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Σχόλια
Κατόπιν σχετικής υποδείξεως της Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών
Λειτουργών µετέσχον στο διήµερο ενηµερωτικό συνέδριο µε θέµα «The
Charter of Fundamental Rights of the European Union : assessing and
responding to the training needs of legal practitioners and public officials”,
που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες, στις 17 και 18 ∆εκεµβρίου 2014. Το
συνέδριο αυτό οργανώθηκε από την αρµόδια Γενική ∆ιεύθυνση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε την ευκαιρία της συµπληρώσεως πενταετίας από
την έναρξη της ουσιαστικής ισχύος του ευρωπαϊκού Χάρτη Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων (ΧΘ∆) και σκοπός του ήταν η αποτίµηση της µέχρι τώρα
εφαρµογής του και ο εντοπισµός κενών και αναγκών που προέκυψαν από την
εφαρµογή αυτή.
Το συνέδριο αυτό διαρθρώθηκε σε πέντε µέρη. Την πρώτη ηµέρα
έγιναν οι εισαγωγικές τοποθετήσεις (εισαγωγή από την Επίτροπο ∆ικαιοσύνης
Vera Jurova), και τα δύο πρώτα µέρη, α) Η εφαρµογή του ΧΘ∆ από τους
νοµικούς της πράξης και β) Εκπαίδευση δικαστών και νοµικών της πράξης
στα θεµελιώδη δικαιώµατα. Τη δεύτερη ηµέρα έγιναν τα λοιπά τρία µέρη, γ) Ο
ρόλος των εθνικών οργανισµών ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ισότητος στην
εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα, δ) Εκπαίδευση δηµόσιων αρχών στα
ανθρώπινα δικαιώµατα και ε) Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και οι τελικές παρατηρήσεις.
Στο συνέδριο συµµετέσχον 200 περίπου άτοµα, στην πλειονότητα νέοι
σχετικά δικηγόροι και διαφόρων κατηγοριών υπάλληλοι, αλλά και δικαστές και
καθηγητές νοµικών σχολών από όλη την Ευρώπη. Οι προεδρεύσαντες των
συνεδριών και οι εισηγητές ήσαν επίσης ποικίλου επιπέδου, από τον (Αντι)
πρόεδρο του Γαλλικού Συµβουλίου της Επικρατείας Jean- Marc Sauvé µέχρι
στελέχη διαφόρων µη κυβερνητικών οργανισµών σχετικών µε επί µέρους
ανθρώπινα δικαιώµατα, κυρίως µε το ζήτηµα του ασύλου.

Οι εισηγήσεις (κυρίως στα αγγλικά, µε ελάχιστες στα γαλλικά ή
γερµανικά) ήσαν πολλές τον αριθµό (περίπου 30), µε συνέπεια ο διατιθέµενος
σε κάθε εισηγητή χρόνος να είναι πολύ λίγος (περίπου 8΄) και να µην είναι
δυνατή η εµβάθυνση στο υπό πραγµάτευση ζήτηµα, ακόµη και από
πραγµατικά συγκροτηµένους εισηγητές.
Συνολικά, το συνέδριο ήταν χρήσιµο και παρείχε πολλές
ενδιαφέρουσες πληροφορίες και γνώσεις για το αντικείµενό του. ∆εν ήταν,
βεβαίως, επικεντρωµένο στον τρόπο διδασκαλίας των σχετικών µε τα
ανθρώπινα δικαιώµατα ζητηµάτων αλλά παρείχε σε ευρεία κλίµακα γνώσεις
για την λειτουργία και εφαρµογή τους.
Ενδιαφέροντες σύνδεσµοι στο διαδίκτυο για τα σχετικά ζητήµατα, όπως
τους ενετόπισα κατά τη συµµετοχή µου στο συνέδριο, µε βάση αντίστοιχες
εισηγήσεις, είναι 1) www.ejtn.eu (Themis section) του European Judicial
Training Network, το οποίο προσφέρει και επιµορφωτικά σεµινάρια, 2)
www.era.int
της Academy of European Law, στο
Trier, και
3)
www.scuolamagistratura.it της ιταλικής σχολής δικαστών. Θα ήταν, νοµίζω,
πολύ χρήσιµο για τη Σχολή αν οι διδάσκοντες στον οικείο τοµέα ή και τα
όργανα διοικήσεώς της προσέφευγαν στις πληροφορίες και τις εν γένει
παρεχόµενες από τους αντίστοιχους οργανισµούς δυνατότητες.
Συνυποβάλλω, για τον εµπλουτισµό της Βιβλιοθήκης της Σχολής, δύο
ετήσιες αναφορές της Επιτροπής (2013) για την εφαρµογή του ΧΘ∆, στην
αγγλική,
οι οποίες διενέµοντο στο Συνέδριο. Συνυποβάλλω, επίσης,
φωτοτυπία του προγράµµατος του συνεδρίου.

