Φορέας Υλοποίησης:

Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Δικαστική Εκπαίδευση

(EJTN) (ομάδα εργασίας για τις μεθόδους της δικαστικής εκπαίδευσης) σε
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Δικαστικών Συμβουλίων.
Τόπος διεξαγωγής: Βαρκελώνη
Ημερομηνία: 12 και13 Ιουλίου 2016
Τίτλος σεμιναρίου: “Επιμόρφωση σχετικά με την ηγεσία στο δικαστικό σώμα.
Εντοπισμός των συγκεκριμένων προβλημάτων”
Συμμετοχή: Πέτρος Αλικάκος, Δ.Ν., Πρωτοδίκης
Σχόλια
Στη Βαρκελώνη στις 12 και 13 Ιουλίου 2016 διεξήχθη στη Σχολή Δικαστών της
Ισπανίας στη Βαρκελώνη το σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη
Δικαστική Εκπαίδευση (EJTN) (ομάδα εργασίας για τις μεθόδους της
δικαστικής εκπαίδευσης) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των
Δικαστικών Συμβουλίων με θέμα “Επιμόρφωση σχετικά με την ηγεσία στο
δικαστικό σώμα. Εντοπισμός των συγκεκριμένων προβλημάτων”. Στο
σεμινάριο συμμετείχαν περί τους 50 δικαστές και εισαγγελείς, οι οποίοι ήταν
εκπαιδευτές και πρόεδροι δικαστηρίων και εισαγγελιών. Ως ηγεσία στο
δικαστικό σώμα θεωρήθηκαν όλες οι θέσεις ευθύνης στο δικαστικό σώμα
(πρόεδροι δικαστηρίων, προϊστάμενοι εισαγγελιών κ.λ.π.).
Την πρώτη ημέρα μετά τους χαιρετισμούς από τη διεύθυνση της Σχολής, την
υπεύθυνη της ομάδας εργασίας για τις μεθόδους της δικαστικής εκπαίδευσης
και του γενικού γραμματέα του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Δικαστική
Εκπαίδευση (EJTN), ακολούθησε υπό την προεδρία του κ. Johannes Moors,
ολλανδού δικαστή, η θεματική της ηγεσίας σε σχέση με τα δικαστικά
συμβούλια. Οι ομιλητές κ. Michael J. Walker, δικαστής (Μ. Βρετανία) και Jose
Miguel Garcia Moreno, δικαστής (Ισπανία) αναφέρθηκαν σε συγκριτικά
ζητήματα ως προς τις σχέσεις της ηγεσίας του δικαστικού σώματος με τα
συμβούλια δικαιοσύνης, στο ζήτημα της ανεξαρτησίας και της υπευθυνότητας
της ηγεσίας, όπως και στο θέμα της επιλογής και του διορισμού της ηγεσίας.

Μετά το γεύμα το σεμινάριο συνεχίστηκε με την εισήγηση της κ. Daniela
Piana, καθηγήτριας (Ιταλία), η οποία ασχολήθηκε με τις δυσχέρειες της
ηγεσίας και την επιμόρφωση σε αρχές και μεθόδους ηγεσίας. Ακολούθησε
ευρεία συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.
Αργότερα υπό την προεδρία της κ. Daniela Piana, ο κ. Erick Martinville
ανέλυσε το πρόγραμμα κατάρτισης και επιμόρφωσης σε θέματα ηγεσίας της
Γαλλικής Σχολής Δικαστών, ενώ ο κ. Raffaele Sabato, δικαστής (Ιταλία)
ανέπτυξε το αντίστοιχο πρόγραμμα της Ιταλικής Σχολής Δικαστών. Η πρώτη
ημέρα έκλεισε με τη συζήτηση των συμμετεχόντων πάνω στα θέματα που
αναπτύχθηκαν.
Κατά τη δεύτερη ημέρα προήδρευσε ο κ. Luca Perilli, δικαστής (Ιταλία) και
παρουσίασαν την εισήγησή τους ο κ. Johannes Moors και η κ. Rosa Jansen,
δικαστές (Ολλανδία) σχετικά με τις ανάγκες επιμόρφωσης της ηγεσίας, ενώ η
κ. Daniela Piana, ανέπτυξε το ζήτημα των μεταρρυθμίσεων.
Μετά τη συζήτηση οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες εργασίας και
ασχολήθηκαν με τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
δικαστές που αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης και τις πιθανές λύσεις τους.
Στο τέλος η κάθε ομάδα παρουσίασε τα θέματά της, ενώ ο γράφων
παρουσίασε τις λύσεις που προτάθηκαν στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας
που συμμετείχε. Κατά το κλείσιμο του σεμιναρίου κ. Rosa Jansen, υπεύθυνη
της ομάδας εργασίας για τις μεθόδους της δικαστικής εκπαίδευσης,
διευθύντρια της Ολλανδικής Σχολής Δικαστών και Πρόεδρος των Ολλανδών
Δικαστών παρουσίασε τα συμπεράσματα του σεμιναρίου.

