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Σχόλια
Με την από 17-2-2014 απόφαση του κ. Γενικού ∆ιευθυντή της
Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών ορίστηκα ως υπεύθυνος –
Εθνικός εµπειρογνώµωνας (National expert) για την εκπροσώπηση
της Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών
πρόγραµµα που διοργάνωσε

σε επιµορφωτικό

το ∆ίκτυο Κατάρτισης Ευρωπαίων

∆ικαστών, µε γενικό τίτλο «Ποινική ∆ικαιοσύνη Ι» για το 2014, στα
πλαίσια του προγράµµατος εκπαίδευσης µε τίτλο "EJTN CRIMINAL
PROJECT I — International Judicial Cooperation in Criminal Matters
in practice : EAW and MLA simulations".
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Στις 7-3-2014 έλαβε χώρα στις Βρυξέλες (στην έδρα του
∆ικτύου Κατάρτισης Ευρωπαίων ∆ικαστών) συνάντηση µεταξύ των
υπευθύνων του ∆ικτύου εκπαίδευσης και των ορισθέντων υπευθύνων
– Εθνικών ανταποκριτών (National Experts) της Ελλάδος, Βουλγαρίας
(Svetla IVANOVA) και Ρουµανίας (Laura FELICIA). Στην εν λόγω
συνάντηση τονίστηκε από την

υπεύθυνη του ∆ικαστικού ∆ικτύου

Εκπαίδευσης (κα Benedicte MARQUET) ο ρόλος µας ως National
Experts. ∆ιευκρινίστηκε επίσης ότι, σκοπός του προγράµµατος είναι
η προώθηση της δικαστικής συνεργασίας στον ευρωπαϊκό

χώρο

ποινικής δικαιοσύνης και η ενίσχυση των Αρχών που διέπουν την
συνεργασία αυτή.
Για τον σκοπό αυτό, το EJTN, µετά από σύναψη σχετικής
συµφωνίας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε ήδη από το
2012 κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες µεταξύ των

δικαστικών

αρχών των Κρατών Μελών, προκειµένου να γίνει δυνατή η ενίσχυση
της

∆ικαστικής

Συνδροµής

µεταξύ των διαφορετικών δικαστικών

συστηµάτων στα Κράτη Μέλη. Η εκπαίδευση βασίζεται στη µέθοδο
"µαθαίνω — δηµιουργώντας". ∆ηλαδή, µέσω µιας διαδικασίας
προσοµοίωσης, οι συµµετέχοντες δικαστικοί λειτουργοί ασχολούνται
µε την επεξεργασία µιας συγκεκριµένης υπόθεσης η οποία βασίζεται
σε

πραγµατικά περιστατικά.. Με τον τρόπο οι

∆ικαστικοί Λειτουργοί

συµµετέχοντες

εξοικειώνονται µε τη χρήση των διαφόρων

"ευρωπαϊκών νοµικών εργαλείων" και ειδικότερα µε το Ευρωπαϊκό
Ένταλµα Σύλληψης, την Απόφαση Πλαίσιο για την Εκτέλεση Εντολών
Κατάσχεσης Περιουσίας κλπ. Λόγω της µεγάλης επιτυχίας και
αποδοχής που είχε το πρόγραµµα εκπαίδευσης, συνεχίσθηκε και κατά
το 2013 και 2014. Ειδικότερα, έλαβαν χώρα τα ακόλουθα σεµινάρια: 68 Μαρτίου 2013 στη Γαλλία µε τη συµµετοχή Γαλλίας, Ιταλίας και
Ρουµανίας, 22-24 Απριλίου 2013 στην Πορτογαλία µε τη συµµετοχή
Πορτογαλίας, Φιλανδίας και Σουηδίας, 11-13 Ιουνίου 2013 στο Βέλγιο

µε τη συµµετοχή Βελγίου, Γερµανίας και Πολωνίας, 9-11 Οκτωβρίου
2013 στην Ισπανία µε τη συµµετοχή Ισπανίας, Τσεχίας και Ελλάδος
και 28-30 Οκτωβρίου 2013 στην Πορτογαλία µε τη συµµετοχή
Πορτογαλίας, Ιταλίας και Πολωνίας.
Επίσης

