγράμματα ανταλλαγών για πεπειραμένους δικαστές και εισαγγελείς·

· να αναπτύξει περαιτέρω το τμήμα για τη δικαστική κατάρτιση της ευρωπαϊκής 

διαδικτυακής πύλης ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice) ως μέσο για την ανάπτυξη 

της ευρωπαϊκής δικαστικής κατάρτισης·

· να απλοποιήσει περαιτέρω τις διοικητικές διαδικασίες για την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά 

χρηματοδοτικά προγράμματα και, στο πλαίσιο αυτό, να διαθέσει πρόσθετα κονδύλια 

για την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση·

· να χρησιμοποιήσει το Φόρουμ για τη Δικαιοσύνη για να παρακολουθεί την υλοποίηση 

της ανακοίνωσης και να προωθεί τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών·

· να εξετάσει το ενδεχόμενο να υποβάλλει ετησίως έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή 

δικαστική κατάρτιση, βασισμένη στις συμβολές που λαμβάνει από το ΕΔΚΔ και τα 

μέλη του και από οργανώσεις των νομικών επαγγελμάτων σε εθνικό και ενωσιακό 

επίπεδο.
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11. Το Συμβούλιο παροτρύνει τις υποψήφιες και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες να υπογράψουν 

Μνημόνια συμφωνίας για να συμμετάσχουν στα χρηματοδοτικά προγράμματα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται 

στα προγράμματα αυτά, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ουσιαστική συμμετοχή τους σε 

προγράμματα ευρωπαϊκής δικαστικής κατάρτισης.

____________________


