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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οικοδοµηθεί επί κράτους δικαίου που συνδυάζει το ενωσιακό
δίκαιο και τα εθνικά νοµικά συστήµατα. Και τα δύο εφαρµόζονται από τους δικαστικούς των
κρατών µελών που ασκούν το λειτούργηµά τους εντός διαφορετικών νοµικών συστηµάτων
και παραδόσεων. Η δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού πνεύµατος που σέβεται πλήρως
την επικουρικότητα και τη δικαστική ανεξαρτησία ευρίσκεται στο επίκεντρο της
αποτελεσµατικής λειτουργίας ενός ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου. Η κατάρτιση των
δικαστικών αποτελεί καθοριστικό στοιχείο αυτής της διαδικασίας δεδοµένου ότι ενισχύει την
αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ των κρατών µελών, των ασκούντων τα σχετικά επαγγέλµατα
και των πολιτών.
Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να δοθεί η δυνατότητα στο ήµισυ των ασκούντων
νοµικά επαγγέλµατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συµµετάσχουν στις ευρωπαϊκές
δραστηριότητες κατάρτισης δικαστικών µέχρι το 2020 µε τη χρησιµοποίηση όλων των
διαθέσιµων πόρων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σύµφωνα µε τους στόχους του
προγράµµατος της Στοκχόλµης1.
Η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί τη δέσµευση και την πλήρη συνεργασία των
ενδιαφεροµένων φορέων σε κάθε επίπεδο. Είναι καθοριστικό τα κράτη µέλη, ο δικαστικός
κόσµος, οι σχολές δικαστών και τα νοµικά επαγγέλµατα να ενισχύσουν τις δραστηριότητές
τους για την κατάρτιση των δικαστικών. ∆εδοµένου ότι ευρίσκονται στην πλέον κατάλληλη
θέση για να εξασφαλίσουν την ενσωµάτωση της ενωσιακής νοµοθεσίας στην εθνική
κατάρτιση, η δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα συµπληρώσει τις εθνικές δραστηριότητες.
Η ενωσιακή νοµοθεσία στο εθνικό επίπεδο
Το ενωσιακό δίκαιο διαχέεται σε µεγάλο αριθµό και ποικίλο φάσµα δραστηριοτήτων σε
εθνικό επίπεδο. Ο αντίκτυπός του στην καθηµερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων
είναι εµφανέστατος. Γεννά δικαιώµατα και υποχρεώσεις που πρέπει να διασφαλίζονται από
τα εθνικά δικαστήρια. Ο εθνικός δικαστής ευρίσκεται στο προπύργιο του ενωσιακού δικαίου.
Με αλλεπάλληλες τροποποιήσεις στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πεδίο
εφαρµογής και ο αντίκτυπος του ενωσιακού δικαίου έχουν αυξηθεί και η πρόσβαση στη
δικαιοσύνη έχει ενισχυθεί. Η συνθήκη της Λισαβόνας ενίσχυσε τις αρµοδιότητες της Ένωσης,
και µάλιστα στον τοµέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.
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Αµοιβαία εµπιστοσύνη για την αµοιβαία αναγνώριση
Η αµοιβαία αναγνώριση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της δικαστικής συνεργασίας σε
υποθέσεις του αστικού και ποινικού δικαίου, όπως ορίζεται στα άρθρα 67, 81 και 82 της
συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να εξασφαλιστεί η αναγνώριση
δικαστικών αποφάσεων, η συνεργασία µεταξύ των δικαστικών αρχών και η ταχεία εκτέλεση
των αποφάσεων, είναι αναγκαία η καλή κατανόηση των διαφόρων εθνικών νοµικών
συστηµάτων. Κάτι τέτοιο είναι ουσιαστικής σηµασίας και για την οικοδόµηση της αµοιβαίας
εµπιστοσύνης. Οι εθνικοί δικαστές, σε όλα τα επίπεδα δικαιοδοσίας των δικαστηρίων και σε
κάθε γεωγραφική συνισταµένη, από τη Σικελία έως τη Λαπωνία, θα πρέπει να διαθέτουν
επαρκές επίπεδο γνώσης του ενωσιακού δικαίου και των εθνικών δικαστικών συστηµάτων.
Ουσιαστική εφαρµογή του ενωσιακού δικαίου
Η ανάπτυξη του ενωσιακού δικαίου πρέπει να συµβαδίζει µε την ουσιαστική εφαρµογή του2,
που εγγυάται ασφάλεια δικαίου και ενιαία ερµηνεία. Η κατάρτιση των δικαστών και των
ασκούντων νοµικά επαγγέλµατα ως προς το ενωσιακό δίκαιο αποτελεί µία από τις βασικές
συστάσεις στην έκθεση του Mario Monti3 ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε πολίτες και
επιχειρήσεις να απαιτήσουν τα δικαιώµατά τους και να εξασφαλίσουν την
αποτελεσµατικότητα της ενιαίας αγοράς. Στο σχέδιο δράσης του προγράµµατος της
Στοκχόλµης4 και την έκθεση του 2019 για την ιθαγένεια της ΕΕ5, η Επιτροπή αναγνώρισε
αυτό ως προτεραιότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης τόνισε ότι η σωστή δικαστική
κατάρτιση συµβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και
καθιστά ευκολότερη την άσκηση των δικαιωµάτων των πολιτών6.
Ο σαφώς υποστηρικτικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η συνθήκη της Λισαβόνας7 παραχωρεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση την αρµοδιότητα να
υποστηρίζει "την κατάρτιση των δικαστικών και των άλλων λειτουργών και υπαλλήλων του
τοµέα απονοµής της δικαιοσύνης" σε θέµατα σχετικά µε τη δικαστική συνεργασία στον τοµέα
του αστικού και ποινικού δικαίου. Η Στρατηγική για το 20208 ενθαρρύνει την αποδοτική
επένδυση στην κατάρτιση και ένα ολοκληρωµένο νοµικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η
Επιτροπή θα βασιστεί σε αυτές τις νέες ευκαιρίες για να δηµιουργήσει ένα ισχυρό και νόµιµο
πλαίσιο κατάρτισης στο κεκτηµένο της Ένωσης.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διακηρύσσει συνεχώς την ανάπτυξη ενός πραγµατικά
ευρωπαϊκού δικαστικού πνεύµατος που θα είναι προϋπόθεση για τον ευρωπαϊκό δικαστικό
χώρο9. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο10 απαίτησε να αναληφθεί ισχυρά δράση στο επίπεδο της
Ένωσης για να υποστηριχθεί ένα πραγµατικό ευρωπαϊκό πνεύµα στον δικαστικό τοµέα και
τον τοµέα της επιβολής του νόµου.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

