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Αρ. Φύλλου 215

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

2 Οκτωβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4297
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενι−
κών εισαγγελέων για το Δικαστήριο της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενι−
κό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και άλλες
διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται για
την επιλογή υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγ−
γελέων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν η θέση δικαστή ή γενικού
εισαγγελέα κενωθεί λόγω λήξης και μη ανανέωσης της
θητείας του, παραίτησης ή θανάτου αυτού.
Άρθρο 2
Οι υποψήφιοι δικαστές και γενικοί εισαγγελείς για το
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και οι υποψήφιοι
δικαστές για το Γενικό Δικαστήριο, επιλέγονται από
το Υπουργικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 5.
Άρθρο 3
Για την πλήρωση των θέσεων του άρθρου 1, το Υπουρ−
γείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής υποψηφιο−
τήτων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με αυτήν
τάσσεται προθεσμία τριάντα ημερών, για την κατάθεση
των απαραίτητων δικαιολογητικών εκ μέρους των ενδι−
αφερομένων. Η προθεσμία αρχίζει από τη δημοσίευση
της πρόσκλησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα των Υπουρ−
γείων Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων.

παρέχουν πλήρη εχέγγυα ανεξαρτησίας και να συγκε−
ντρώνουν στην Ελλάδα τις αναγκαίες προϋποθέσεις για
τον διορισμό στους ανώτατους βαθμούς της δικαστικής
ιεραρχίας ή να είναι νομικοί αναγνωρισμένου κύρους.
2. Τα πρόσωπα που επιθυμούν να καταλάβουν θέση
στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, πρέπει
να παρέχουν πλήρη εχέγγυα ανεξαρτησίας και να έχουν
την απαιτούμενη ικανότητα για την άσκηση υψηλών
δικαστικών καθηκόντων.
Άρθρο 5
1. Για την παροχή γνώμης, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 2, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους Προέδρους
του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου,
ιούς πρώην δικαστές και εισαγγελείς του Δικαστηρίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους πρώην δικαστές του
Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είχαν
υποδειχθεί από την Ελλάδα, στους οποίους περιλαμ−
βάνονται και εκείνοι που αποχωρούν, καθώς και ένας
από τους Προέδρους των Νομικών Σχολών των Α.Ε.Ι. της
χώρας, που ορίζεται κάθε φορά με δημόσια κλήρωση, η
οποία διενεργείται στην έδρα της Νομικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Οι πρώην δικαστές και γενικοί εισαγγελείς, καθώς και
ο αποχωρών, μετέχουν εφόσον έχουν ασκήσει τα κα−
θήκοντά τους τουλάχιστον επί τρία έτη. Πρόεδρος της
Επιτροπής ορίζεται ο αρχαιότερος μεταξύ του Ελληνα
δικαστή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης,
εφόσον έχει την ιδιότητα του προέδρου του Δικαστη−
ρίου ή του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας
ή του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Η συμμετοχή των
μελών στην Επιτροπή είναι άμισθη. Χρέη γραμματέα
εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τουλάχιστον Γ’
βαθμού και κατηγορίας ΠΕ.
2. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ρυθμίζονται ο τόπος και
χρόνος συγκλήσεως της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία της.

Άρθρο 4

Άρθρο 6

1. Τα πρόσωπα που επιθυμούν να καταλάβουν θέση
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης πρέπει να

Η Επιτροπή, αφού εξετάσει τους φακέλους των ενδι−
αφερομένων καλεί σε συνέντευξη εκείνους που κατά
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την κρίση της συγκεντρώνουν τα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα για την κατάληψη της σχετικής θέσης. Μετά
την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων, η Επιτροπή δια−
τυπώνει προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αιτιολογημένη γνώμη σχετικά
με την επάρκεια των υποψηφίων για την άσκηση των
καθηκόντων δικαστή και γενικού εισαγγελέα του Δικα−
στηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δικαστή του Γενικού
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και προκρίνει τους
τρεις πλέον κατάλληλους υποψηφίους για κάθε θέση.
Άρθρο 7
Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων, η Επιτροπή
λαμβάνει, ιδίως, υπόψη το ήθος και την ακεραιότητα
αυτών, τη φύση και την ποιότητα των σπουδών τους,
την επιστημονική τους κατάρτιση, το περιεχόμενο και
τη διάρκεια της επαγγελματικής τους εμπειρίας και
σταδιοδρομίας, τη συνάφεια της εμπειρίας αυτής με το
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εξοικείωσή τους

με το εν λόγω αντικείμενο και το δικαιοδοτικό σύστημα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη γνώση ξένων γλωσσών, κα−
θώς και την ικανότητα αυτών να εργάζονται στο πλαίσιο
συλλογικών δομών σε διεθνές περιβάλλον.
Άρθρο 8
Η τελική επιλογή των υποψηφίων που προτείνονται
για διορισμό γίνεται, μετά από εισήγηση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μεταξύ των
τριών, που κρίθηκαν από την Επιτροπή, ως οι πλέον
κατάλληλοι για κάθε θέση.
Άρθρο 9
Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 50 του ν. 4277/2014
(Α’ 56) αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα άρθρα 1, 3 και 9, οι παράγραφοι 1, 2 και 9 του
άρθρου 4, καθώς και το Παράρτημα III του άρθρου 8
της ως άνω κ.υ.α. καταργούνται.»

Άρθρο 10
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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