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Σχόλια
Στις 18.1.2008 έλαβε χώρα στη Βαρκελώνη της Ισπανίας συνάντηση της
οµάδας εργασίας «programmes», η οποία λειτουργεί στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου ∆ικαστικής Εκπαίδευσης (EJTN). Στη συνάντηση
µετείχε και υπάλληλος της Επιτροπής. Στην προηγούµενη συνάντηση της εν
λόγω οµάδας εργασίας, που έλαβε χώρα στο Παρίσι στις 12 και 13.11.2007,
είχε προταθεί η σύσταση υπο-οµάδων, στις οποίες είχε ανατεθεί η
επεξεργασία σαφών και συγκεκριµένων κατευθύνσεων για την εκπαίδευση
των ευρωπαίων δικαστών. Τα πρακτικά της συνάντησης του Νοεµβρίου στο
Παρίσι εγκρίθηκαν κατά τη συνάντηση της Βαρκελώνης. Η πρόταση που
διατυπώθηκε κατά τη συνάντηση του Νοεµβρίου υιοθετήθηκε από τη
∆ιοικούσα Επιτροπή («Steering Committee») του ∆ικτύου, η οποία συνήλθε
στο Λονδίνο στις 17 και 18.12.2007. Η υιοθετηθείσα πρόταση έχει ως
περιεχόµενο τη σύσταση τεσσάρων υπο-0µάδων µε αντικείµενα το αστικό
δίκαιο, το ποινικό δίκαιο, τη γλωσσική εκπαίδευση και την εκπαίδευση
εκπαιδευτών.
Η Εθνική Σχολή ∆ικαστών εντάχθηκε στην τρίτη υπο-οµάδα, δηλαδή, αυτή
της γλωσσικής εκπαίδευσης, της οποίας, µάλιστα, ανέλαβε το συντονισµό από
κοινού µε την ισπανική Escuela Judicial del CGPJ. Κατά την πρόσφατη

συνάντηση της Βαρκελώνης αποφάσισαν να πλαισιώσουν την υπο-οµάδα
αυτή η γαλλική École Nationale de la Magistrature και το ιταλικό Consiglio
Superiore della Magistratura. Στη Εθνική Σχολή ∆ικαστών ανετέθη να
βολιδοσκοπήσει τυχόν Σχολές ∆ικαστών της Κύπρου και της Βουλγαρίας , αν
ενδιαφέρονται να πλαισιώσουν το ∆ίκτυο και, ειδικότερα, την τρίτη υποοµάδα της οµάδας εργασίας «programmes».
Όπως προκύπτει από το Παράρτηµα 3 των πρακτικών της συνάντησης των
Παρισίων, αντικείµενο της υπο-οµάδας γλωσσικής εκπαίδευσης, της οποίας η
Εθνική Σχολή ∆ικαστών ανέλαβε το συντονισµό, είναι η επεξεργασία τρόπων
βελτίωσης της γλωσσοµάθειας των ευρωπαίων δικαστών και εισαγγελέων και,
ειδικότερα, στους τοµείς 1) της γενικής γλωσσικής εκπαίδευσης, 2) της
νοµικής γλωσσικής εκπαίδευσης, 3) της µεθοδολογίας για τη γλωσσική
εκπαίδευση και 4) της συγκριτικής µελέτης νοµικών συστηµάτων και θεσµών.
Όλες οι υπο-οµάδες και, εποµένως, και εκείνη, της οποίας η Εθνική Σχολή
∆ικαστών έχει αναλάβει το συντονισµό από κοινού µε την αντίστοιχη
ισπανική σχολή, θα ακολουθήσουν ενιαίο χρονοδιάγραµµα, που είναι το εξής:
α) Στις 17 και 18.3.2008 θα υποβληθεί αναφορά για την πρόοδο των
εργασιών στη ∆ιοικούσα Επιτροπή του EJTN, η οποία θα συνέλθει στο Trier
της Γερµανίας β) στις 3 και 4.4.2008 θα πραγµατοποιηθεί στο Άµστερνταµ
συνάντηση ολόκληρης της οµάδας εργασίας «programmes», κατά την οποία
οι υπο-οµάδες θα πρέπει να έχουν καταρτίσει τα αρχικά σχέδια γ) στις 15 και
16 Μαΐου 2008 η οµάδα εργασίας «programmes» θα συνέλθει στη Ρώµη,
όπου θα επικυρωθούν οι άξονες των προγραµµάτων σπουδών, τους οποίους
θα έχουν επεξεργασθεί πλήρως οι υπο-οµάδες δ) στις 23.6.2008 τα οριστικά
προγράµµατα θα υποβληθούν στη ∆ιοικούσα Επιτροπή του EJTN, η οποία θα
συνέλθει στη Λουµπλιάνα της Σλοβενίας και, αµέσως µετά, τα προγράµµατα
θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση του EJTN, που θα συνέλθει στις 24 και
25.6.2008 στην ίδια πόλη.
Το χρονοδιάγραµµα αυτό είναι σχεδόν ασφυκτικό. Η Σχολή, όµως, έχει ήδη
δεσµευθεί κατά την προηγούµενη συνάντηση του Νοεµβρίου 2007 στο Παρίσι
να συµµετάσχει στο εγχείρηµα και η δέσµευση αυτή επιβεβαιώθηκε κατά την
πρόσφατη συνάντηση στη Βαρκελώνη. Νοµίζω ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε
δυνατή προσπάθεια για µία ευπρόσωπη συµµετοχή στις εργασίες της τρίτης
υπο-οµάδας.