EL

"Μία Ευρώπη αποτελεσµάτων - Εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου", COM(2007) 502 τελικό.
M. Monti, Μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά, 9 Μαΐου 2010.
COM(2010) 171.
COM(2010) 603.
Ψήφισµα για την κατάρτιση δικαστικών – Πρόγραµµα της Στοκχόλµης, 17 Ιουνίου 2010.
Άρθρα 81 παρ. 2 και 82 παρ. 1 της ΣΛΕΕ.
COM(2010) 2020 τελικό.
Έκθεση 2010/2080(INI).
Βλ. σηµείωση 1 σελ. 2.
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Στο σύνολό τους, τα στοιχεία αυτά συνηγορούν υπέρ µιας ταχείας αλλαγής στον τρόπο
διοργάνωσης της ευρωπαϊκής κατάρτισης των δικαστικών στην Ένωση ως προς την σύλληψη
και το εύρος της, ώστε να είναι συστηµικά προσβάσιµη για τους επαγγελµατίες του νοµικού
κόσµου που εµπλέκονται στην υλοποίηση του τοµέα της ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης.
Το 2010, η Επιτροπή εγκαινίασε µια ευρεία διαβούλευση όλων των ενδιαφεροµένων
παραγόντων στην οποία συµµετείχαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη µέλη, το
∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (∆ΕΕ), το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Κατάρτισης ∆ικαστικών
(Ε∆Κ∆) και τα µέλη του, τα µέλη του Φόρουµ ∆ικαιοσύνης11, µεταξύ άλλων η Ακαδηµία
Ευρωπαϊκού ∆ικαίου (ERA), το Συµβούλιο των ∆ικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (CCBE), το Συµβούλιο των Συµβολαιογραφικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (CNUE), το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο των Συµβουλίων ∆ικαστικών Θεµάτων (ENCJ), το
∆ίκτυο των Προέδρων των Ανώτατων ∆ικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ένωση των
Συµβουλίων Επικρατείας και τα Ανώτατα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η συνεισφορά τους12 χρησιµοποιήθηκε για να προσδιοριστούν βασικές δραστηριότητες και
προτεραιότητες.
2.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΩΝ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020

Ο αριθµός των ασκούντων νοµικά επαγγέλµατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µεγάλος και
περιλαµβάνει δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους και διάφορους τύπους επαγγελµατιών του
νοµικού χώρου13.
Ασκούντες νοµικά επαγγέλµατα στα 27 κράτη µέλη
Επαγγελµατίες δικαστές
Εισαγγελείς
∆ικηγόροι
∆ικαστικοί υπάλληλοι
∆ικαστικοί επιµελητές
Συµβολαιογράφοι
Σύνολο

