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Σχόλια
Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για τη ∆ικαστική Εκπαίδευση (EJTN), στις
δραστηριότητες

του

οποίου

µετέχει

η

Εθνική

Σχολή

∆ικαστικών

Λειτουργών, σύµφωνα µε το άρθρο 41 παρ. 1 του Ν. 3689/2008 (ΦΕΚ
164 Α΄), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 17
παρ. 4 του Ν. 3910/2011 (ΦΕΚ 11 Α΄), πραγματοποίησε σεμινάριο με
τίτλο

“Cross-border evidence in practice” που διεξήχθη στην Ιταλική

Σχολή ∆ικαστών, στο Scandicci (Σκαντίτσι), κοντά στη Φλωρεντία, στις 17
και 18 Νοεμβρίου 2015. Στο σεμινάριο
Βουλγαρία,

Εσθονία,

Γερμανία,

συµµετείχαν οι εξής χώρες :

Ελλάδα,

Ουγγαρία,

Ιταλία

και

Λιθουανία.Οι εργασίες διεξήχθησαν στην αγγλική γλώσσα.
Οι προαναφερόμενες εκπρόσωποι της ΕΣΔΛ παρακολούθησαν το
σύνολο του επιμορφωτικού προγράμματος και συμμετείχαν ενεργά στις
εργασίες.
Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η προώθηση της δικαστικής συνεργασίας
µε σκοπό να συνεισφέρει στη δηµιουργία ενός αυθεντικού ευρωπαϊκού
χώρου ποινικής δικαιοσύνης, βασισµένου στην αµοιβαία κατανόηση.
Μέσω µιας διαδικασίας προσοµείωσης, οι συµµετέχοντες δικαστικοί
λειτουργοί ασχολήθηκαν µε την επεξεργασία µιας υπόθεσης που είναι
εµπνευσµένη από πραγµατικά περιστατικά και αφορά ταυτόχρονα εθνική
και

διασυνοριακή

εξοικειώνονται

στη

δικαστική
χρήση

συνεργασία.

των

διαφόρων

Με

τον

τρόπο

΄΄ευρωπαϊκών

αυτό

νοµικών

εργαλείων΄΄. Επιδίωξη δεν είναι η εξοµοίωση των διαφόρων δικαστικών
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και δικαιϊκών συστηµάτων, αλλά η δηµιουργία κλίµατος αµοιβαίας
εµπιστοσύνης, που θα διευκολύνει στο µέλλον τη συνεργασία µεταξύ των
δικαστικών λειτουργών σε Χώρες διαφορετικές από τη Χώρα προέλευσής
τους. Σηµαντικό βάρος δόθηκε, από πλευράς συλλογής αποδεικτικών
µέσων, στην εµπλοκή και άλλων Αρχών, πλην των δικαστικών, όπως η
Αστυνοµία, το Σ∆ΟΕ, διοικητικές Αρχές κλπ, στην επιλογή του
καταλληλότερου Κράτους- Μέλους (ως προς την αυστηρότητα των
σχετικών διατάξεων), στην κατανοµή του οικονοµικού βάρους µιας
έρευνας,

στην

επιλογή

του

προσφορότερου

τρόπου

συλλογής

συγκεκριµένου στοιχείου, στην υπηρεσιακή επάρκεια κοκ. Πρέπει,
καταληκτικά, να τονισθεί και η ιδιαίτερη σηµασία που επιφυλάχθηκε
στις λύσεις, που µπορεί να προσφέρει µια Κοινή Οµάδα Έρευνας («Joint
Investigation Team» J.I.T.), υπό την αιγίδα της Eurojust και το
σχεδιαζόµενο Ευρωπαϊκό Ένταλµα Έρευνας («European Investigation
Order»).
Η συνάντηση ξεκίνησε στις 17 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 9:00
το πρωί και ολοκληρώθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12:00.
Την έναρξη κήρυξε ο Διευθυντής της Ιταλικής Σχολής Δικαστών,
Raffaele Sabato ο οποίος αναφέρθηκε στις προκλήσεις που θέτει η
σύγχρονη εκπαίδευση των δικαστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η Monica
Marti (Senior Progect Manager) του EJTN , η οποία απηύθυνε στους
συνέδρους

