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Η έκθεση αυτή συντάσσεται κατ’ εντολή του Γενικού ∆ιευθυντή της
Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών (στο εξής: ΕΣ∆ι) και
υποβάλλεται στον ίδιο, προκειµένου να αξιολογηθεί η χρησιµότητα της
συµµετοχής που αναφέρεται στον τίτλο και να καθορισθεί σχετικώς η
εκπαιδευτική πολιτική της ΕΣ∆ι, προεχόντως σε επίπεδο διεθνών
σχέσεων. Εκτιµάται ότι η τυχόν περαιτέρω κοινοποίησή της στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Σχολής, στη φυσική ή και πολιτική ηγεσία της
πολιτικής και ποινικής ∆ικαιοσύνης και στους ευρωπαϊκούς φορείς που
επιµελήθηκαν τη διοργάνωση µπορεί να έχει θετικό ρόλο στη
διαµόρφωση και στα αποτελέσµατα της πολιτικής αυτής.
Ήταν η 13η συνεχής χρονιά, από το έτος 1998, που η Εθνική Σχολή
∆ικαστών της Γαλλίας (Ecole Nationale de la Magistrature, στο εξής:
ΕΝΜ), που εδρεύει στο Μπορντώ, διοργάνωσε την «Εβδοµάδα
Ευρώπη». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις πολιτικές προτεραιότητες της
οποίας η δικαστική εκπαίδευση έχει κυρίαρχη θέση και το Ευρωπαϊκό
∆ίκτυο για τη ∆ικαστική Εκπαίδευση (European Judiciary Training
Network, στο εξής: EJTN), στο οποίο συµµετέχει ως ιδρυτικό µέλος και
η ΕΣ∆ι, είχαν αναλάβει υπό την αιγίδα τους τη διοργάνωση. Το
τελευταίο, µάλιστα, κάλυψε για πρώτη φορά τις δαπάνες ταξιδίου και
διαµονής των συµµετεχόντων.

Στη φετινή «Εβδοµάδα Ευρώπη», από 6 ως 11 ∆εκεµβρίου 2010,
πήραν µέρος, εκτός από τη διοργανώτρια ΕΝΜ, της οποίας όλοι οι
εκπαιδευόµενοι ήσαν παρόντες, οι φορείς παροχής δικαστικής
εκπαίδευσης από δέκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρούσες ήσαν
αντιπροσωπείες εκπαιδευόµενων δικαστών και εισαγγελέων από Βέλγιο,
Βουλγαρία, Γερµανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ρουµανία. Η
Ισπανία είχε δύο συµµετοχές, διότι εκεί, για ιστορικούς λόγους,
λειτουργεί αυτοτελής Σχολή για την κατάρτιση των δικαστών
(Βαρκελώνη) και άλλη για την κατάρτιση των εισαγγελέων (Μαδρίτη).
Το Λουξεµβούργο εκπροσωπήθηκε από γάλλους εκπαιδευόµενους, οι
οποίοι είχαν µόλις επιστρέψει από stage που είχαν πραγµατοποιήσει εκεί.
Η Ελλάδα συµµετέσχε για πρώτη φορά, παρά το γεγονός ότι η ΕΣ∆ι κατά
το έτος 2002 είχε πραγµατοποιήσει εκπαιδευτική επίσκεψη στην ΕΝΜ,
κατά την οποία είχε διατυπωθεί, αµοιβαία, η επιθυµία για περαιτέρω
συνεργασία των δύο Σχολών, µε εκπαιδευτικές ανταλλαγές και κατά το
έτος 2003 είχε φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις της τη Γενική Συνέλευση
του EJTN. Η πρώτη ελληνική συµµετοχή επισηµάνθηκε µε ιδιαίτερη
χαρά από τους διοργανωτές, που διατύπωσαν την ευχή να έχει σταθερή
συνέχεια. Συµµετείχαν, ακόµη, δύο χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
Ελβετία, οποία εκπροσωπήθηκε από γάλλους εκπαιδευόµενους που είχαν
πραγµατοποιήσει stage εκεί και η FYROM, στην οποία η δικαστική
εκπαίδευση έχει ηλικία µόλις τριών ετών. Τέλος, συµµετείχαν
εκπαιδευόµενοι από την Ταϊτή και το Κονγκό, που παρακολουθούν
µαθήµατα στην ΕΝΜ από τον περασµένο Αύγουστο 2010.