79 100
35 032
868 615
351 220
29 060
38 269
1 401 29614

Η ευρωπαϊκή κατάρτιση δικαστικών στο κεκτηµένο της Ένωσης, είτε σε εθνικό είτε σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, παραµένει µέτρια. Τον Μάιο 2011, το 51% των δικαστών και των
εισαγγελέων δήλωναν ότι ουδέποτε είχαν συµµετάσχει σε δικαστική κατάρτιση σχετική µε το
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Φόρουµ ∆ικαιοσύνης.
Για τα πορίσµατα της διαβούλευσης πατήστε εδώ εδώ.
Το άρθρο 81 παρ. 2 στοιχείο γ) και το άρθρο 82 παρ. 1 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ αναφέρονται ρητά στους
"δικαστές και άλλους λειτουργούς και υπαλλήλους του τοµέα απονοµής της δικαιοσύνης". Οι
δικηγόροι, αν και αποτελούν αυτόνοµο επάγγελµα, συνιστούν αναπόσπαστο και αναγκαίο τµήµα της
δικαστικής δραστηριότητας και διαδραµατίζουν κεντρικό ρόλο στην εφαρµογή της ενωσιακής
νοµοθεσίας. Όσον αφορά τους συµβολαιογράφους, αυτοί συµµετέχουν λιγότερο στη δικαστική
δραστηριότητα αλλά σε µερικά κράτη µέλη διαθέτουν ορισµένη αρµοδιότητα στον δικαστικό τοµέα,
γεγονός που έχει ως συνέπεια τη συνεισφορά και αυτών στην εφαρµογή της ενωσιακής νοµοθεσίας.
Λαµβάνοντας υπόψη το πνεύµα και τους σκοπούς των διατάξεων της συνθήκης, είναι δυνατή η
επέκταση των διατάξεων αυτών και στα εν λόγω δύο επαγγέλµατα.
Ευρωπαϊκά δικαστικά συστήµατα 2010, CEPEJ, Συµβούλιο της Ευρώπης (Γερµανία: στοιχεία 2006).
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ενωσιακό δίκαιο ή το δίκαιο άλλου κράτους µέλους, και το 74% δήλωναν ότι ο αριθµός των
υποθέσεων που αφορούσαν ενωσιακό δίκαιο είχε αυξηθεί µε τον καιρό. Το 24% των
δικαστών και εισαγγελέων δεν είχαν ποτέ παρακολουθήσει κατάρτιση στο ενωσιακό δίκαιο
γιατί δεν υπήρχε διαθέσιµη τέτοια κατάρτιση15. Οι δραστηριότητες ποικίλλουν σε µεγάλο
βαθµό από το ένα κράτος µέλος στο άλλο, και ο ετήσιος αριθµός δικαστών ή εισαγγελέων
που συµµετέχουν στην κατάρτιση κυµαίνεται µεταξύ 240 και 13 000. Η Επιτροπή
χρηµατοδότησε ή συγχρηµατοδότησε 162 έργα στα οποία συµµετείχαν περίπου 26 000 άτοµα
κατά το διάστηµα 2007-2010.
Προτεραιότητα δίνεται σε δικαστές και εισαγγελείς δεδοµένου ότι αυτοί είναι αρµόδιοι για
την επιβολή και την τήρηση της ενωσιακής νοµοθεσίας, αλλά η δικαστική κατάρτιση είναι
επίσης καθοριστική και για άλλες κατηγορίες ασκούντων νοµικά επαγγέλµατα. Οι δικαστικοί
υπάλληλοι πρέπει να συνδράµουν θύµατα σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ευρωπαίοι
πολίτες που ασκούν το δικαίωµά τους σε ελεύθερη κυκλοφορία µπορεί να βρεθούν
αντιµέτωποι σε καταστάσεις που χρειάζονται τις υπηρεσίες δικηγόρου ή συµβολαιογράφου
µε πείρα στην ενωσιακή νοµοθεσία. Όλοι οι ασκούντες νοµικά επαγγέλµατα διαδραµατίζουν
ρόλο ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη συµµετοχή παιδιών στα δικαστικά συστήµατα16.
Σηµαντική επίσης είναι η κατάρτιση των υπαλλήλων αρµόδιων για την επιβολή του νόµου,
και η Επιτροπή θα υποβάλει στα µέσα του 2012 ανακοίνωση για την ανάπτυξη ενός
ευρωπαϊκού σχεδίου κατάρτισης (ΕΣΚ) για αυτή την κατηγορία υπαλλήλων.
Στόχος είναι να συµπεριληφθούν όλοι οι ασκούντες νοµικά επαγγέλµατα, δηλ. δικαστές,
εισαγγελείς, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι ή άλλες κατηγορίες επαγγελµατιών του κλάδου της
δικαιοσύνης.
3.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Μια πρακτική προσέγγιση στην ευρωπαϊκή κατάρτιση δικαστικών
Η ευρωπαϊκή κατάρτιση δικαστικών θα πρέπει να είναι µια πρακτική µε στόχο την
προσέλκυση επαγγελµατιών που προορίζονται για τη λειτουργία των δικαστικών
συστηµάτων. Θα πρέπει να είναι σχετική προς την καθηµερινή εργασία τους, να
πραγµατοποιείται για σύντοµες χρονικές περιόδους και να κάνει χρήση αποτελεσµατικών
εκπαιδευτικών µεθόδων. Τον Μάιο 2011, το 19% των δικαστών και εισαγγελέων δεν είχε
παρακολουθήσει καµία κατάρτιση στο ενωσιακό δίκαιο ελλείψει χρόνου17.
Η ευρωπαϊκή κατάρτιση δικαστικών θα πρέπει να περιλαµβάνει αρχική και διαρκή
κατάρτιση. Κάθε νέος δικηγόρος θα πρέπει εξ αρχής να έχει υπόψη του το ενωσιακό δίκαιο.
Η αρχική κατάρτιση, που πραγµατοποιείται πριν ή κατά την ανάληψη των καθηκόντων του,
πρέπει να συµπληρώνεται µε δια βίου µάθηση ώστε οι ασκούντες νοµικά επαγγέλµατα να
ενηµερώνονται και να γνωρίζουν σε ποιο τόπο και µε ποιον τρόπο θα αποκτούν νέες
δεξιότητες και πληροφορίες.
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Προκαταρκτικά στατιστικά στοιχεία. Μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου "∆ικαστική κατάρτιση
στα κράτη µέλη της ΕΕ"", προς δηµοσίευση τον Οκτώβριο 2011.
COM(2011) 60.
Βλ. σηµ. 15 σελ. 4.
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Τα κράτη µέλη θα πρέπει, κατά την αξιολόγηση του φόρτου εργασίας των δικαστών και των
εισαγγελέων, να θεωρούν ότι ο χρόνος τον οποίο αυτοί περνούν εκτός δικαστηρίων αποτελεί
επένδυση στην ποιότητα της απονεµόµενης δικαιοσύνης.
Προσδιορισµός των τοµέων προτεραιότητας
Το επίκεντρο της ευρωπαϊκής κατάρτισης των δικαστικών θα πρέπει να είναι το corpus του
ενωσιακού δικαίου, συµπεριλαµβανοµένης της ουσιαστικής και διαδικαστικής νοµοθεσίας,
των µέσων δικαστικής συνεργασίας, και της αντίστοιχης νοµολογίας του ∆ΕΕ.
Κατά τη διαβούλευση, οι ενδιαφερόµενοι φορείς επισήµαναν ανάγκες κατάρτισης στους
