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Σχόλια
Το «Ευρωαραβικό ∆ίκτυο για τη ∆ικαστική Εκπαίδευση», ως µη
κερδοσκοπικός οργανισµός που εδρεύει στο Αµµάν της Ιορδανίας, έχει
συσταθεί προ διετίας από δηµόσιους φορείς, όπως τα ανώτατα δικαστικά
συµβούλια ή οι εθνικές σχολές δικαστών, οι οποίοι είναι ειδικώς
επιφορτισµένοι µε την παροχή δικαστικής εκπαίδευσης εντός των
κρατών µελών αφ’ ενός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αφ’ ετέρου του
Αραβικού Συνδέσµου. Σκοπός του ∆ικτύου είναι το να δώσει στους εν
λόγω φορείς τη δυνατότητα ευκολότερης επικοινωνίας, αµοιβαίας
συµπαράστασης και βαθµιαίας δηµιουργίας κοινών προγραµµάτων ή
µεθόδων δικαστικής εκπαίδευσης.
Η Γενική Συνέλευση συγκλήθηκε στο Αµµάν της Ιορδανίας, την 5η και 6η
Οκτωβρίου 2011 και οι εργασίες της, που τελούσαν υπό την αιγίδα του
Βασιλέως της Ιορδανίας Abdallah Ibn al Hussein II και της γαλλικής
Πρεσβείας στο Αµµάν, διεξήχθησαν σε αίθουσα του ξενοδοχείου «Le
Méridien», στο οποίο κατέλυσαν οι συµµετέχοντες. Η Εθνική Σχολή
∆ικαστικών Λειτουργών (στο εξής: ΕΣ∆ι) εκπροσωπήθηκε από το Γενικό
∆ιευθυντή της, αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου ε.τ. ∆ηµήτριο
Κανελλόπουλο, τον οποίο συνόδευε ως µεταφραστής της γαλλικής
γλώσσας ο αρεοπαγίτης Χριστόφορος Κοσµίδης.
Στη Γενική Συνέλευση πήραν µέρος αντιπροσωπείες από 19 χώρες και
συγκεκριµένα από 10 χώρες εκ µέρους του Αραβικού Συνδέσµου

(Αίγυπτος, Αλγερία, Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα, Ιορδανία Ιράκ,
Λίβανος, Μαρόκο, Οµάν, Παλαιστινιακή Αρχή και Υεµένη) και από 9
χώρες εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία,
Ελλάδα, Ενωµένο Βασίλειο, Ισπανία. Ιταλία, Κάτω Χώρες και
Ρουµανία). Από τις χώρες αυτές, οι Βουλγαρία, Ενωµένα Αραβικά
Εµιράτα, Ενωµένο Βασίλειο, Λίβανος και Οµάν δήλωσαν ότι επί του
παρόντος συµµετέχουν στο ∆ίκτυο ως παρατηρητές.
Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης:
• Υπογράφηκε επισήµως το καταστατικό του ∆ικτύου, το οποίο είχε
εγκριθεί κατά την προηγηθείσα καταστατική συνέλευση το
προηγούµενο έτος 2010 στο Αλγέρι.
• Εγκρίθηκε ο Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας του ∆ικτύου.
• Προσδιορίσθηκε το ύψος της ετήσιας εισφοράς εκάστου κράτους
µέλους του ∆ικτύου στο ποσό των 5.000 ευρώ. Μέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους, θα υποδειχθεί από τη γραµµατεία του ∆ικτύου
τραπεζικός λογαριασµός, στον οποίο θα πρέπει να γίνει η
κατάθεση της εισφοράς για το έτος 2011.
• Αποφασίσθηκε ότι κάθε κράτος µέλος µπορεί να συµµετέχει στο
∆ίκτυο µε περισσότερους από ένα εθνικούς φορείς παροχής
δικαστικής εκπαίδευσης, υπό τον απαράβατο όρο, όµως, ότι στις
ψηφοφορίες όλοι οι φορείς ενός κράτους µέλους θα έχουν το
δικαίωµα µιας και µόνο, ενιαίας ψήφου.
• Ανανεώθηκε µέχρι τον Οκτώβριο 2012 η θητεία του προσωρινού
διοικητικού συµβουλίου του ∆ικτύου, στη σύνθεση του οποίου,
προς διευκόλυνση της αµοιβαίας συνεργασίας, παραχώρησαν τη
θέση τους η Υεµένη στην Αίγυπτο και η Ελλάδα στην Ισπανία.
Κατά τη διάρκεια της ανανέωσης, την εκ περιτροπής ενιαύσια
προεδρία του διοικητικού συµβουλίου θα ασκεί η Ιορδανία.
• Αποφασίσθηκε ότι από 13 ως 16 Φεβρουαρίου 2012 η Αλγερία, µε
τη συµµετοχή της Ιταλίας, θα διοργανώσει σεµινάριο µε θέµα για
τη δικαστική συνεργασία σε οικογενειακές υποθέσεις.
• Αποφασίσθηκε ότι περί τα µέσα Απριλίου 2012 η Αίγυπτος, µε τη
συµµετοχή της Ρουµανίας, θα διοργανώσει σεµινάριο µε θέµα για
το οικονοµικό έγκληµα και το έγκληµα στον κυβερνοχώρο.

• Αποφασίσθηκε ότι περί το τέλος Σεπτεµβρίου 2012 η Ρουµανία, µε
τη συµµετοχή της Γαλλίας, θα διοργανώσει σεµινάριο µε θέµα για
τη βελτίωση του επιπέδου της επιµόρφωσης (µεθοδολογία της
κατάρτισης των εκπαιδευτών, αξιολόγηση των εκπαιδευτών,
επεξεργασία προγραµµάτων επιµόρφωσης).
• Αποφασίσθηκε ότι σε εύθετο χρόνο η Ιορδανία θα διοργανώσει
σεµινάριο µε θέµα για τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης
ιδιωτικών διαφορών και την εξειδίκευση των δικαστών.
• Αποφασίσθηκε ότι η προσεχής Γενική Συνέλευση του ∆ικτύου,
που σύµφωνα µε το Καταστατικό έχει σειρά να γίνει σε ευρωπαϊκό
έδαφος, θα διεξαχθεί στην Ελλάδα, τον Οκτώβριο 2012. Αυτό
προτάθηκε από τη Γαλλία, ως αναγνώριση του σηµαντικού ρόλου
που µπορεί να διαδραµατίσει η χώρα µας, λόγω της γεωγραφικής
της θέσης και της λειτουργίας σχολής δικαστών σ’ αυτήν επί 17
χρόνια, στη συνεργασία µεταξύ των ευρωπαϊκών και των
αραβικών χωρών. Η αντιπροσωπεία της ΕΣ∆ι θεώρησε τιµητική
την πρόταση και την αποδέχθηκε. Η Γενική Συνέλευση την
περιέβαλε µε το κύρος της. Υπενθυµίζεται ότι τα έξοδα των
συµµετεχόντων στη Γενική Συνέλευση (ταξίδι και διαµονή)
καλύπτονται από τον προϋπολογισµό του ∆ικτύου (άρθρο 10 παρ.4
του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας).
• Αποφασίσθηκε, τέλος, ότι η προσεχής σύνοδος του προσωρινού
διοικητικού συµβουλίου του ∆ικτύου θα γίνει στην Ισπανία, κατά
µήνα Μάιο ή Ιούνιο 2012.