Την ελληνική αντιπροσωπεία αποτέλεσαν οι γαλλοµαθείς
εκπαιδευόµενες Φωτεινή ∆ανιηλίδου, Ουρανία Ζυγογιάννη, Γεωργία
Κουµανάκου και Αντιγόνη Σταµολέκα. Συνοδός τους υπήρξε ο εκ των
πρώην διδασκόντων της ΕΣ∆ι, αρεοπαγίτης Χριστόφορος Κοσµίδης, ο
οποίος επιµελείται τη σύνταξη της παρούσας. Ήταν ευγενική η υποδοχή
της αντιπροσωπείας της ΕΣ∆ι στο σιδηροδροµικό σταθµό «Άγιος
Ιωάννης» του Μπορντώ εκ µέρους αφ’ ενός της κυρίας Sylvie Lausi,
δικαστικής υπαλλήλου, η οποία διδάσκει στην ΕΝΜ τα θέµατα που
πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευόµενοι σε σχέση µε την οργάνωση και
λειτουργία της γραµµατείας των δικαστηρίων και η οποία είχε
συνοδεύσει τον προηγούµενο µήνα (Νοέµβριο 2010) αντιπροσωπεία
εκπαιδευοµένων της ΕΝΜ κατά την πραγµατοποίηση stage στην ΕΣ∆ι
και αφ’ ετέρου του εντιµότατου κυρίου Pierre-Louis Crabol, αρχαιότερου
εφέτη στο Εφετείο του Μπορντώ, ο οποίος, επίσης, είχε πραγµατοποιήσει
προ πενταετίας (∆εκέµβριος 2005) stage στα δικαστήρια της
Θεσσαλονίκης και είχε κάνει στους τότε εκπαιδευόµενους της ΕΣ∆ι
παρουσίαση σχετική µε το δικαστικό σύστηµα της Γαλλίας.
Οι εργασίες της «Εβδοµάδας Ευρώπη» άνοιξαν µε εισαγωγικές
παρατηρήσεις του ∆ιευθυντή της ΕΝΜ, κυρίου Jean-Francois Thony,

δικαστή και του υπεύθυνου του πυλώνα για τη διεθνή διάσταση της
∆ικαιοσύνης, κυρίου Gilles Bourdier, δικαστή, που ήταν επιφορτισµένος
µε τη διοργάνωση. Ακολούθησε η πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση της
κυρίας Amélie Leclercq, επιτετραµµένης εκ µέρους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τα ζητήµατα της δικαστικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη.