ακόλουθους τοµείς πολιτικής, που θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως προτεραιότητα για
κατάρτιση: περιβαλλοντική νοµοθεσία· αστικό δίκαιο, δίκαιο των συµβάσεων, οικογενειακό
και εµπορικό δίκαιο· δίκαιο ανταγωνισµού, δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας· ποινικό
δίκαιο (µεταξύ άλλων, εφαρµογή του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης), εγκλήµατα σε
βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης· θεµελιώδη δικαιώµατα και προστασία
των δεδοµένων. Μπορεί επίσης να καθοριστούν προτεραιότητες σε τοµείς όπου η ΕΕ έχει
διαπιστώσει χαµηλή συµµόρφωση µε ορισµένες τοµεακές νοµοθεσίες ή όπου η τοµεακή
νοµοθεσία είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και τεχνικής φύσεως.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη της αυτούς τους τοµείς προτεραιότητας κατά τον
σχεδιασµό των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων της για κατάρτιση.
Σύντοµης διάρκειας ανταλλαγές
Πέρα από τη γνώση του ενωσιακού δικαίου, είναι καθοριστικό για ένα ευρωπαϊκό δικαστικό
τοµέα που βασίζεται σε εµπιστοσύνη και εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης να
µπορούν οι ασκούντες νοµικά επαγγέλµατα να βελτιώνουν τις γνώσεις τους σχετικά µε τα
δικαστικά συστήµατα σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Οι ανταλλαγές είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να αποκτηθεί στην πράξη
γνώση ως προς τα µέσα της Ένωσης και τα άλλα νοµικά συστήµατα, να ανταλλαγούν
εµπειρίες και µε τον τρόπο αυτό να ενισχυθεί η αµοιβαία εµπιστοσύνη και κατανόηση.
Η Επιτροπή επιθυµεί να αναπτύξει τις ανταλλαγές, αρχίζοντας µε τους νεοδιόριστους
δικαστές και εισαγγελείς. Οι ανταλλαγές θα πρέπει να οργανωθούν κατά την αρχική
κατάρτιση από τα εθνικά ιδρύµατα δικαστικής κατάρτισης. Από την αρχή, θα καταστεί
δυνατό για τους δικαστές και τους εισαγγελείς να προβούν σε εκτίµηση του ρόλου τους και
να ενταχθούν πλήρως στην ευρωπαϊκή διάσταση του ρόλου τους.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει στην έναρξη, από το 2014 και εξής, ενός προγράµµατος
ανταλλαγών διάρκειας δύο εβδοµάδων για νέους δικαστές και εισαγγελείς. Στόχος είναι να
συµµετάσχουν τελικά όλοι οι νεοδιόριστοι δικαστές και εισαγγελείς (περίπου 2 500 κατ’ έτος)
σε κάποιο πρόγραµµα ανταλλαγής οργανωµένο από εθνικά ιδρύµατα δικαστικής κατάρτισης.
Η τεχνολογία στο πλευρό της κατάρτισης: ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ηλεκτρονικής
δικαιοσύνης και ηλεκτρονική µάθηση
Η ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης είναι ένα σηµείο ενιαίας
εξυπηρέτησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους ασκούντες νοµικά επαγγέλµατα.
Παρέχει την πρόσβαση σε πηγή πληροφόρησης σε 22 γλώσσες και χρησιµεύει ως εργαλείο
αναφοράς στο πλαίσιο της δικαστικής κατάρτισης. Η δικτυακή πύλη θα αναπτυχθεί
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περαιτέρω για να παράσχει πληροφορίες σχετικές µε τους παρόχους κατάρτισης και τις
εκδηλώσεις κατάρτισης, να εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων νοµικού
χαρακτήρα και υψηλής ποιότητας υλικό κατάρτισης, καθώς επίσης και για να λειτουργεί ως
σηµείο εισόδου όσον αφορά τις δυνατότητες συγχρηµατοδότησης που διατίθενται από την
Επιτροπή.
Είναι επίσης αναγκαίο να γίνει επένδυση στην ηλεκτρονική µάθηση, ειδικότερα για να
αντιµετωπιστούν οι χρονικοί περιορισµοί των ασκούντων νοµικά επαγγέλµατα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ηλεκτρονικής
δικαιοσύνης στηρίζει την ευρωπαϊκή κατάρτιση των δικαστικών.
Θα προωθήσει την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής µάθησης ως ευέλικτου εργαλείου στη διάθεση
περισσότερων τελικών χρηστών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκπονήσει πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες ως προς ειδικές
συµπεριφορές εκµάθησης στον δικαστικό κόσµο και τις καλύτερα προσαρµοσµένες µεθόδους
κατάρτισης· οι κατευθυντήριες οδηγίες θα καλύπτουν επίσης την αξιολόγηση της ποιότητας
και τον αντίκτυπο και τη χρήση κοινών κριτηρίων ποιότητας και δεικτών.
Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων
Η καλή χρήση µιας ξένης γλώσσας και της νοµικής ορολογίας σε αυτήν είναι σηµαντική και
θα πρέπει να αποτελεί τµήµα της διαρκούς κατάρτισης των ασκούντων νοµικά επαγγέλµατα.
Εξάλλου, αποτελεί προϋπόθεση για τις αποτελεσµατικές επαφές στα κράτη µέλη, γεγονός το
οποίο, µε τη σειρά του, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη δικαστική συνεργασία.
Είναι ουσιαστικής σηµασίας να δώσουν όλοι οι ενδιαφερόµενοι φορείς σηµασία στην κατάρτιση
στη νοµική ορολογία σε ξένες γλώσσες
4.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Η κατάρτιση των µισών από τους ασκούντες νοµικά επαγγέλµατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
µέχρι το 2020 αποτελεί κοινή πρόκληση. Για τη βέλτιστη αντιµετώπιση θα πρέπει να
βασιστούµε στα ισχυρά σηµεία και την πείρα των υφιστάµενων δοµών, των φορέων και
των δικτύων, εθνικών και ευρωπαϊκών. Στο πλαίσιο αυτό, και για να εξασφαλιστεί η
απαιτούµενη τήρηση της δικαστικής ανεξαρτησίας και της αυτο-οργάνωσης των
επαγγελµατικών οργανώσεων των δικηγόρων, συµβολαιογράφων και δικαστικών
