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Θέμα : Επανεξέταση της εφαρμογής του ψηφίσματος του Συμβουλίου και των 

αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στα πλαίσιο 
του Συμβουλίου, για την ίδρυση δικτύου νομοθετικής συνεργασίας των 
Υπουργείων Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Το δίκτυο νομοθετικής συνεργασίας των Υπουργείων Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ιδρύθηκε βάσει ψηφίσματος του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των 

κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου 1.Κατά τη 

σύνοδο του Συμβουλίου στην οποία εγκρίθηκε το ψήφισμα, στις 28 Νοεμβρίου 2008, η 

Επιτροπή υποσχέθηκε να παράσχει πλήρη υποστήριξη στο δίκτυο, μεταξύ άλλων και 

οικονομική, κατά περίπτωση.

2. Σύμφωνα με το σημείο 16 του εν λόγω ψηφίσματος, το Συμβούλιο επανεξετάζει την 

εφαρμογή του παρόντος ψηφίσματος, το αργότερο τρία χρόνια μετά την έγκρισή του.

3. Η Προεδρία έχει εκπονήσει σχέδιο έκθεσης, σε συνεργασία με το γαλλικό Υπουργείο 

Δικαιοσύνης, το οποίο λειτουργεί επί του παρόντος, ως διαχειριστής του δικτύου.

  
1 ΕΕ C 326, 20.12.2008, σελ. 1
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4. Οι Σύμβουλοι ΔΕΥ αναθεώρησαν το κείμενο του σχεδίου έκθεσης κατά τη συνεδρίασή τους 

στις 17 Οκτωβρίου 2011. Το κείμενο όπως προέκυψε από τη συνεδρίαση αυτή, το οποίο 

περιλαμβάνει ορισμένες προτάσεις της Προεδρίας, εκτίθεται στο Παράρτημα.

5. Καλείται η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων να εξετάσει το κείμενο αυτό με στόχο 

να μπορέσει το Συμβούλιο ΔΕΥ να εγκρίνει την έκθεση κατά τη σύνοδό του στις 27/28 

Οκτωβρίου 2011.

___________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(σχέδιο)

ΕΚΘΕΣΗ

σχετικά με την εφαρμογή του ψηφίσματος του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των

κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου για την

ίδρυση δικτύου νομοθετικής συνεργασίας των Υπουργείων Δικαιοσύνης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επισκόπηση

1. Στις 28 Νοεμβρίου 2008, το Συμβούλιο και οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών 

μελών, συνελθόντες στο πλαίσιο του Συμβουλίου, ενέκριναν ψήφισμα για την ίδρυση 

δικτύου νομοθετικής συνεργασίας των Υπουργείων Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης1.

2. Στόχος του δικτύου είναι να βελτιωθεί η κατανόηση των νομοθεσιών των άλλων κρατών 

μελών, πράγμα το οποίο αποτελεί ένα από τα μέσα για την ενίσχυση της αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης και την εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης.

3. Σκοπός του δικτύου είναι να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ισχύουσα 

νομοθεσία επί των δικαστικών και νομικών συστημάτων, και τα σημαντικά σχέδια 

μεταρρυθμίσεων στους τομείς του αστικού και ποινικού δικαίου. Το δίκτυο επιτρέπει επίσης 

την κοινή διεξαγωγή μελετών συγκριτικού δικαίου για νομοθετικά ή νομικά ζητήματα 

επικαιρότητας από τα Υπουργεία Δικαιοσύνης, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να επιτευχθεί 

καλύτερη επισκόπηση της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  
1 ΕΕ C 326, 20.12.2008, σελ. 1



15729/11 ΚΜ/γομ 4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG H EL

4. Είκοσι πέντε κράτη μέλη έχουν ορίσει εθνικούς ανταποκριτές κατ’ εφαρμογή του σημείου 4 

του ψηφίσματος, και έχουν δώσει στον διαχειριστή τις απαιτούμενες πληροφορίες επαφής 

σύμφωνα με το σημείο 5 του ψηφίσματος 1. Κατά την τελευταία συνεδρίαση του δικτύου 

ανταποκριτών, στον Ιούνιο 2011, η Γερμανία ανακοίνωση την πρόθεσή της να συμμετάσχει 

στο δίκτυο 2 από 1ης Ιανουαρίου 2012.

5. Οργανώθηκαν τρεις συνεδριάσεις ανταποκριτών: στις 19 Ιουνίου 2009 στο Παρίσι, στις

28 Ιουνίου 2010 στη Μαδρίτη και στις 27 Ιουνίου 2011 στη Βουδαπέστη.

6. Οι εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με πρακτικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία 

του δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών θεμάτων, εγκρίθηκαν από τους 

ανταποκριτές που αντιπροσωπεύουν τα Υπουργεία Δικαιοσύνης των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την ιδρυτική συνεδρίαση του δικτύου που πραγματοποιήθηκε 

στο Παρίσι στις 19 Ιουνίου 2009. Οι κατευθυντήριες γραμμές τέθηκαν σε ισχύ την 

ημερομηνία κατά την οποία εγκρίθηκαν. Στη συνεδρίαση αυτή η Γαλλία ορίστηκε ως 

διαχειριστής του δικτύου..