Επισηµαίνονται οι παρατηρήσεις της ότι η τρέχουσα πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αποτυπώνεται στο Σύµφωνο της Λισσαβόνας
και στο πρόσφατο Πρόγραµµα της Στοκχόλµης, αποβλέπει στην
προώθηση της δικαστικής εκπαίδευσης ως µέσου της αµοιβαίας
γνωριµίας και συνεργασίας των δικαστικών λειτουργών των Κρατών
µελών της Ένωσης. Ότι επιδίωξη δεν είναι η εξοµοίωση των διαφόρων
δικαστικών συστηµάτων, αλλά η δηµιουργία κλίµατος αµοιβαίας
εµπιστοσύνης, που θα διευκολύνει στο µέλλον τη συνεργασία µεταξύ των
δικαστικών λειτουργών και την αναγνώριση και εκτέλεση των
δικαστικών αποφάσεων σε Χώρες διαφορετικές από τη Χώρα
προέλευσής τους. Ότι στο πλαίσιο αυτό, η δικαστική εκπαίδευση και οι
ανταλλαγές µεταξύ των φορέων παροχής της εκπαίδευσης θεωρούνται
βασικός µοχλός εφαρµογής της προσπάθειας αυτής. Ότι ο
προσανατολισµός της εκπαίδευσης πρέπει να είναι προεχόντως
πρακτικός, προσαρµοσµένος στις ανάγκες των δικαστικών λειτουργών
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ότι οι δικαστικοί λειτουργοί δεν
έχουν ανάγκη από µείζονα θεωρητική κατάρτιση, διότι είτε την έχουν
αποκτήσει ήδη κατά τη διάρκεια των ακαδηµαϊκών τους σπουδών είτε
γνωρίζουν πού θα την αναζητήσουν. Ότι, τέλος, οι δικαστικοί λειτουργοί
χρειάζονται εξοικείωση µε τις σύγχρονες µεθόδους άσκησης των
καθηκόντων τους, προς την οποία, κυρίως, πρέπει να αποβλέπει η
παρεχόµενη εκπαίδευση. Οι παρατηρήσεις αυτές είναι, ασφαλώς,
γνωστές και στην Ελλάδα, αλλά η εκ νέου επισήµανσή τους θεωρείται
χρήσιµη για την παγιοποίηση της εφαρµογής τους. Το πρώτο µέρος των
εργασιών της «Εβδοµάδας» έκλεισε µε την εισήγηση της κυρίας Aube
Magen, που εκπροσώπησε το EJTN και περιέγραψε τους σκοπούς και τις
δραστηριότητές του.
Μετά τη διακοπή για το µεσηµεριανό γεύµα, οι εργασίες
συνεχίσθηκαν µε την παρουσίαση των σκοπών και του έργου της
Eurojust, από τον κύριο Nicolas Chareyre, δικαστή, αναπληρωτή του
αντιπροσώπου της Γαλλίας στον εν λόγω Οργανισµό. Λόγω του ότι τα
µέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας είχαν ήδη δεχθεί ενηµέρωση επί του
θέµατος αυτού κατά την εκπαίδευσή τους στην ΕΣ∆ι, αφού ζήτησαν την
άδεια των διοργανωτών, απουσίασαν από τη συνεδρίαση και
επωφελήθηκαν από την πρόταση του κυρίου Pierre-Louis Crabol να
παρακολουθήσουν πολιτική συνεδρίαση του 2ου τµήµατος του Εφετείου
του Μπορντώ. Ευχάριστη έκπληξη προκάλεσε η ευγενής πρόσκληση του
Προέδρου του τµήµατος, να καθίσουν οι εκπαιδευόµενοι της ΕΣ∆ι επί

της έδρας του ∆ικαστηρίου, σε θέσεις δεξιά και αριστερά της τριµελούς
συνθέσεως και η δηµόσια ανακοίνωση της παρουσίας τους προς τους
λοιπούς παράγοντες της διαδικασίας. Επί πλέον, εντύπωση προξένησε η
προθυµία του Προέδρου Εφετών να επεξηγεί, πριν από την εκ µέρους
των πληρεξουσίων δικηγόρων ανάπτυξη των νοµικών και πραγµατικών