χαιρετισμό

και

ευχαριστίες

για

την

παρουσία

και

συμμετοχή τους.
Κατά το πρώτο μέρος της συνάντησης, στις 17 Νοεμβρίου 2015
και ώρα 9:30 έως τις 10:15π.μ παρουσιάστηκε, από την εισηγήτρια Els
DE BUSSER ( Αcademic,

Μax Planck Institute for Foreing and

International Criminal Law, (Freiburg), Germany), η θεματική ενότητα
“EU cross-border gathering and use of evidence in criminal matters:
current landscape”. Κατά την διάλεξη αναπτύχθηκαν τα κύρια σηµεία
του ισχύοντος στην Ε.Ε. νοµικού πλαισίου συλλογής και χρήσης
αποδεικτικών µέσων.
Ακολούθησε

συζήτηση

μεταξύ

των

συμμετεχόντων

και

αντηλλάγησαν απόψεις για τη βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος.
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Κατά το δεύτερο μέρος της συνάντησης

της ίδιας ημέρας από

τις 10:15 έως και τις 11:45 ζητήθηκε από κάθε αντιπροσωπεία να
συζητήσει κατ’ ιδίαν («workshop»), σε χωριστές αίθουσες και να
απαντήσει σε µια σειρά ερωτήσεων επί δύο πρακτικών θεµάτων, που
είχαν ειδικά σχεδιασθεί ώστε να αναδεικνύουν τα προβλήµατα κατά την
εφαρµογή των κλασικών µεθόδων συλλογής και χρήσης αποδεικτικών
µέσων. Οι εργασίες διεξήχθησαν στην αγγλική γλώσσα.
Κατά το τρίτο μέρος της συνάντησης, από τις 14:15 έως τις 16:45μ
μοι δυο Ομάδες Εργασίας συζήτησαν

σε

ξεχωριστές

αίθουσες

από κοινού τα συμπεράσματα στα οποία καθεμιά από αυτές κατέληξε,
ενώ τον συντονισμό των συζητήσεων

τόσο για την πρώτη υπόθεση

εργασίας όσο και για τη δεύτερη υπόθεση εργασίας ανέλαβαν ο Jorge
COSTA (Senior Prosecutor-Portugal) και ο Juan Antonio GARCIA
JABALOU, (Senior Prosecutor at the High National Court-Spain).
Την δεύτερη ημέρα του σεμιναρίου, στις 18 Νοεμβρίου 2015, από
τις 9:30 έως τις 10:30 π.μ., παρουσιάστηκε από την Els DE BUSSER
(Αcademic

Μax Planck Institute for Foreing and International

Criminal Law, (Freiburg), Germany), η θεματική ενότητα “ The future
legal framework of EU cross-border gathering of evidence: which
changes with the European Investigation Order”.
Εν συνεχεία, από τις 10:45 έως 11:45, παρουσιάστηκε από τους
Jorge COSTA (Senior Prosecutor-Portugal) και Juan Antonio GARCIA
JABALOU, (Senior Prosecutor at the High) η θεματική ενότητα “Best
practices
cooreration

in

cross-border
for

evidence:

practictioners”,

how

to

facilitate

παρουσιάζοντας

judicial

συνάμα

τα

αποτελέσµατα των εργασιών των δύο υποθέσεων εργασίας, τα οποία θα
ληφθούν υπόψη κατά τις µελλοντικές εργασίες του ∆ικτύου, όπως είπαν,
συνοψίζοντας και κλείνοντας τις εργασίες του σεμιναρίου με συζήτηση
και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων.
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