7. Από τη δεύτερη συνεδρίαση των ανταποκριτών του δικτύου, τον Ιούνιο 2010 στη Μαδρίτη, 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει στις συνεδριάσεις των ανταποκριτών ως παρατηρητής.

8. Ο ιστότοπος του δικτύου δημιουργήθηκε από το γαλλικό Υπουργείο Δικαιοσύνης και 

άρχισε να λειτουργεί στις 28 Ιουνίου 2010. Το δίκτυο προετοιμάζει δεύτερη εκδοχή του 

ιστότοπου υπό τη διεύθυνση http://legicoop.eu.

  
1 Οι απαιτούμενες πληροφορίες επαφής περιλαμβάνουν τα εξής: α) το επώνυμο, το όνομα 

και τη θέση του ανταποκριτή (των ανταποκριτών), (β) τις γλωσσικές γνώσεις κάθε 
ανταποκριτή, και (γ) τα μέσα επικοινωνίας που διαθέτει (-ουν) ο (οι) ανταποκριτής (-ές), 
δηλαδή τους ακριβείς αριθμούς (τηλεφώνου), τις (αποκλειστικές ηλεκτρονικές) 
διευθύνσεις, κλπ.

2 11170/11 JAI 400 COPEN 148 JUSTCIV 157
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9. Οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας του διαχειριστή του δικτύου δείχνουν σταθερή αύξηση 

της ανταλλαγής πληροφοριών. Κατά τον πρώτο χρόνο (Ιούνιος 2009 – Ιούνιος 2010) της 

δραστηριότητας του δικτύου, υποβλήθηκαν 113 αιτήσεις πληροφοριών από 17 χώρες. Οι 

αιτήσεις αυτές είχαν σαν αποτέλεσμα να δοθούν 634 απαντήσεις. 

10. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά τον επόμενο χρόνο (Ιούλιος 2010 – Ιούνιος 2011), με

129 αιτήσεις για πληροφορίες και 797 απαντήσεις. 242 αιτήσεις υποβλήθηκαν μεταξύ της 

έναρξης του δικτύου τον Ιούνιο 2009 και της 23ης Ιουνίου 2011. Οι αιτήσεις αυτές είχαν 

σαν αποτέλεσμα να δοθούν 1.431 απαντήσεις. Οι αριθμοί αυτοί επιβεβαιώνουν τους λόγους 

στους οποίους βασίζεται το ψήφισμα του 2008 του Συμβουλίου, μολονότι θα ήταν 

σκόπιμο να δίδονται απαντήσεις στις αιτήσεις αυτές από περισσότερα κράτη μέλη.

11. Υπήρχε σαφώς μεγάλη ανάγκη για βελτίωση της αμοιβαίας γνώσης των δικαστικών και 

νομικών συστημάτων και της νομοθεσίας των κρατών μελών, καθώς και για την ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά με τα σχέδια μεταρρυθμίσεως του δικαίου και τη μεταφορά των 

ευρωπαϊκών διατάξεων στα εθνικά νομικά συστήματα. Το δίκτυο κάλυψε αυτό το κενό, 

τουλάχιστον ως έναν ορισμένο βαθμό, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 

χώρο, ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

12. Το δίκτυο δεν έχει νομική προσωπικότητα. Επί του παρόντος διοικείται από διαχειριστή

του γαλλικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο οποίος από τότε που διορίστηκε διασφαλίζει την 

πρακτική λειτουργία του δικτύου, την διοικητική και τεχνική του λειτουργία, τη συντήρηση 

και την ταχεία του ανάπτυξη .

Συμπεράσματα

13. Το δίκτυο αποδείχθηκε ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανταλλαγή πληροφοριών 

σχετικά με νομικά συστήματα και συνέβαλε στη βελτίωση της μεταφοράς ευρωπαϊκών 

νομικών πράξεων στα εθνικά συστήματα καθώς και σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον 

τομέα της δικαιοσύνης στα κράτη μέλη. 
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14. Προκειμένου να διασφαλιστεί η εδραίωση και η ανάπτυξη του δικτύου (…), θα μπορούσαν 

να μελετηθούν νέες εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με πρακτικές ρυθμίσεις, 

ή, εφόσον χρειάζεται, ένα νέο ψήφισμα του Συμβουλίου ή άλλη πράξη. Έχουν ήδη

προταθεί σημαντικές βελτιώσεις, μεταξύ άλλων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι

· οι αιτήσεις θα διατυπώνονται με πιο σαφή και συγκεκριμένο τρόπο,

· θα προβλέπονται εύλογα χρονικά πλαίσια για να δίδονται απαντήσεις, ενώ θα 

εξετάζονται με σοβαρότητα οι περιπτώσεις κατεπείγοντος για τις οποίες θα 

ζητείται από τα κράτη μέλη να δώσουν απάντηση εντός περιορισμένου χρονικού 

πλαισίου,

· δίδονται απαντήσεις σε αίτηση από περισσότερα κράτη μέλη , εξυπακουομένου 

ότι οι απαντήσεις δίδονται σε εθελοντική βάση,

· το περιεχόμενο των διαθέσιμων πληροφοριών αξιοποιείται με καλύτερο τρόπο,

και

· η τεχνολογία επικοινωνιών και πληροφοριών του δικτύου προσαρμόζεται συνεχώς 

στα σύγχρονα πρότυπα.