επιµελητών, δεν θα ήταν σκόπιµο να δηµιουργηθεί µια µονοπωλιακή δοµή σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Η καλύτερη επιλογή είναι να στηριχτεί η ανάπτυξη ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων
κατάρτισης των δικαστικών από όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς, ενώ παράλληλα θα
εξασφαλίζεται ότι το πλαίσιό της θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των φορέων, θα προάγει τις
συνεργίες και θα επιτυγχάνει τη βελτίωση των αποτελεσµάτων κατάρτισης.
Στήριξη επί των υφιστάµενων δοµών σε εθνικό επίπεδο
Στα κράτη µέλη υπάρχει ήδη ένα µεγάλο δυναµικό κατάρτισης, το οποίο φέρει την
αρµοδιότητα για την ποιότητα και το εύρος της κατάρτισης των δικαστικών. Σε 17 κράτη
µέλη υφίστανται σχολές δικαστών που ασχολούνται µε τη αρχική και τη διαρκή κατάρτιση.
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Στα άλλα, η κατάρτιση οργανώνεται από το υπουργείο ∆ικαιοσύνης, το Ανώτατο ∆ικαστικό
Συµβούλιο ή τις υπηρεσίες των δικαστηρίων. Οι δικηγορικοί ή συµβολαιογραφικοί σύλλογοι
καθορίζουν εθνικές απαιτήσεις για διαρκή κατάρτιση των µελών τους και διοργανώνουν
δραστηριότητες επιµόρφωσης.
Οι υφιστάµενες δοµές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι καθοριστικές
προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες δικαστικής κατάρτισης περιλαµβάνουν
µαθήµατα για το ενωσιακό δίκαιο και τις διαδικασίες και να ενισχυθεί η συχνότητα, η
αποτελεσµατικότητα και ο αντίκτυπος της στην καθηµερινή ζωή
Το 2001, η Ecole Nationale de la Magistrature (Γαλλία), το Centro de Estudos Judiciários
(Πορτογαλία) και η Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial (Ισπανία)
εγκαινίασαν στενή συνεργασία για τις ανταλλαγές των µελλοντικών δικαστών και εισαγγελέων
σε δραστηριότητες κατάρτισης που γίνονται στις τρεις αυτές χώρες µε θέµατα σχετικά µε το
ενωσιακό δίκαιο και τα οικεία εθνικά νοµικά συστήµατα. Η ενέργεια αυτή συνεχίζεται
αδιάλειπτα έκτοτε και έχει διευρυνθεί µε τη συµµετοχή και άλλων ιδρυµάτων κατάρτισης. Το
2010, οπότε περιελάµβανε ήδη 13 χώρες, η ενέργεια αυτή ενσωµατώθηκε στο πλαίσιο του
Ε∆Κ∆.
Για αρκετά χρόνια οι δικηγορικοί σύλλογοι του Περπινιάν και της Βαρκελώνης διοργανώνουν
ετησίως κοινά σεµινάρια για να εξετάσουν τις επαναλαµβανόµενες δυσκολίες που συναντώνται
κατά την εφαρµογή του νοµικού πλαισίου της Ένωσης σε διασυνοριακές υποθέσεις.
Αρχική κατάρτιση δεν υπάρχει σε όλα τα κράτη µέλη. Τον Μάιο 2011, το 43% των
δικαστών και εισαγγελέων δήλωναν ότι δεν έχουν µελετήσει το ενωσιακό δίκαιο, την
Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα δικαιώµατα του ανθρώπου ή τη νοµοθεσία άλλου κράτους
µέλους ως µέρος των σπουδών τους για το πτυχίο νοµικής, και το 63% ότι δεν είχαν
παρακολουθήσει καµία αρχική κατάρτιση στο ενωσιακό δίκαιο πριν από την ανάληψη των
καθηκόντων τους18. Εντούτοις, οι νέοι ασκούντες νοµικά επαγγέλµατα θα πρέπει να
διαθέτουν επαρκείς γνώσεις των πράξεων δικαστικής συνεργασίας της Ένωσης και να έχουν
αποκτήσεις αυτοµατισµούς ώστε να αναφέρονται τακτικά στην πανευρωπαϊκή νοµολογία,
να επαληθεύουν τη µεταφορά νοµοθετικών πράξεων στο εθνικό δίκαιο και να κάνουν χρήση
της διαδικασίας έκδοσης προδικαστικής απόφασης του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
∆ιαρκής κατάρτιση υπάρχει σε όλα τα κράτη µέλη αλλά δεν έχει πάντα υποχρεωτικό
χαρακτήρα, ενώ δεν καλύπτει πάντοτε το κεκτηµένο της Ένωσης και τα µέσα δικαστικής
συνεργασίας.
Η επιµόρφωση στο κεκτηµένο της Ένωσης θα πρέπει να αποτελεί συστηµατικά µέρος της
αρχικής κατάρτισης των ασκούντων νοµικά επαγγέλµατα, δεδοµένου ότι αντικατοπτρίζει
τον τρόπο αλληλεπίδρασης της εθνικής και της ενωσιακής νοµοθεσίας και επηρεάζει την
καθηµερινή τους εφαρµογή στην πράξη.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη και τα νοµικά επαγγέλµατα να εξασφαλίζουν
ότι οι ασκούντες νοµικά επαγγέλµατα, µεταξύ άλλων και οι δικαστές και εισαγγελείς,
τυγχάνουν, κατά τη διάρκεια της σταδιοδροµίας τους, τουλάχιστον µίας εβδοµάδας
κατάρτισης σχετικής µε το κεκτηµένο της Ένωσης και τις νοµοθετικές της πράξεις.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να ενισχύσει τη συνεργασία µεταξύ των ενδιαφεροµένων
φορέων και να ενθαρρύνει κοινοπραξίες ή περιφερειακές οµάδες των εθνικών σχολών
δικαστών να αναπτύξουν προγράµµατα κοινής κατάρτισης.
Στήριξη επί των υφιστάµενων δοµών σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Οι υφιστάµενες δοµές παροχής δικαστικής κατάρτισης και τα ευρωπαϊκά δίκτυα των
ασκούντων νοµικά επαγγέλµατα παρέχουν αξιόπιστο εργαλείο ώστε να εξασφαλίζεται
σηµαντική αύξηση των ευκαιριών ευρωπαϊκής δικαστικής κατάρτισης. Εναποµένει να
γεφυρωθούν τα κενά ως προς το περιεχόµενο της κατάρτισης, τη συχνότητα των
δραστηριοτήτων και τον αριθµό των συµµετεχόντων.
Ο ρόλος των επαγγελµατικών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις των νοµικών επαγγελµάτων, όπως το Συµβούλιο των
∆ικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE), το Συµβούλιο των Συµβολαιογραφικών
Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CNUE), το Ε∆Κ∆, το ∆ίκτυο των προέδρων των
Ανωτάτων ∆ικαστηρίων, το φόρουµ των δικαστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το
περιβάλλον, κ.α. διαδραµατίζουν ένα σηµαντικό συντονιστικό ρόλο.