ισχυρισµών, σε όσες περιπτώσεις υποβλήθηκε αίτηµα προφορικής
ανάπτυξης, όλες τις ενδιαφέρουσες πτυχές της υποθέσεως, προς
ευχερέστερη παρακολούθηση της διαδικασίας εκ µέρους των
εκπαιδευοµένων της ελληνικής αντιπροσωπείας. Ήταν µια εµπειρία που
χαρακτηρίσθηκε ανεπανάληπτη. Και µια δεύτερη εµπειρία, ήταν η
υποχρεωτική εκκένωση του δικαστικού µεγάρου λίγο πριν από την ώρα
έναρξης της ως άνω διαδικασίας, λόγω συναγερµού πυρκαγιάς. Ευτυχώς,
πυρκαγιά δεν υπήρξε, αλλά η εικόνα των διαδίκων, των γραµµατέων, των
δικηγόρων και των δικαστών, αρκετοί από τους οποίους φορούσαν τις
τηβέννους µε τις οποίες συµµετέχουν στις δίκες, έξω από το υψηλό
κιγκλίδωµα της κεντρικής εισόδου του δικαστικού µεγάρου, µας θύµισε
τις φάρσες που τόσο συχνά αντιµετωπίζουµε στα ελληνικά δικαστήρια
και µας παρηγόρησε για το ότι τέτοια συµβαίνουν και στην «εσπερία»,
όπου τα µέτρα προσέλευσης του κοινού στα δικαστικά καταστήµατα
είναι σχεδόν «δρακόντεια». Αρνηθήκαµε την πρόσκληση του Προέδρου
Εφετών να παρευρεθούµε και στη διάσκεψη του τµήµατος, που έγινε
µετά τη συνεδρίαση της ηµέρας, επί υποθέσεων που είχαν εκδικασθεί
προηγουµένως, διότι έπρεπε να επιστρέψουµε στις εργασίες της
«Εβδοµάδας».
Οι εργασίες συνεχίσθηκαν µε την εκ µέρους των αντιπροσωπειών
παρουσίαση του οικείου συστήµατος επιλογής και εκπαίδευσης των
δικαστών και εισαγγελέων. Η σειρά της αντιπροσωπείας της ΕΣ∆ι ήρθε
τη δεύτερη ηµέρα της «Εβδοµάδας», Τρίτη 7 ∆εκεµβρίου 2010.
Επισηµάνθηκε ιδιαίτερα από τους διοργανωτές το ότι κατά την
παρουσίαση οι εκπαιδευόµενοι της ΕΣ∆ι χρησιµοποίησαν τη γαλλική
γλώσσα και όχι την αγγλική. Η αναλυτική αναφορά των πληροφοριών
που έδωσε κάθε αντιπροσωπεία για το οικείο σύστηµα παραλείπεται, για
να µην πάρει µεγαλύτερη έκταση η έκθεση αυτή. Επισηµαίνονται µόνο
δύο στοιχεία: Πρώτα, το ότι υπάρχουν Χώρες στις οποίες δεν λειτουργεί
σχολή δικαστών, µε τη µορφή που γνωρίζουµε στην Ελλάδα, αλλά στις
οποίες η προετοιµασία των µελλόντων να διορισθούν σε θέσεις
δικαστικών λειτουργών γίνεται στο πλαίσιο ειδικών προγραµµάτων που
διοργανώνονται απ’ ευθείας από το οικείο, ανώτατο δικαστικό
συµβούλιο (π.χ. Βέλγιο, Ιταλία). Και έπειτα, το ότι στις περισσότερες
Χώρες το ανώτατο δικαστικό συµβούλιο λειτουργεί ως ανεξάρτητη
διοικητική αρχή, στη σύνθεση της οποίας µετέχουν σε σηµαντική έκταση
εξωδικαστικές προσωπικότητες, συνήθως πολιτικά πρόσωπα, καθηγητές
πανεπιστηµίου ή δικηγόροι. Ως προς το ζήτηµα αυτό, είναι σηµαντικό να

εκτιµήσουµε αυτό που έχουµε κατακτήσει στην Ελλάδα και να το
διαφυλάξουµε αλώβητο!
Η επόµενη δραστηριότητα της «Εβδοµάδας» ήταν η εικονική
εκδίκαση της ίδιας ποινικής υπόθεσης, από όλες τις αντιπροσωπείες
διαδοχικά, προκειµένου να καταδειχθούν οι οµοιότητες ή οι διαφορές στο
ουσιαστικό και δικονοµικό ποινικό δίκαιο της αντίστοιχης Χώρας.