15. Η εύρυθμη λειτουργία του δικτύου βασίζεται στη συμμετοχή των εθνικών ανταποκριτών 

που παρέχουν απαντήσεις σε αιτήματα για πληροφορίες. Είναι συνεπώς σημαντικό να 

μελετηθούν τρόποι για τη διευκόλυνση των εργασιών των εθνικών ανταποκριτών. Η 

παρακολούθηση της δραστηριότητας στα πλαίσια του δικτύου και οι τακτικές 

(αυτοματοποιημένες) στατιστικές εκθέσεις του διαχειριστή του δικτύου προς τους εθνικούς 

ανταποκριτές ενδέχεται να είναι εν προκειμένω χρήσιμες.

16. Οι δραστηριότητες του δικτύου, στο στάδιο της κατάρτισης του δικαίου, αντικατοπτρίζουν 

σε έναν ορισμένο βαθμό το καθήκον της N-Lex για δημοσίευση των κειμένων των εθνικών 

δικαίων για την εφαρμογή των πράξεων της Ένωσης. Θα μπορούσε να μελετηθεί ο τρόπος 

με τον οποίο αυτά τα δυο στάδια της νομοθετικής δραστηριότητας και δημοσίευσης 

μπορούν να συντονιστούν προς αμοιβαίο όφελος, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές

πληροφορίες που ανταλλάσσονται εντός του δικτύου δεν απευθύνονται στο ευρύ κοινό. 

Η δημοσίευση θα μπορούσε ωστόσο να προβλεφθεί για μελέτες συγκριτικού δικαίου.

Προς τούτο, έχει ήδη δρομολογηθεί εταιρική σχέση μεταξύ του δικτύου και της Υπηρεσίας 

Εκδόσεων της ΕΕ.
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17. Προκειμένου να γίνει ευρύτερα γνωστό το δίκτυο και οι δραστηριότητές του, και οι 

πληροφορίες που συλλέγονται από το δίκτυο περισσότερο προσβάσιμες, θα ήταν 

σκόπιμο για τη δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-

Justice)να συνδεθεί με τον ιστότοπο του δικτύου, μόλις καταστεί διαθέσιμο 

προσβάσιμο στο κοινό περιεχόμενο.

18. Εντός τριών ετών από την ίδρυσή του, το δίκτυο έχει γίνει ένα ευρωπαϊκό όργανο με 

μεγάλη αξία χάρις στις ιδιαιτερότητές του. Εκτός από το γεγονός ότι χρησιμοποιεί την 

πλέον πρόσφατη τεχνολογία για νομική πληροφόρηση, η ισχύς του δικτύου βρίσκεται στο 

γεγονός ότι βασίζεται σε έμπειρους εμπειρογνώμονες σε νομικά θέματα από τη δημόσια 

διοίκηση των κρατών μελών, οι οποίοι συχνά είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή 

διαπραγματεύσεων, τη μεταφορά και εφαρμογή πράξεων του ευρωπαϊκού δικαίου και 

εξοικειωμένοι με τις εν λόγω δραστηριότητες. 

19. Προκειμένου να μπορέσει να εξακολουθήσει να εκπληρώνει τα χρήσιμα καθήκοντά 

του, το δίκτυο χρειάζεται σταθερότητα. Η σταθερή χρηματοδότηση για την 

καθημερινή λειτουργία του δικτύου θα ενδυνάμωνε ιδιαιτέρως τη σταθερότητα του 

δικτύου και την αποτελεσματική του λειτουργία. Θα μπορούσε επίσης να εξεταστεί μια 

νέα νομική μορφή του οργανισμού που θα συνεπάγεται νομική προσωπικότητα για το

δίκτυο, ιδίως εφόσον αυτό θα ήταν επωφελές για την προσέλκυση χρηματοδότησης 

από άλλες πηγές εκτός από τις συμβολές των κρατών μελών, οι οποίες πρέπει να 

παραμείνουν εθελοντικές. Εν πάση περιπτώσει, το δίκτυο πρέπει να διατηρήσει την 

ευέλικτη και εύκολη διαχείρισή του η οποία οδήγησε στην επιτυχία του και η οποία θα 

συμβάλει για τη διασφάλισή της στο μέλλον.

(τα σημεία 15, 20 και 21 έχουν διαγραφεί)

________________________