Πρόκειται για βασικούς εταίρους στην προαγωγή της ευρωπαϊκής δικαστικής κατάρτισης,
την εκτίµηση της συνάφειας του περιεχοµένου και των µεθόδων κατάρτισης, τη διάδοση της
πληροφόρησης ως προς τους διαθέσιµους πόρους κατάρτισης και την εξασφάλιση καλύτερης
εφαρµογής.
Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις των νοµικών επαγγελµάτων θα πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω
δραστηριότητες κατάρτισης και κοινά προγράµµατα, και να εφαρµόσουν βέλτιστες πρακτικές
από κοινού µε τα µέλη τους. Είναι καθοριστικής σηµασίας η διαρκής συµµετοχή τους στην
ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση.
Ενέργειες της Ακαδηµίας Ευρωπαϊκού ∆ικαίου (ERA) και άλλων φορέων παροχής κατάρτισης
σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Οι πάροχοι δικαστικής κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ κατάλληλοι για να
παρέχουν κατάρτιση σε συµµετέχοντα άτοµα διαφόρων εθνικοτήτων.
Η ERA19 παρέχει διαρκή κατάρτιση σε ασκούντες νοµικά επαγγέλµατα (το 2010
καταρτίστηκαν 1 303 άτοµα). ∆ιαθέτει εκτεταµένη πείρα στην επιτυχή διοργάνωση
σεµιναρίων ενωσιακού δικαίου για συµµετέχοντες πολυπολιτισµικής προέλευσης, και ο
ρόλος της είναι σηµαντικός, µεταξύ άλλων, για την ανάπτυξη δικαστικής κατάρτισης σε
προσχωρούσες και σε υποψήφιες για προσχώρηση χώρες.
Η ERA διοργανώνει θερινά µαθήµατα µε θέµα το ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο για δικαστές,
εισαγγελείς και συνηγόρους υπεράσπισης από όλα τα κράτη µέλη, κάνοντας χρήση
διαδραστικών µεθόδων, µεταξύ των οποίων και εργαλείων ΤΠ, για να καταρτίσει τους
συµµετέχοντες στη χρησιµοποίηση των µέσων δικαστικής συνεργασίας σε διασυνοριακές
υποθέσεις επί θεµάτων ποινικού δικαίου.
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Άλλοι ευρωπαϊκοί φορείς που περιλαµβάνουν µεταξύ των δραστηριοτήτων τους την
κατάρτιση ασκούντων δικαστικά επαγγέλµατα είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ικαστών και
Νοµικών Επαγγελµάτων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (EIPA), το
Ευρωπαϊκό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (EUI), το Κολλέγιο της Ευρώπης,
κλπ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί µε την ERA και τους ευρωπαϊκούς φορείς παροχής
δικαστικής κατάρτισης, λαµβάνοντας υπόψη τη συµµετοχή του δηµόσιου και του ιδιωτικού
τοµέα, ώστε να εξασφαλίσει την υψηλής ποιότητας κατάρτιση για µεγαλύτερο αριθµό
ασκούντων νοµικά επαγγέλµατα.
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Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Κατάρτισης ∆ικαστικών
Το Ε∆Κ∆20 είναι το δίκτυο των εθνικών δοµών δικαστικής κατάρτισης και της ERA.
Συντονίζει τις ενέργειές τους, προωθεί τις βέλτιστες πρακτικές, αναπτύσσει καινούργια
προγράµµατα σπουδών για δικαστές και εισαγγελείς προς χρήση σε εθνικό επίπεδο, και
διοργανώνει σεµινάρια χρησιµοποιώντας διαδραστικές µεθόδους κατάρτισης. Περίπου 2 000
δικαστές, εισαγγελείς και εκπαιδευτές συµµετέχουν στις δραστηριότητές του κάθε έτος.
Μεταξύ 2005 και 2010, το Ε∆Κ∆ διοργάνωσε ανταλλαγές σε δικαστήρια για 2 175 δικαστές
και εισαγγελείς, δίνοντας τη δυνατότητα σε έµπειρους επαγγελµατίες να ανταλλάξουν
βέλτιστες πρακτικές και λύσεις.
Το Ε∆Κ∆ θα πρέπει να αναλάβει την ενίσχυση της βιωσιµότητας της δοµής του και να
αναπτύξει µια στρατηγική ώστε να απευθυνθεί σε µεγαλύτερο αριθµό ασκούντων νοµικά
επαγγέλµατα από περισσότερα κράτη µέλη. Το Ε∆Κ∆ πρέπει να παγιοποιήσει τα µέχρι
σήµερα επιτεύγµατά του και να επεκταθεί µε τη στήριξη εκπαιδευτών σε εθνικό και τοπικό
επίπεδο, µε τη διοργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης σε στενή συνεργασία µε τις σχολές
δικαστών, µε την ανάπτυξη εκπαιδευτικών µονάδων που θα περιλαµβάνουν και µονάδες
ηλεκτρονικής µάθησης, και µε προσπάθειες επίτευξης αριστείας ως προς τις µεθόδους
κατάρτισης. Επίσης, το Ε∆Κ∆ θα πρέπει να γίνει φορέας αλλαγής εγγυώµενο ότι τα έργα
κατάρτισης που υποβάλλονται από τις κοινοπραξίες των εθνικών δοµών για
συγχρηµατοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο πληρούν όλες τις προδιαγραφές και είναι υψηλής
ποιότητας.
Στόχος του Ε∆Κ∆ θα πρέπει να είναι 1 200 ανταλλαγές στα δικαστήρια κατ’ ’έτος.
Όλα τα κράτη µέλη θα πρέπει να δεσµευτούν ως προς την ενίσχυση της χρηµατοδοτικής τους
συνεισφοράς και τη συµµετοχή των οικείων εθνικών δοµών δικαστικής κατάρτισης στο πλαίσιο
του Ε∆Κ∆ για να εξασφαλιστεί η ικανότητά του να διαδραµατίσει ενεργό ρόλο.
Εάν αυτό αποδείξει ότι διαθέτει ενισχυµένη ικανότητα διοργάνωσης και συντονισµού
δραστηριοτήτων δικαστικής κατάρτισης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα
ακόµα µεγαλύτερης στήριξης.
5.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΩΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Η Επιτροπή θα είναι ενεργός εταίρος των κρατών µελών ώστε να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι
στόχοι ως προς την κατάρτιση των ασκούντων νοµικά επαγγέλµατα. Θα προσφέρει
προστιθέµενη αξία στις δραστηριότητες που αναλαµβάνουν οι εθνικές δοµές κατάρτισης µε
συγκεκριµένες ενέργειες ώστε να βελτιωθεί η ποσότητα, η ποιότητα, ο αντίκτυπος και το
εύρος του προγράµµατος ευρωπαϊκής δικαστικής κατάρτισης, που θα περιλαµβάνει
µαθήµατα επιµόρφωσης, διασυνοριακές ανταλλαγές και συµπληρωµατικά µέτρα.
5.1.