στην

ίδια

παραπάνω

συνάντηση

της

7-3-2014

συζητήθηκε και καθορίστηκε το πρακτικό θέµα το οποίο θα
απασχολούσε κατά την συνάντηση της Σόφιας. Το θέµα αυτό
εισηγήθηκε (σε σχέδιο) ο γενικός συντονιστής του προγράµµατος
Marco ALMA (Ιταλός ∆ικαστής), ενώ κάθε εθνικός εµπειρογνώµονας
έκανε την προσαρµογή των πραγµατικών περιστατικών στα νοµικά
και κοινωνικά δεδοµένα της χώρας του. Οι τελικές λεπτοµέρειες του
πρακτικού θέµατος (study case) οριστικοποιήθηκαν µε ανταλλαγή emails µεταξύ των National Experts και του γενικού συντονιστή του
Προγράµµατος Mario ALMA.
Όσον αφορά τις εργασίες στη Σόφια (Βουλγαρία).
Κατά την πρώτη ηµέρα (9-4-2014) του Σεµιναρίου που έλαβε
χώρα στη Σόφια και ειδικότερα στον χώρο του ινστιτούτου
δικαιοσύνης ( αντίστοιχο της Σχολής ∆ικαστών) απεύθυνε χαιρετισµό
στους συµµετέχοντες ο Dragomir YARDANOV (διευθυντής του
ινστιτούτου δικαιοσύνης).
Στη συνέχεια οι συµµετέχοντες χωρίσθηκαν σε τρεις οµάδες
(ανά χώρα) προκειµένου να µελετήσoυν (κάθε οµάδα χωριστά) την
υπόθεση που αναφερόταν στη χώρα τους (mirror case). Τα
πραγµατικά περιστατικά είχαν µια λογική συνάφεια και χρονική
συνέχεια, αφορούσαν δε, µια εγκληµατική οργάνωση που διακινούσε
(µεταξύ Ρουµανίας, Βουλγαρίας και Ελλάδος) γυναίκες µε σκοπό την
σεξουαλική εκµετάλλευση των (trafficking in human beings). Η
διακίνησή

των

γινόταν

µε

συγκεκριµένο

αυτοκίνητο,

από

συγκεκριµένους δράστες, ενώ από την άρση του απορρήτου των
τηλεφωνικών επικοινωνιών, καθώς και την άρση του απορρήτου των
τραπεζικών

καταθέσεών

εµπλεκοµένων προσώπων,

των,

προέκυψε

και

αριθµός

άλλων

ο τρόπος συµµετοχής ενός εκάστου,

καθώς και συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα) που είχαν
αποκτήσει από τις παράνοµες δραστηριότητες των.

Τα επιµέρους πραγµατικά περιστατικά δόθηκαν και στις τρεις
εθνικές οµάδες, η κάθε οµάδα δε, γνώριζε µόνον τα (πραγµατικά)
περιστατικά που αφορούσαν στη χώρα της. Η κάθε (εθνική) οµάδα
χειρίστηκε το πρακτικό θέµα σύµφωνα µε το δίκαιο δικαστικής
συνεργασίας

της

χώρας

της

(υποβολή

αιτηµάτων

δικαστικής

συνδροµής, έκδοση ευρωπαϊκών ενταλµάτων σύλληψης,

πάγωµα

τραπεζικών λογαριασµών και δέσµευση ακινήτων – περιουσιακών
στοιχείων). Είναι ευνόητον ότι, οι παραπάνω ενέργειες δικαστικής
συνδροµής έλαβαν χώρα εγγράφως και ότι τα σχετικά έγγραφα
συντάχθηκαν στην Αγγλική γλώσσα. Ο ρόλος του National Expert
(δηλαδή

ο δικός µου) ήταν

πρωτίστως συντονιστικός, αλλά

ταυτόχρονα και εκπαιδευτικός (λόγω γνώσεων και

µακροχρόνιας

εµπειρίας µου ως «σηµείο επαφής» στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστικό ∆ίκτυο
EJN – European Judicial Network και λόγω της ιδιότητάς µου ως
προϊσταµένου του τµήµατος εκδόσεων και δικαστικών

συνδροµών

της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών) .
Τη δεύτερη ηµέρα του Σεµιναρίου (10-4-2014) έγινε προς
όλους τους συµµετέχοντες (από τον Lorenzo SALAZAR – διευθυντή
διεθνών, νοµικών υποθέσεων του Ιταλικού Υπουργείου δικαιοσύνης)
παρουσίαση του θέµατος σχετικού µε τη ∆ικαστική Συνεργασία
στην Ε.Ε.

