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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Ένας Ευρωπαϊκός Χώρος Δικαιοσύνης έχει ανάγκη από επαγγελματίες νομικούς με άριστη κατάρτιση στο Ευρωπαϊκό δίκαιο ώστε
να διασφαλίσουν τη συνεκτική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ομαλές διασυνοριακές δικαστικές διαδικασίες. Η Ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση
απευθύνεται σε δικαστές και εισαγγελείς, δικαστικό προσωπικό
δικαστηρίων, δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές και διαμεσολαβητές. Με την υποστήριξη της ΓΔ Δικαιοσύνης, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης
Δικαστικών (European Judicial Training Network-EJTN) συγκεντρώνει τους εθνικούς φορείς δικαστικής κατάρτισης των Κρατών
Μελών της ΕΕ. Επισημαίνει τις ανάγκες δικαστών και εισαγγελέων
στον τομέα της κατάρτισής τους, αναπτύσσει διεξοδικά πρότυπα
κατάρτισης και προγράμματα διδασκαλίας, συντονίζει ανταλλαγές,
διαχέει εξειδικευμένη γνώση στον τομέα της κατάρτισης και προωθεί τη συνεργασία ανάμεσα στα μέλη του.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Τα δικαιώματα, η στήριξη και η προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων σε όλη την Ευρώπη έχουν ιδιαίτερη σημασία
για την ΕΕ. Δράσεις χρηματοδοτούμενες από την ΓΔ Δικαιοσύνης
συμβάλουν ώστε να ικανοποιηθούν ανάγκες των θυμάτων, όπως
η αντιμετώπισή τους με σεβασμό, η προστασία τους και η στήριξή
τους, άλλα και ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη. Οι δράσεις επικεντρώνονται σε
πρακτικά αποτελέσματα άμεσης εθνικής χρήσης, όπως για
παράδειγμα η ανάπτυξη εργαλείων, οδηγιών και εγχειριδίων
και ο εντοπισμός βέλτιστων πρακτικών.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΣΕ
ΟΛΗ ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΗ
Σε μια Ευρώπη ανοιχτών
συνόρων, η ΓΔ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ενεργεί για να εξασφαλίσει
σεβασμό για τα δικαιώματά
σας, ίση μεταχείριση, προστασία των προσωπικών
σας δεδομένων και πλήρη
πρόσβασή σας στη δικαιοσύνη παντού στην ΕΕ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η τεχνολογία της πληροφορίας μπορεί να δώσει πρόσβαση στη
δικαιοσύνη σε κάθε άτομο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτός είναι
ο λόγος που η ΓΔ Δικαιοσύνης χρηματοδοτεί σειρά δράσεων για
την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την Ευρωπαϊκή Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη. Πιο συγκεκριμένα, χρηματοδοτούνται δράσεις
διασύνδεσης εθνικών μητρώων, εργαλεία που διευκολύνουν την
εξεύρεση κατάλληλου δικηγόρου ή συμβολαιογράφου, καθώς και
πιο αποτελεσματικοί και δυναμικοί τρόποι για να ασκούν τα άτομα
τα δικαιώματά τους σε διασυνοριακές καταστάσεις. Πληροφορίες
και υπηρεσίες διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Πύλη Ηλεκτρονικής
Δικαιοσύνης (https://e-justice.europa.eu).
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΕΝΑΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

ΧΩΡΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος
«Δικαιοσύνη» για την περίοδο 2014-2020 είναι
378 εκατομμύρια Ευρώ.

Η συνεργασία σε θέματα αστικής και ποινικής
δικαιοσύνης είναι ουσιώδης για την επίτευξη
ενός πραγματικού Ευρωπαϊκού Χώρου
Δικαιοσύνης.
Το Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στοχεύει να καλλιεργήσει την αμοιβαία
αναγνώριση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ
των Κρατών Μελών. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, προωθεί τη δικαστική συνεργασία σε αστικές
και ποινικές υποθέσεις και βοηθάει στην κατάρτιση
δικαστών και άλλων επαγγελματιών νομικών. Το
πρόγραμμα στηρίζει επίσης τη δράση της ΕΕ για
την αντιμετώπιση των ναρκωτικών. Το αστικό και
ποινικό δίκαιο της ΕΕ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα
θεμάτων από το δίκαιο αφερεγγυότητας και τη
διαμεσολάβηση μέχρι τα δικαιώματα των θυμάτων
και τα δικαιώματα των κατηγορουμένων σε μια
δίκαιη δίκη. Το Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» θεσπίστηκε για να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της
Ένωσης εφαρμόζεται πλήρως και με συνέπεια.
Αποστολή του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει
ότι άτομα και επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη
έχουν κατάλληλη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ιδιαίτερα όταν κατοικούν, εργάζονται, δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά ή ακόμα όταν προσάγονται σε
δίκη σε μια άλλη χώρα της ΕΕ.
Το πρόγραμμα διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση
Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(ΓΔ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ).
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ
Το Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» συμβάλλει στη οικοδόμηση ενός
Ευρωπαϊκού Χώρου Δικαιοσύνης βασισμένου στην αμοιβαία
αναγνώριση και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Προωθεί:
●

	τη δικαστική συνεργασία σε αστικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών υποθέσεων, των πτωχεύσεων,
των κληρονομιών, κλπ.,

●

τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις,

●

τ η δικαστική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της
γλωσσικής κατάρτισης στη νομική ορολογία,

●

τ η βελτιωμένη πρόσβαση στη δικαιοσύνη εντός της ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των θυμάτων
εγκληματικών πράξεων και των δικονομικών δικαιωμάτων
σε ποινικές διαδικασίες,

●

π ρωτοβουλίες στο πλαίσιο της πολιτικής για τα ναρκωτικά,
συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής συνεργασίας και της
αποτροπής εγκλημάτων.

ΧΩΡΕΣ
Όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ εκτός της Δανίας και του Ηνωμένου
Βασιλείου μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτό το πρόγραμμα.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πληροφορίες για την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση
στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δικαιοσύνη» διατίθενται
ηλεκτρονικά στο
http://ec.europa.eu/justice/grants/index_en.htm

Η χρηματοδότηση διοχετεύεται σε δημόσιες αρχές, ΜΚΟ και
άλλες οργανώσεις για δραστηριότητες που προωθούν αυτούς
τους στόχους. Κατάρτιση, αμοιβαία μάθηση και ανάλυση
(μελέτες, έρευνες, κλπ.) είναι οι κύριες κατηγορίες δράσεων
που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του προγράμματος. Όλες
οι δράσεις που χρηματοδοτούνται πρέπει να έχουν Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία – με άλλα λόγια, τα αποτελέσματά τους
πρέπει να ωφελούν περισσότερα από ένα Κράτη Μέλη.
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