Σχεδιασµός νέων στρατηγικών προς επέκταση

Εταιρικές σχέσεις του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα
Η κατάρτιση δεν είναι προνόµιο του δηµόσιου τοµέα, όπως καταδεικνύεται από τις
δραστηριότητες των δικηγορικών συλλόγων σε αυτό το θέµα. Οι εταιρικές σχέσεις του
20
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Ε∆Κ∆ (EJTN).
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δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα µπορούν να δηµιουργήσουν επιπρόσθετα µέσα ώστε να
ανταποκριθούν στις προκλήσεις ενός ταχέως µεταβαλλόµενου ευρωπαϊκού δικαστικού
χώρου. Νέες κοινές ρυθµίσεις στηριζόµενες σε χρηστές πρακτικές θα επιτρέψουν πρόσθετες
δραστηριότητες κατάρτισης εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα διακινδυνεύεται η
ανεξαρτησία των λειτουργών στους οποίους αποβλέπουν. Θα µπορούσε να εξεταστεί η
εκµάθηση γλωσσών και η ηλεκτρονική µάθηση.
Για παράδειγµα, ο δικηγορικός σύλλογος της Φινλανδίας διοργανώνει µαθήµατα κατάρτισης
για δικηγόρους, δικαστές και εισαγγελείς επί νοµικών θεµάτων και σε συνεργασία µε τα
Πανεπιστήµια του Τουρκού, του Ελσίνκι και της Λαπωνίας καθώς επίσης και µε το υπουργείο
∆ικαιοσύνης.
Φορείς όπως η ERA θα µπορούσαν να διαδραµατίσουν κεντρικό ρόλο στην προαγωγή της
συνεργασίας µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα.
Η συνεργασία µε Πανεπιστήµια είχε πάντοτε τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η
Επιτροπή θα µπορούσε να προωθήσει στο µέλλον τις " εταιρικές σχέσεις γνώσης" µεταξύ
Πανεπιστηµίων, σχολών δικαστών και δικηγορικών συλλόγων, όπως ενθαρρύνεται στην
Στρατηγική Ευρώπη 202021. ∆ιδάγµατα θα αντληθούν από το υπό εξέλιξη πιλοτικό έργο22
στο οποίο συνεργάζονται επιχειρήσεις και φορείς κατάρτισης για να σχεδιαστούν και να
παραδοθούν νέα προγράµµατα σπουδών και µαθήµατα, να αναπτυχθούν καινοτόµες µέθοδοι
κατάρτισης και να διευκολυνθεί η ροή της γνώσης µεταξύ της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και
του δηµόσιου τοµέα.
Το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού ∆ικαίου (ELI)23 θα φέρει κοντά ακαδηµαϊκούς και ασκούντες
νοµικά επαγγέλµατα αποβλέποντας στη συνεργασία τους σε ερευνητικά έργα µε πρακτικές
εφαρµογές. Ως εκ τούτου, µπορεί να προσφέρει χρήσιµη βοήθεια όσον αφορά τα θέµατα που
πρέπει να καλύψουν οι διάφοροι φορείς κατάρτισης ώστε να γεφυρωθούν τα σχετικά κενά.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να ενθαρρύνει τις περαιτέρω εταιρικές σχέσεις του
δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα για να αναπτυχθούν καινοτόµες λύσεις για την κατάρτιση.
Αµοιβαία αναγνώριση των δραστηριοτήτων κατάρτισης
Θα πρέπει να προβλεφθούν σχήµατα ώστε κατάρτιση που ακολουθείται σε άλλο κράτος
µέλος να πιστοποιείται στην οικεία χώρα του καταρτιζόµενου. Ως παράδειγµα θα πρέπει να
αναφερθεί η εταιρική σχέση των δικηγορικών συλλόγων της Γαλλίας, του Λουξεµβούργου
και του Βελγίου, των οποίων τα µέλη µπορούν να συµµετάσχουν σε κοινές δραστηριότητες
που υπολογίζονται ως µέρος της ετήσιας υποχρέωσής τους για κατάρτιση.
Αντλώντας από την αποκτηθείσα πείρα
Η τεχνογνωσία και η εµπειρογνωµοσύνη που έχει αποκτηθεί σε άλλους τοµείς
επαγγελµατικής επιµόρφωσης θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί και στην κατάρτιση των
δικαστικών. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η άσκοπη επανάληψη προσπαθειών και θα
µπορέσει να προαχθεί η επαναχρησιµοποίηση υψηλής ποιότητας προϊόντων κατάρτισης.

21
22
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Οι "συµµαχίες γνώσεις" ή "συµπράξεις" προβάλλονται στην ανακοίνωση για την Ανακοίνωση για την
Ένωση Καινοτοµίας, εµβληµατική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020.
Πιλοτικό έργο για την ανάπτυξη συµπράξεων γνώσης.
(Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού ∆ικαίου ).
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα µπορούσε να διοργανώσει ετήσια συνάντηση µε τη συµµετοχή
όλων των νοµικών επαγγελµάτων για να αναπτύσσονται οι νέες απόψεις και να διευκολύνονται
οι ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών.
5.2.

