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Το θέμα του σεμιναρίου,  ήτοι ο κανονισμός I -1215/2012 του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12-12-2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την 
αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις 
(όπως αναδιατυπώθηκε) τυγχάνει ιδιαιτέρου νομικού ενδιαφέροντος  για 
όλους τους πολιτικούς δικαστές, καθώς απαντάται συχνά στην πράξη. Το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπαίδευσης Δικαστών (European Judicial Training 
Network –EJTN) δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση δικαστικών 
λειτουργών στον ανωτέρω κανονισμό, έχοντας ήδη διεξάγει πολυάριθμα 
σεμινάρια με στόχο την κατανόηση και εφαρμογή του στις υποθέσεις που 
έχουν ευρωπαϊκές και διεθνείς διαστάσεις.  

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Ζάγκρεμπ, υπό την αιγίδα της 
Κροατικής Ακαδημίας Δικαστικών λειτουργών. Οι εισηγητές  ήταν ιδιαίτερα 
εξειδικευμένοι στον θέμα του σεμιναρίου, με το οποίο έχουν ασχοληθεί πολλές 
φορές στα πλαίσια των επιμορφωτικών σεμιναρίων του Δικτύου. Ειδικότερα 
την πρώτη ημέρα εισηγητές ήταν οι Pietro Franzina, καθηγητής του 
Πανεπιστημίου της Φεράρα της Ιταλίας και η Jasnica Carasic, καθηγήτρια του 
πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ, οι οποίοι μας παρουσίασαν κυρίως ζητήματα 
δικαιοδοσίας και εφαρμογής του κανονισμού. Την ίδια ημέρα ο δικαστής και 
μέλος του ανωτάτου δικαστηρίου της Κροατίας Damir Kontrec ασχολήθηκε 
κυρίως με ζητήματα  διεθνούς δικαιοδοσίας και εκκρεμοδικίας ανακύπτοντα με 
βάση την επανέκδοση του κανονισμού Brussels I -1215/2012 του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με έμφαση στη ρητή ή σιωπηρή συμφωνία 
παρέκτασης (αρθρ. 25 και 26 του κανονισμού).  

Την δεύτερη ημέρα του σεμιναρίου η Ilse Couwenberg, δικαστής του 
Εφετείου του Βελγίου μας παρουσίασε  ζητήματα αναγνώρισης και εκτέλεσης 
των δικαστικών αποφάσεων στα πλαίσια του ως άνω κανονισμού καθώς και 
τη σχέση αυτού με άλλα νομικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενώ το 
μέλος  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νομικός Michael Wilderspin μας 
παρουσίασε πρόσφατη νομολογία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και χρήσιμες ήταν οι ομάδες εργασιών  που 
δημιουργήθηκαν και τις δύο ημέρες του σεμιναρίου, (4 στον αριθμό 
απαρτιζόμενες από περίπου 9 μέλη- δικαστές  κυρίως) στις οποίες είχαμε την 



ευκαιρία να ασχοληθούμε με πρακτικά ζητήματα αναφορικά με την ερμηνεία 
και εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του κανονισμού και να ανταλλάξουμε 
εμπειρίες συζητώντας την πρακτική εφαρμογή σε κάθε κράτος μέλος 
ξεχωριστά με βάση το εκάστοτε εθνικό δίκαιο και τις επερχόμενες προκλήσεις 
από την εφαρμογή του κανονισμού. Εχοντας παρακολουθήσει και άλλα 
σεμινάρια του Δικτύου (EJTN)  έχω να παρατηρήσω ότι ιδιαίτερα ωφέλιμος 
ήταν ο τρόπος που διεξήχθησαν τα ως άνω Workshops (ομάδες εργασίες) και 
στις δύο ημέρες, καθώς για πρώτη φορά και οι τέσσερεις υπεύθυνοι για τη 
διεξαγωγή τους, Pietro Franzina, Jasnica Carasic, Damir Kontrec και Carlos 
Marinho (εφέτης του Εφετείου Λισαβόνας) είχαν προετοιμάσει συγκεκριμένα 
πρακτικά ζητήματα, στα οποία εργάσθηκαν για 20 λεπτά ο καθένας 
προσωπικά με κάθε ένα από τα τέσσερα γκρούπ δικαστών που 
σχηματίσθηκαν, επιλύοντας επί τόπου όλα τα ειδικότερα ζητήματα. Η αλλαγή 
αυτή των εισηγητών, η ανταλλαγή απόψεων με τους συμμετέχοντες δικαστές 
και η ταυτόχρονη επίλυση των πρακτικών ζητημάτων, ήταν ιδιαίτερα 
επωφελής για όλους μας καθώς κατορθώσαμε σε σύντομο χρονικό διάστημα 
να αφομοιώσουμε βασικές διατάξεις του κανονισμού.     

 Κοινός τόπος ομιλητών και συμμετεχόντων ήταν ότι και η 
επαναδιατύπωση του κανονισμού κινείται στην πάγια πλέον κατεύθυνση της 
οριοθέτησης κοινών Ευρωπαϊκών κανόνων για όλα τα κράτη μέλη σε 
ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας και αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων 
σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και ότι έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα 
προς την κατεύθυνση αυτή. Μέλημα του Δικτύου της EJNT είναι να ενισχύει τα 
ως άνω επιμορφωτικά σεμινάρια πάνω στον κανονισμό αυτό χωρίζοντάς τα 
σε σεμινάρια αρχαρίων και σε σεμινάρια εμπείρων, ήτοι ήδη εκπαιδευθέντων 
δικαστών το επόμενο έτος.  
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