Κατά την πρόσφατη συνάντηση της Βαρκελώνης η οµάδα εργασίας
«programmes» ασχολήθηκε και µε το ζήτηµα του καταλόγου εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων, που οργανώνονται κάθε χρόνο από τις Σχολές ∆ικαστών,
µέλη του EJTN. Η Εθνική Σχολή ∆ικαστών δεν συµµετέχει σε αυτές τις
δραστηριότητες

και,

ειδικότερα,

δεν

προσφέρει

εκπαιδευτικά

και

επιµορφωτικά προγράµµατα ανοικτά σε ευρωπαίους συναδέλφους δικαστές
και εισαγγελείς. Το γεγονός αυτό επισηµάνθηκε σε κατ’ ιδίαν συζήτηση που
είχα µε τον Γενικό Γραµµατέα του EJTN, κ. Gilles Charbonnier. Ο σχετικός
κατάλογος του έτους 2008 θα ανακοινωθεί στις 7 και 8.2.2008 στο
Στρασβούργο.
Η Εθνική Σχολή ∆ικαστών θα µπορούσε, κατά την άποψή µου, να
συµµετάσχει ενεργότερα στις δραστηριότητες του EJTN. Καθ’ όσον αφορά
στα προγράµµατα σπουδών των ευρωπαϊκών σχολών δικαστών, η συµµετοχή
αυτή έχει ήδη δροµολογηθεί µε την ένταξη της Εθνικής Σχολής ∆ικαστών
στην τρίτη υπο-οµάδα, της οποίας, µάλιστα, ανέλαβε το συντονισµό. Αλλά και
ως

προς

τις

ανταλλαγές

δικαστών

στα

πλαίσια

επιµορφωτικών

προγραµµάτων, στις οποίες η Εθνική Σχολή ∆ικαστών δεν συµµετέχει προς το
παρόν, θα ήταν ενδεδειγµένη η παρακολούθηση ορισµένων από τα
προγράµµατα αυτά από υπευθύνους της Σχολής, µε σκοπό να αξιολογηθούν οι
επιµορφωτικές αυτές δραστηριότητες, που αναπτύσσονται στα πλαίσια του
δικτύου, ώστε να κριθεί αρµοδίως αν είναι ή όχι σκόπιµη η ανάληψη ενεργού
ρόλου και ως προς τις δραστηριότητες αυτές. Η εκτίµησή µου είναι ότι οι
ευρωπαίοι συνάδελφοι, που πλαισιώνουν τις δραστηριότητες του EJTN,
επιθυµούν την ενεργό συµµετοχή της Εθνικής Σχολής ∆ικαστών σ’ αυτές.
Σηµειωτέον, εξάλλου, ότι η συµµετοχή Ελλήνων δικαστών και εισαγγελέων σε
επιµορφωτικά

προγράµµατα

του

EJTN

µε

την

ιδιότητα

των

επιµορφωνοµένων µπορεί να λάβει χώρα σε µία βραχυπρόθεσµη προοπτική
και δεν φαίνεται να προϋποθέτει τη διοργάνωση παροµοίων προγραµµάτων
ανοικτών σε ευρωπαίους συναδέλφους από την Εθνική Σχολή ∆ικαστών. Η
διοργάνωση παρόµοιων προγραµµάτων από τη Σχολή θα ήταν, πάντως,
ενδεδειγµένη για προφανείς λόγους, αφού, µάλιστα, από συζητήσεις που
έγιναν στο περιθώριο της συνάντησης µε την εκπρόσωπο της Επιτροπής,
σχηµάτισα την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυµη να

χρηµατοδοτήσει παρόµοια προγράµµατα, ιδίως στον τοµέα της γλωσσικής
επιµόρφωσης των ευρωπαίων δικαστών.

