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Σχόλια
Με την παρούσα έχω την τιµή να Σας εκθέσω ότι είχα την τιµή να λάβω
µέρος, ύστερα από πρόταση της Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών, στο
προαναφερόµενο

σεµινάριο

που

διοργανώθηκε

στα

πλαίσια

του

προγράµµατος «Independent Seminars (Administrative Law Sub – Working
Group)» από το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Εκπαίδευσης ∆ικαστών (European
Judicial Training Network-ΕJTN), στη Λιουµπλιάνα στις 16-17 Ιουνίου 2014,
µε τη συµµετοχή ∆ικαστών από δεκαοκτώ (18) Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Το πρόγραµµα, το οποίο πραγµατοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του
κ. Andrej KMECL, ∆ικαστή του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου της ∆ηµοκρατίας της
Σλοβενίας, περιέλαβε εισηγήσεις (το σχετικό υλικό µπορεί να αναζητηθεί στα
αγγλικά

στη

διεύθυνση

http://www.ejtn.eu/en/About/Independent-

Seminars/Administrative-Law-Sub-Working-Group/)

αναφορικώς

µε

το

Ευρωπαϊκό Θεσµικό ∆ίκαιο και ειδικότερα µε α) τα µέτρα που διαθέτει η

Επιτροπή εναντίον των Κρατών Μελών που έχουν παραβεί υποχρεώσεις
τους εκ των Συνθηκών (βλ. άρθρο 258 ΣΛΕΕ), την επίδραση των µέτρων
αυτών συµµόρφωσης στις διαδικασίες ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων,
καθώς και τη δυνατότητα ή µη ανατροπής του δεδικασµένου εθνικών
δικαστικών αποφάσεων ή ανάκλησης διοικητικών πράξεων, σε περίπτωση
που δοθεί µεταγενεστέρως από το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
διαφορετική ερµηνεία στο κρίσιµο νοµικό ζήτηµα (οµιλητής ο Rajko KNEZ,
καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Maribor της Σλοβενίας), β) την ερµηνεία
και την εφαρµογή των αποφάσεων του ∆ικαστηρίου από τα εθνικά δικαστήρια
(οµιλήτρια η Mirela STANCU, πρώην βοηθός του ∆ικαστή της Ρουµανίας στο
∆ΕΕ, καθηγήτρια της Νοµικής Σχολής στο Βουκουρέστι), γ) την επιρροή του
ευρωπαϊκού δικαίου στις εθνικές διαδικασίες (οµιλήτρια η Kathrin PETERSEN
από το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικονοµικών και Ενέργειας της ∆ανίας),
δ) την εφαρµογή του ευρωπαϊκού δικαίου και τα ζητήµατα που γεννώνται
ιδίως από το περιεχόµενο του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της
Ευρωπαϊκής

Ένωσης

∆ικαστηρίου

∆ηµόσιας

(οµιλητής
∆ιοίκησης

ο

Kieran
της

BRADLEY,

Ευρωπαϊκής

∆ικαστής

Ένωσης),

ε)

του
τα

προδικαστικά ερωτήµατα που τίθενται από πλευράς των εθνικών δικαστηρίων
(οµιλητής Alastair SUTTON, νοµικός σύµβουλος και ακαδηµαϊκός, o oποίος,
µεταξύ άλλων, υπήρξε διαπραγµατευτής στο τµήµα εξωτερικών σχέσεων της
Επιτροπής). Εξάλλου, προς πληρέστερη κατανόηση των ως άνω θεµατικών,
παρεµβλήθηκε ένα εργαστήριο (workshop), µε τη δηµιουργία οµάδων
εργασίας, όπου οι συµµετέχοντες είχαµε τη δυνατότητα, µέσω της ανταλλαγής
απόψεων και εµπειριών, να µελετήσουµε και να αξιολογήσουµε τα
πραγµατικά και νοµικά δεδοµένα µίας υπόθεσης (Case 432/05 Unibet),

σχετικώς µε την ερµηνεία και εφαρµογή των αποφάσεων του ∆ικαστηρίου
από τα εθνικά δικαστήρια.
Καταλήγοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι το εν λόγω επιµορφωτικό
πρόγραµµα παρουσίασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από άποψη ενηµέρωσης των
∆ικαστών σε τρέχοντα νοµολογιακά ζητήµατα που απασχολούν το ∆ικαστήριο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεύρυνε τους ορίζοντες των συµµετεχόντων και
κατέστησε δυνατή την ανεύρεση πρακτικών λύσεων σε ζητήµατα που
απασχολούν τις δικαιοδοσίες διαφορετικών κρατών.

