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α)∆ηµήτριος
Κανελλόπουλος,
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β)Γεράσιµος
Αρεοπαγίτης

Φουρλάνος,

Σχόλια

Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, πραγµατοποιήθηκαν στη Βουδαπέστη δύο συνεδριάσεις του
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου για την εκπαίδευση των ∆ικαστών (ejtn), στις
οποίες παρέστησαν, ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. ∆ηµήτριος
Κανελλόπουλος Γενικός ∆ιευθυντής της Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών
Λειτουργών και ο Αρεοπαγίτης Γεράσιµος Φουρλάνος διδάσκων στην
ίδια σχολή. Ειδικότερα: I) H πρώτη συνεδρίαση έλαβε χώρα από 8 έως
10 Μαρτίου 2011, παρέστησαν δε εκπρόσωποι από τις Εθνικές Σχολές
∆ικαστών όλων, σχεδόν, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την
παρουσία του Γενικού Εισαγγελέως, του Προέδρου του Ανώτατου
∆ικαστηρίου και του Υπουργού ∆ικαιοσύνης της Ουγγαρίας, καθ’ όλο το
παραπάνω χρονικό διάστηµα, οι εκπρόσωποι των χωρών δούλεψαν

συστηµατικά, χωρισµένοι σε οµάδες εργασίας, µε βασικά θέµατα, την
ανταλλαγή σπουδαστών, την συνεχή δικαστική επιµόρφωση, την
ανταλλαγή πληροφοριών, εµπειριών, κατάρτιση προγραµµάτων και
ανάπτυξη

πρωτοβουλιών

για

την

προάσπιση

των

ανθρωπίνων

δικαιωµάτων, των θυµάτων, την εύκολη πρόσβαση στα δικαστήρια και
την, κατά το δυνατόν, εναρµόνιση των σχετικών διαδικασιών. Τέθηκαν,
επίσης, τα θέµατα της δικαστικής ανεξαρτησίας, της οικονοµικής
ενίσχυσης του προϋπολογισµού των Σχολών και της ταχύτερης
ενσωµάτωσης

στα

Εθνικά

∆ίκαια

των

Ευρωπαϊκών

Οδηγιών,

Κανονισµών κλπ, µε σκοπό την δηµιουργία του Ενιαίου ∆ικαιικού
Ευρωπαϊκού Χώρου και την, κατά το δυνατόν, ενοποίηση του
Ευρωπαϊκού ∆ικαίου. Επισηµάνθηκε, ακόµη, η ανάγκη να δοθεί άµεση
προτεραιότητα στη διδασκαλία του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου στους νέους
∆ικαστές, να επεκταθεί η προσφερόµενη εκπαίδευση και στους
υπηρετούντες στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. ∆όθηκε, επίσης,
µεγάλη σηµασία στην κατάρτιση ερωτηµατολογίων σχετικά µε την
εκπαίδευση, τις γνώσεις και τη γενικότερη απόδοση των δικαστικών
λειτουργιών. Ο κ. Κανελλόπουλος τοποθετήθηκε µε ακρίβεια και
σαφήνεια στα παραπάνω θέµατα, επισηµαίνοντας, πλην άλλων, τη
σηµασία των ανταλλαγών σπουδαστών, την ανάγκη διοργάνωσης
σεµιναρίων, µετά κατάλληλη προετοιµασία όµως, ώστε να υπάρχει
επαρκής και ισορροπηµένη συµµετοχή δικαστικών λειτουργιών, την
συνεχή εκπαίδευση των δικαστών σε θέµατα Ευρωπαϊκού ∆ικαίου, την
ανάγκη, επίσης, να διοργανωθούν σεµινάρια µε κίνητρα για τη
συµµετοχή των επιθυµούντων να τα παρακολουθήσουν και πρότεινε την
παρουσία των µελών του ∆ικτύου στα σεµινάρια αυτά. Συµπερασµατικά,
η Ελλάδα, η Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών, είχε µια ενεργό,
δηµιουργική και «ζωντανή», παρουσία στο πιο πάνω συνέδριο.

II. Η δεύτερη συνεδρίαση, δηλαδή η γενική συνέλευση των
εθνικών αντιπροσωπειών, πραγµατοποιήθηκε από 21 έως 22 Ιουνίου
2011, την Εθνική Σχολή ∆ικαστών δε, εκπροσώπησαν οι ίδιοι, όπως
παραπάνω, αντιπρόσωποι. Στη γενική συνέλευση έγινε λεπτοµερής
απολογισµός του έργου του ejtn κατά τον προηγούµενο χρόνο, µε
ιδιαίτερη έµφαση στον οικονοµικό απολογισµό, τις οικονοµικές
δυσχέρειες που υπήρξαν, και τις µελλοντικές προοπτικές. Έγιναν δεκτές
ως χώρες – παρατηρητές, οµόφωνα, η Τουρκία και η Ελβετία, χώρες
εκτός της Ε.Ε. Η ∆ιοίκηση της ejtn έθεσε τις νέες προτεραιότητες για
την, ακόµη ευρύτερη, διδασκαλία του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου, και το
σηµαντικό ρόλο που πρέπει να διαδραµατίσει το ∆ίκτυο στο
συγκεκριµένο τοµέα. Τονίστηκε η ανάγκη συνεχούς επικοινωνίας και για
τις

διασυνοριακές

υποθέσεις,

ενώ

δόθηκε

προτεραιότητα

στην

διδασκαλία στις Εθνικές Σχολές της ορολογίας για τους νοµικούς όρους
σε συγκεκριµένες ευρωπαϊκές γλώσσες ευρύτερης χρήσης. Προτάθηκε
και εγκρίθηκε το νέο οργανόγραµµα του ∆ικτύου για το προσεχές έτος.
Επιπλέον έγινε αναφορά στην Ελλάδα για την επιτυχή συµµετοχή της
στο πρόγραµµα ανταλλαγής σπουδαστών. Τονίστηκε, πως πρέπει να
βελτιωθεί η διακίνηση πληροφοριών και στατιστικών δεδοµένων, ενώ
επισηµάνθηκε η αναγκαιότητα της διοργάνωσης επιµορφωτικών
σεµιναρίων για τους εκπαιδευτές των Εθνικών Σχολών ∆ικαστικών
Λειτουργών ενώ, ακόµη, δόθηκε στη δηµοσιότητα το πρόγραµµα του
∆ικτύου για τις δραστηριότητες που πρόκειται να αναπτύξει σε θέµατα
Ευρωπαϊκού ∆ικαίου. Προτάθηκε το θέµα να εφαρµοστεί, ανάλογα, ένα
πρόγραµµα τύπου «ERASMUS», µεταξύ φοιτητών των Νοµικών Σχολών
και Εθνικών Σχολών ∆ικαστικών Λειτουργών. Όµως, τούτο δεν
συνάντησε την γενικότερη αποδοχή, ενώ αντίθετη ήταν και η σχετική
Εισήγηση του κ. Κανελλόπουλου, ο οποίος τόνισε, πως απόλυτη
προτεραιότητα πρέπει να δοθεί, στην εκπαίδευση των υποψηφίων

∆ικαστών και των ήδη υπηρετούντων και όχι σε εκείνη των σπουδαστών
Νοµικών Σχολών, µε άδηλο επαγγελµατικό µέλλον.
Η πρόταση, τελικά, αποσύρθηκε. Τέλος έγινε, οµόφωνα, η εκλογή
δύο νέων ελεγκτών, κατά τον κανονισµό του ∆ικτύου, και ως τέτοιοι
εξελέγησαν οι υποψήφιοι από τη Γερµανία και την Αυστρία.