Παροχή χρηµατοδοτικής ενίσχυσης

Από το 2007 έως το 2010, η ευρωπαϊκή κατάρτιση δικαστικών έτυχε στήριξης µέσω της
χρηµατοδότησης ή της συγχρηµατοδότησης έργων συνολικού ύψους 35,5 εκατ. ευρώ. Μέχρι
σήµερα έχει διευκολυνθεί µε τον τρόπο αυτό η κατάρτιση ασκούντων νοµικά επαγγέλµατα
που κυµαίνονται µεταξύ 4 000 και 9 000 κατ’ έτος. Εντούτοις, οι αριθµοί αυτοί δεν είναι
επαρκείς δεδοµένου του µεγέθους του στοχοθετηµένου πληθυσµού και της ανάγκης
ενηµέρωσης ως προς το κεκτηµένο της Ένωσης.
Για τη συµµετοχή περισσότερων ασκούντων νοµικά επαγγέλµατα και την περαιτέρω
αξιοποίηση όλων των υφιστάµενων φορέων, η επιπρόσθετη χρηµατοδότηση θα συµβάλει ως
προς το µέγεθος και τον όγκο των δραστηριοτήτων που θα µπορούσαν να τύχουν στήριξης.
Στο πλαίσιο του σηµερινού δηµοσιονοµικού πλαισίου, η Επιτροπή θα στηρίξει την
ευρωπαϊκή κατάρτιση δικαστικών ενισχύοντας αυτήν ως προτεραιότητα στα υφιστάµενα
προγράµµατα εργασίας της και κάνοντας χρήση όλων των δυνατών εργαλείων για να
αυξήσει τη δηµοσιονοµική στήριξη. Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει ενεργά, µεταξύ άλλων και
µε επιδοτήσεις της, την ανάπτυξη κατάρτισης που θα απευθύνεται σε διάφορα κράτη µέλη µε
θέµα το κεκτηµένο της Ένωσης και τα εθνικά δικαστικά συστήµατα24. Τα κριτήρια για την
απονοµή των επιδοτήσεων θα εστιάζονται στην ανάπτυξη έργων µε πρακτική εφαρµογή,
ευρεία έκταση και µεγάλο χρονικό ορίζοντα, τα οποία θα χρησιµοποιούν διαδραστικές
µεθόδους κατάρτισης, θα παράγουν βιώσιµα αποτελέσµατα και θα αποβλέπουν σε µεγάλο
αριθµό ενδιαφεροµένων. Η Επιτροπή θα καταστήσει επίσης διαθέσιµα προγράµµατα
κατάρτισης στο κεκτηµένο της Ένωσης, αντίστοιχα µε εκείνα που αναπτύχθηκαν επιτυχώς
για την περιβαλλοντική νοµοθεσία.
Εξάλλου, η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για να βελτιώσει τη συνοχή και τη
σταθερότητα όσον αφορά τις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων που δηµοσιεύει και
να καταστήσει ευκολότερη την πρόσβαση των εργοληπτών σε ευρωπαϊκή
χρηµατοδότηση. Η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση του τρόπου ενθάρρυνσης της
συµµετοχής στα ευρωπαϊκά έργα δικαστικής κατάρτισης της Κροατίας25, καθώς επίσης και
υποψηφίων, δυνάµει υποψηφίων και γειτονικών χωρών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επικεντρώσει τη χρηµατοδότησή της για κατάρτιση στο πλαίσιο
των υφιστάµενων προγραµµάτων ώστε να στηριχθούν υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκά έργα
δικαστικής κατάρτισης µε µεγαλύτερο ευρωπαϊκό αντίκτυπο.
Εντός του νέου πολυετούς χρηµατοδοτικού πλαισίου, η ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση θα
πρέπει να αποτελέσει σοβαρή προτεραιότητα για να στηρίξει την επιµόρφωση άνω των 20
000 ασκούντων νοµικά επαγγέλµατα κατ’ έτος µέχρι το 2020.

24
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Αιτήσεις εκ µέρους συµβολαιογράφων θα ληφθούν υπόψη εφόσον αφορούν το κεκτηµένο της Ένωσης
στους τοµείς που οι συµβολαιογράφοι ασκούν δικαστικές δραστηριότητες.
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 24ης Ιουνίου 2011..
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6.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η βελτίωση της δικαστικής κατάρτισης είναι καθοριστική προκειµένου να οικοδοµηθεί ένας
ευρωπαϊκός δικαστικός χώρος προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή επιθυµεί να δώσει νέα διάσταση στην ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση βασιζόµενη
στις αποδεδειγµένες µέχρι σήµερα δραστηριότητες και τις δυνατότητες που προσφέρει η
συνθήκη της Λισαβόνας.
Το µελλοντικό ευρωπαϊκό πρόγραµµα κατάρτισης θα βασιστεί σε ενέργειες που θα
προέρχονται από:
1.

τα κράτη µέλη: µε βάση τα υφιστάµενα ισχυρά σηµεία ώστε να ενισχυθούν οι
δραστηριότητες κατάρτισης που έχουν αναπτυχθεί από τις σχολές δικαστών ή τα
νοµικά επαγγέλµατα για το κεκτηµένο της Ένωσης,

2.

τους εταίρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο: µε την ενίσχυση της συνεργασίας τους, την
αύξηση του αριθµού των δραστηριοτήτων και των ανταλλαγών, µέσω
επαγγελµατικών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, φορέων παροχής κατάρτισης ή
του Ε∆Κ∆,

3.

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: µε αύξηση της χρηµατοδοτικής στήριξης σε έργα
κατάρτισης που χαρακτηρίζονται από ποιότητα, µε ενθάρρυνση κοινοπραξιών
δικαστικών σχολών, µε στόχο ο αριθµός των ασκούντων νοµικά επαγγέλµατα που
τυγχάνουν κατάρτισης να φθάσει τους 20 000 κατ’ έτος µέχρι το 2020, µε
ενθάρρυνση της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών και ειδικότερα της ευρωπαϊκής
δικτυακής πύλης ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Είναι αναγκαία ισχυρά δέσµευση για να εξασφαλιστεί ότι η δικαστική κατάρτιση θα φτάσει
το επίπεδο αριστείας που απαιτείται για ένα πραγµατικό ευρωπαϊκό δικαστικό πνεύµα. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλους τους φορείς να αναλάβουν την ενδεδειγµένη δράση: να
χορηγηθούν τα κονδύλια, να διατεθεί χρόνος, να αναπτυχθούν κίνητρα και να αναληφθούν
σαφείς δεσµεύσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αυτές οι συνδυασµένες φιλόδοξες ενέργειες θα έχουν ως
αποτέλεσµα να συµµετάσχουν πάνω από 700 000 ασκούντες νοµικά επαγγέλµατα σε ένα
τουλάχιστον ευρωπαϊκό πρόγραµµα κατάρτισης ή ανταλλαγής µέχρι το 2020.
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