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Στις εγκαταστάσεις της  ERA στην Trier Γερμανίας διεξήχθη στις 17 και 18 

Νοεμβρίου 2016  σεμινάριο που διοργάνωσε το EJTN   και είχε τίτλο «Service 

of documents & Taking of evidence abroad». 

Διεξήχθη στην αγγλική γλώσσα και ομιλητές ήταν ο κ.Stefan Huber, καθηγητής 

πολιτικής δικονομίας στο πανεπιστήμιο του Αννόβερου, ο κ.Alecs Galic, 

καθηγητής πολιτικής δικονομίας στο πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνας, ο κ. 

Cristian Herrera καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, η κ. Cristina 

Beilfuss καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, ο κ. Bartosz Sujecki 

δικηγόρος μέλος του δικηγορικού συλλόγου ΄Αμστερνταμ, και η κ.Angelika 

Fuchs επικεφαλής του τμήματος ευρωπαϊκού ιδιωτικού δικαίου της ERA.  

    Το σεμινάριο είχε τη μορφή διαλέξεων από τους ανωτέρω και 

επακολουθούσε η κατ’ ιδίαν από τους συμμετέχοντες επεξεργασία πρακτικών 

θεματικών (workshop) . Κατόπιν υποβάλλοταν ερωτήσεις προς τους ομιλητές 

και επακολουθούσε συζήτηση αλλά και επίλυση των θεμάτων που είχαν δοθεί 

προς επεξεργασία στους συμμετέχοντες.  Η κύρια θεματική του σεμιναρίου 

βασίστηκε στην ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων του κανονισμού του 

Ευρωπαικού Κοινοβουλίου Reg (EC) No 1393/2007,για την επίδοση των 

δικογράφων,  του κανονισμού του συμβουλίου Reg(EC) No 1206/2001 της 

28.5.2001 για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων κρατών μελών ΕΕ στη 

διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Δόθηκε πλούσιο 

υλικό( σε μορφή φακέλου και σε ηλεκτρονική μορφή usb) με δικαστικές 

αποφάσεις που αφορούν στο θέμα καθώς και τα κείμενα των διατάξεων που 

αναλύθηκαν. Οι ομιλητές ήταν πολύ κατατοπιστικοί και πρόθυμοι να 

συζητήσουν εις βάθος για τα ερωτήματα που τους θέταμε. Από ελληνικής 

πλευράς είμασταν τρία άτομα και ένα άτομο από τη Κύπρο. Το συμπέρασμα 

που αποκόμισα προσωπικά από την όλη διεξαγωγή του σεμιναρίου, είναι πέρα 

των τεχνικών αναλύσεων στα επί μέρους νομικά ζητήματα, η ανάγκη να 



υπάρξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο πιο στενή και αποτελεσματική συνεργασία 

μεταξύ των δικαστικών αρχών των διαφόρων μελών της ΕΕ, προκειμένου να 

εγκαθιδρυθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ τους και να προωθηθεί η ενοποίηση του 

ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου. Ένα βήμα προς αυτή τη κατεύθυνση είναι και 

τα σεμινάρια που διοργανώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τους διαφόρους 

ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλά και η ανταλλαγή των δικαστών μεταξύ των χωρών. 

 

 

 


