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       Σχόλια: 
 
  Στις 10-11 Μαρτίου 2016 έλαβε χώρα στη Νάπολη Ιταλίας σεμινάριο του EJTN 
με θέμα «Conflicts of Norms in the Application of Fundamental Rights», στο οποίο 
μετείχαν Δικαστές της Πολιτικής και της Διοικητικής Δικαιοσύνης από διάφορα 
Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. 

Κατά την έναρξη του σεμιναρίου, το καλωσόρισμα απηύθυνε η κα Sonia 
SCOGNAMIGLIO από το Πανεπιστήμιο της Νάπολης «Parthenope», οι εγκαταστάσεις 
του οποίου φιλοξένησαν τις εργασίες του σεμιναρίου. Επίσης, χαιρετισμούς 
απηύθυναν τόσο η κα Edith ZELLER, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διοικητικών 
Δικαστών (AEAJ), όσο και η υπεύθυνη διοργάνωσης του σεμιναρίου κα Sara SIPOS 
από το EJTN. 

Στη συνέχεια, η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Νάπολης Valentina GRASSI 
παρουσίασε την εισήγησή της επί των κοινωνικών πτυχών της προστασίας των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Αναφέρθηκε σε 
νομοθετικά εργαλεία του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της ΕΕ που 
απεικονίζουν τη ρύθμιση των κοινωνικών σχέσεων που άπτονται θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Επίσης, παρέθεσε αναλυτικά στοιχεία του FRA (Fundamental Rights 
Agency) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία που αποστέλλουν ετησίως τα Κράτη-Μέλη 
του Οργανισμού. 

Έπειτα, η κα Edith ZELLER, Δικαστής της Αυστρίας, παρουσίασε την εισήγησή της επί 
των πηγών των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αναφέρθηκε δε όχι μόνο σε διεθνείς, αλλά 
και σε εθνικές πηγές διαφόρων Κρατών-Μελών όχι μόνο της ΕΕ, αλλά και τρίτων 
κρατών, που έχουν αντίκτυπο στο πώς αντιμετωπίζεται το θέμα από διάφορες 
κοινωνίες, αλλά και από διεθνείς οργανισμούς. Περαιτέρω, έθεσε το θέμα της 
διαφορετικής αντιμετώπισης υποθέσεων προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων από 
τα εθνικά Δικαστήρια, αλλά και από διεθνή Δικαστήρια, όπως το Δ.Ε.Ε. (βλ. πχ 
απόφαση Stauder C-29/69) και το Ε.Δ.Δ.Α.Δ. (βλ. πχ απόφαση Bosphorus Hava Yollari 
Turizm v. Ireland της 30ης-6-2005, application no 45036/98). 

Ο κ. Holger BOHMANN, Δικαστής της Γερμανίας, παρουσίασε στη συνέχεια διάφορα 
case-studies, τα οποία έπρεπε να μελετήσουν οι σύνεδροι σε υποομάδες. Το θέμα 
της υποομάδας στο οποίο μετέσχε ο γράφων σφορούσε την υπεροχή ή μη του 
ενωσιακού δικαίου έναντι των εθνικών Συνταγμάτων των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. 
Διεξήχθη δε συζήτηση για το εάν ο έλεγχος συνταγματικότητας και συμβατότητας 



εθνικών νόμων με το ενωσιακό δίκαιο διενεργείται σε κάθε Κράτος-Μέλος από τα 
Δικαστήρια κάθε βαθμού ή μόνον από τα Συνταγματικά Δικαστήρια, όπου αυτά 
υπάρχουν. 

Οι απόψεις που εκφράσθηκαν στις υποομάδες συζητήθηκαν στην ολομέλεια του 
συνεδρίου, με συμπέρασμα ότι υπάρχει μεγάλη διαφορετικότητα στον τρόπο 
αντιμετώπισης του θέματος της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων τόσο από 
την οπτική του εθνικού, όσο και από τη σκοπιά του διεθνούς και του ευρωπαϊκού 
δικαίου. 

  