µε τίτλο : «International judicial cooperation in criminal

matters: concurring jurisdictions, ne bis in idem and transfer of
criminal proceedings». Η παρουσίαση αναφερόταν στο ισχύον νοµικό
πλαίσιο δικαστικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
ειδικότερα στις βασικές αρχές ne bis in idem και transfer of criminal
proceedings. Στη συνέχεια έγινε χωρισµός της Ελληνικής οµάδος σε
τρία µέρη (χωρισµός έγινε και στις άλλες αντιπροσωπείες) και κάθε
µέρος ενώθηκε µε αντίστοιχες οµάδες της Βουλγαρίας και Ρουµανίας.
Σε κάθε «µικτή οµάδα» έγινε (υπό την προεδρία των αντιστοίχων
τριών National Experts ) συζήτηση της κοινής πλέον υποθέσεως και
των νοµικών προβληµάτων που απασχόλησε την κάθε οµάδα. Κατά
το

νοµικό

χειρισµό της study case

έγινε ανταλλαγή νοµικών

απόψεων και τονίστηκε ο τρόπος (νοµικής) προσέγγισης ενός

εκάστου προβλήµατος που
διατύπωση

των

αιτηµάτων

αντιµετωπίστηκε
δικαστικής

κατά

την γραπτή

συνεργασίας.

Επίσης

εντοπίστηκαν οι διαφορές που υπάρχουν στα επιµέρους θέµατα (π.χ.
στην Βουλγαρία το Ευρωπαϊκό Ένταλµα Σύλληψης εκδίδεται απ’
ευθείας από τον ανακριτή, ήτοι των πρωτοβάθµιο ∆ικαστή, ενώ στην
Ελλάδα εκδίδεται από τον Εισαγγελέα Εφετών).
Την τρίτη ηµέρα του Σεµιναρίου (11-4-2014), τρεις δικαστικοί
λειτουργοί (που επιλέγηκαν µε ευθύνη των αντιστοίχων τριών National
Experts) από κάθε συµµετέχουσα εθνική οµάδα,

παρουσίασαν τα

γενικά συµπεράσµατα που

την study case.

προέκυψαν

από

Συζητήθηκε η πρακτική δυνατότητα εκτέλεσης των Αιτηµάτων
∆ικαστικής, καθώς και οι πρόσφορες (πρακτικές)

λύσεις

στα

ανακύπτοντα προβλήµατα σύγκρουσης δικαιοδοσίας (π.χ. στην
Ελλάδα έγινε η σύλληψη του Α δράστη, ενώ τα εναντίον του
αποδεικτικά στοιχεία βρισκόταν στην Βουλγαρία, ελάχιστο µέρος δε
αυτών στην Ρουµανία ). Λόγω των νοµικών αντιθέσεων (το πρακτικό
είχε επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχουν συγκρούσεις
αρµοδιοτήτων µεταξύ των τριών ∆ικαστικών Συστηµάτων) έλαβε
χώρα µια εικονική συντονιστική συνάντηση (coordination meeting) στα
πλαίσια της Eurojust, στην οποία προήδρευσαν τα (αναπληρωµατικά)
εθνικά µέλη των αντιστοίχων κρατών Ελλάδος και Βουλγαρίας (µεταξύ
των οποίων είχε προκύψει η σύγκρουση αρµοδιότητας). Κατά την
εικονική

συντονιστική

συνάντηση

(coordination

meeting)

έγινε

προσπάθεια να καταδειχθούν τα προβλήµατα που παρουσιάζονται
στην πρακτική των συναντήσεων αυτών (coordination meetings).
Συµπερασµατικώς πρέπει να λεχθεί ότι, η Ελληνική Εθνική
Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών εκπροσωπήθηκε επαξίως, λόγω και
της ικανοποιητικής γνώσεως της Αγγλικής γλώσσας που διέθεταν
(σχεδόν όλοι) οι συµµετέχοντες, µερικοί

εκ των οποίων είχαν και

µεταπτυχιακές σπουδές σε Αγγλικά Πανεπιστήµια. Η συµµετοχή
όλων των Ελλήνων ∆ικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών ήταν
πολύ ικανοποιητική, η εµπειρία που απέκτησαν (κατά δήλωση των)

ήταν µεγάλη, λόγω της επικοινωνίας των µε συναδέλφους οµόρων
κρατών και της ανταλλαγής απόψεων σε συγκεκριµένα πρακτικά
νοµικά προβλήµατα, που σχεδόν καθηµερινώς αντιµετωπίζουν κατά
την ενάσκηση των καθηκόντων των.
Τέλος δε, οφείλω να Σας αναφέρω ότι,
∆ικαστικοί

και

Εισαγγελικού

όλοι οι συµµετέχοντες

Λειτουργοί µε εξουσιοδότησαν να

µεταφέρω προς τον κ. Γενικό ∆ιευθυντή της Σχολής, εκτός από τις
ευχαριστίες των για την συµµετοχή των και την επιθυµία των, να
συνεχίσει η Σχολή την συµµετοχή της σε παρόµοια

προγράµµατα

εκπαίδευσης του EJTN, προκειµένου και άλλοι Έλληνες ∆ικαστικοί
και Εισαγγελικοί Λειτουργοί να αποκτήσουν παρόµοια εµπειρία.