Έπειτα από συστηµατική προετοιµασία, η ελληνική αντιπροσωπεία
πραγµατοποίησε την εικονική εκδίκαση το απόγευµα της Τετάρτης 8
∆εκεµβρίου 2010, µε σηµαντική επιτυχία. Οι κανόνες της διαδικασίας
τηρήθηκαν άψογα, ήταν εµφανής, όµως, η έλλειψη σχετικής εµπειρίας (οι
εκπαιδευόµενοι δεν είχαν ασχοληθεί µέχρι τώρα µε την εικονική
εκδίκαση διαφορών στην ΕΣ∆ι), που επιτεινόταν από την υποχρέωση
χρησιµοποίησης της γαλλικής γλώσσας. Παρόµοιες αδυναµίες, άλλωστε,
υπήρξαν στις παρουσιάσεις όλων των αντιπροσωπειών. Άλλες δύο
παρατηρήσεις αξίζει να γίνουν µε αφορµή την εικονική εκδίκαση από την
αντιπροσωπεία της ΕΣ∆ι: Η πρώτη, το ότι προκάλεσε θυµηδία το θέαµα
των µελών της συνθέσεως να κρύβουν τα πρόσωπά τους µε φύλλα
χαρτιού κατά τη διάσκεψή τους επί της έδρας. Αυτή είναι, βέβαια, µια
πρακτική που δεν µας παραξενεύει στην Ελλάδα. Αναρωτιέται κάποιος,
όµως, ποια µπορεί να είναι η χρησιµότητά της, µετά την ήδη ισχύουσα
υποχρέωση της γνωστοποίησης στο ακροατήριο του ονόµατος του
δικαστή που τυχόν διατύπωσε την ελάσσονα γνώµη. Η δεύτερη
παρατήρηση είναι το ότι όλες οι αντιπροσωπείες, εκτός από την
ελληνική, έδειξαν στους συµµετέχοντες ότι οι δικαστικοί λειτουργοί στην
αντίστοιχη Χώρα χρησιµοποιούν τήβεννο κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους στο ακροατήριο. Ακόµη και στη Βουλγαρία και στη
FYROM! Θα πρέπει, ίσως, να ξανασκεφθούµε σοβαρά στην Ελλάδα το
ενδεχόµενο της επέκτασης της υποχρέωσης του άρθρου 18 παρ.8 του
ΚΟ∆Κα∆Λ (ν. 1756/1988) και στους λειτουργούς των λοιπών
δικαστηρίων, πέραν των ανωτάτων. Η ενδυµατολογική οµοιοµορφία θα
λύσει αρκετά από τα γνωστά προβλήµατα που δηµιουργεί σήµερα η
αµφίεση των δικαστών και εισαγγελέων στα δικαστήρια της ουσίας.
Από το µεσηµέρι της Πέµπτης 9 µέχρι το απόγευµα της
Παρασκευής 10 ∆εκεµβρίου 2010 οι εργασίες της «Εβδοµάδας Ευρώπη»
συνεχίσθηκαν µε την ανάπτυξη ειδικών θεµάτων, όπως η συζυγική και
ενδοοικογενειακή βία στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προώθηση
της δικαστικής συνεργασίας στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
παρουσίαση των Κανονισµών και των συναφών νοµοθετικών εξελίξεων
σε ζητήµατα διεθνούς δικαιοδοσίας επί οικογενειακών υποθέσεων και
αρπαγής παιδιών στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ρόλος και οι
προοπτικές της Ένωσης ∆ικαστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ.
Το πρωί του Σαββάτου 11 ∆εκεµβρίου 2010 ήταν ελεύθερο, για να
ξαναθυµηθούν τα µέλη της αντιπροσωπείας της ΕΣ∆ι τις προσωπικές,

υπηρεσιακές τους εκκρεµότητες ή να περιηγηθούν την πόλη. Το
απόγευµα της ίδιας µέρας αναλώθηκε στην επίσκεψη του Saint-Emilion,
ενός γραφικού χωριού της περιοχής, όπου χρονικώς προέχουσα
δραστηριότητα ήταν η επίσκεψη ενός συνεταιριστικού οινοποιείου, που
απέβλεπε µάλλον στην εξυπηρέτηση των καλών σχέσεων της ΕΝΜ µε
τους τοπικούς παράγοντες.
Ως γενικό συµπέρασµα θα µπορούσε να διατυπωθεί το ότι η
συµµετοχή της αντιπροσωπείας της ΕΣ∆ι ήταν καρποφόρα! Ανανέωσε τη
συνεργασία της Σχολής µε τη γαλλική οµόλογό της και προώθησε τις
σχέσεις της µε άλλες Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπεύθυνη της
Σχολής ∆ικαστών της Ισπανίας για τη διεθνή επικοινωνία στον
εκπαιδευτικό τοµέα, κυρία Isabel Tomas Garcia, µας είπε ότι προσβλέπει
µε ενδιαφέρον σε µια µελλοντική συνεργασία των Χωρών του Νότου,
που αντιµετωπίζουµε κοινά προβλήµατα και έχουµε παρόµοια
ιδιοσυγκρασία, σε επίπεδο εκπαιδευτικών ανταλλαγών. Αυτό σηµαίνει
ότι στο µέλλον µπορούµε να επιδιώξουµε τη διοργάνωση προγραµµάτων
µε υποδοχή στην ΕΣ∆ι εκπαιδευόµενων από την Ισπανία, τη Γαλλία και
την Ιταλία, µε αντίστοιχη αποστολή δικών µας εκπαιδευόµενων σε
προγράµµατα που τρέχουν εκεί. ∆ιάθεση επικοινωνίας εξέφρασε και ο
πρόεδρος του Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου του Βελγίου, κύριος
Jean-Luc Cottyn, παρόλο που εκεί δεν υπάρχει σχολή δικαστών στο
µοντέλο της ΕΝΜ. Πολύ φιλικές υπήρξαν και οι συνοδοί των
εκπαιδευοµένων από τη Ρουµανία, κάτι που θα πρέπει να εκτιµηθεί ως
αφορµή για την εκ νέου διοργάνωση των προγραµµάτων επιµόρφωσης
που είχαν τρέξει στην ΕΣ∆ι κατά τα έτη 2002 και 2003, απευθυνόµενα σε
δικαστικούς λειτουργούς από τις χώρες της Βαλκανικής και του Ευξείνου
Πόντου και που εγκαταλείφθηκαν στη συνέχεια.
Αν και καρποφόρα, η συµµετοχή των εκπαιδευοµένων ήταν αυτόχρηµα
επίπονη! Απαίτησε σοβαρή προετοιµασία και έντονη προσήλωση για την
παρακολούθηση του προγράµµατος. Η γλωσσοµάθεια των
εκπαιδευόµενων της ΕΣ∆ι αποδείχθηκε υψηλού επιπέδου, αφού πέραν
της γαλλικής γλώσσας, που χρησιµοποιήθηκε στις συνεδριάσεις, κάλυπτε
και την αγγλική, που βοήθησε στο περιθώριο. Ως αντάλλαγµα, οι
εκπαιδευόµενοι είχαν µια πολύτιµη εµπειρία συµµετοχής και διεθνούς
συνεργασίας. Η Ελλάδα ήταν παρούσα και αυτό επισηµάνθηκε ιδιαίτερα
από τους διοργανωτές. Η συµµετοχή της ΕΣ∆ι πρέπει να θεωρηθεί ως µια
επιτυχία της ενεστώσας ∆ιεύθυνσης, που είχε την πολιτική βούληση και
την ετοιµότητα της άµεσης ανταπόκρισης στην πρόσκληση της ΕΝΜ και
του EJTN. Ευχόµαστε να υπάρξει συνέχεια!

Χριστόφορος Κοσµίδης, αρεοπαγίτης

