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Σχόλια
1.Την 5η και 6η Ιουνίου 2012 πραγµατοποιήθηκαν στο
Στρασβούργο, στις εγκαταστάσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης, οι
εργασίες της Συνδιάσκεψης του ∆ικτύου HELP για το έτος 2012. Το
∆ίκτυο HELP (Human rights Education for Legal Professionals)
λειτουργεί στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης από το 2005 και
έχει ως σκοπό τη βελτίωση της κατάρτισης των Επαγγελµατιών του
∆ικαίου, δηλαδή των δικαστών, των εισαγγελέων και των δικηγόρων που
δραστηριοποιούνται εντός των 47 Κρατών µελών του εν λόγω
Οργανισµού, σε ζητήµατα εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Σύµβασης
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) σε εθνικό επίπεδο, σύµφωνα µε τη
Σύσταση 4 της Επιτροπής Υπουργών του 2004, της ∆ιακήρυξης του
Interlaken (2010) και της ∆ιακήρυξης του Brighton (2012). Η
χρηµατοδότηση του HELP γίνεται από το «Καταπιστευµατικό Κεφάλαιο
για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου» (HRTF, Human Rights Trust Fund),
ένα οικονοµικό φορέα που δηµιουργήθηκε το 2008 µε πρωτοβουλία της
Νορβηγίας, από τη Χώρα αυτή, το Συµβούλιο της Ευρώπης και την
Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συµβουλίου της Ευρώπης (CEB). Στο HRTF
προσχώρησαν στη συνέχεια η Γερµανία, οι Κάτω Χώρες, η Φινλανδία
και η Ελβετία, πρόσφατα δε και το Ηνωµένο Βασίλειο.

2.
Στη Συνδιάσκεψη πήραν µέρος περίπου 120 επαγγελµατίες
του δικαίου, προερχόµενοι είτε από φορείς παροχής δικαστικής
εκπαίδευσης είτε από δικηγορικούς συλλόγους των Κρατών µελών του
Συµβουλίου της Ευρώπης. Την Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών
εκπροσώπησε ο διδάσκων Χριστόφορος Κοσµίδης, αρεοπαγίτης. Ο
δικηγόρος Γιάννης Κτιστάκις, λέκτορας του ∆ηµοσίου ∆ιεθνούς ∆ικαίου
στη Νοµική Σχολή του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, που έχει
ιδιαίτερη ενασχόληση στα ζητήµατα της προστασίας των δικαιωµάτων
του ανθρώπου, ήταν ειδικά προσκεκληµένος µε την ιδιότητα αυτή. Όλα
τα έξοδα των συµµετεχόντων καλύφθηκαν από τους διοργανωτές.
3.
Θεµελιώδης στόχος των πρωτοβουλιών, οι οποίες
αναλαµβάνονται στους κόλπους του Συµβουλίου της Ευρώπης,
παραµένει πάντοτε η προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Στο
µέτρο που η αποτελεσµατικότητα της προστασίας αυτής θα αυξάνεται σε
εθνικό επίπεδο, η ανάγκη παρέµβασης του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε∆∆Α) για την αποκατάσταση των
θιγοµένων προσώπων θα µειώνεται! Για την αποτελεσµατικότητα της
προστασίας, όµως, απαιτούνται: Α) Καλή συνεργασία µεταξύ Ε∆∆Α και
εθνικών δικαιοδοσιών, η οποία προϋποθέτει αµοιβαία γνωριµία των
συντελεστών και κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων και του τρόπου
προσέγγισης των προβληµάτων. Β) Άρτια γνώση της ΕΣ∆Α και της
ερµηνείας αυτής εκ µέρους του Ε∆∆Α, κατά τη νοµολογιακή εφαρµογή
της και Γ) Συνεχή ενηµέρωση των Επαγγελµατιών του ∆ικαίου επί των
πάσης φύσεως εξελίξεων, οι οποίες εν δυνάµει επηρεάζουν, θετικά ή
αρνητικά, την προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου.
4.
Προς το παρόν, ο αριθµός των ασκουµένων ατοµικών
προσφυγών ενώπιον του Ε∆∆Α µεγαλώνει δραµατικά, πράγµα που
υποδηλώνει αντίστοιχες παραβιάσεις των δικαιωµάτων, τουλάχιστον
κατά την εκτίµηση των προσφευγόντων. Οι περισσότερες, βέβαια, από
τις προσφυγές αυτές (ήτοι, µέρος, που υπολογίζεται σε ποσοστό περίπου
80% των ασκουµένων προσφυγών) δεν εισάγονται προς εκδίκαση, διότι
η ροή τους ανακόπτεται στην προδικασία, για λόγους που τις καθιστούν
απαράδεκτες. Αν και το «φιλτράρισµα» αυτό διευκολύνει το Ε∆∆Α ως
προς τη διεκπεραίωση της εκκρεµότητάς του, ο µεγάλος όγκος των
προσφυγών, που χαρακτηρίζονται απαράδεκτες, υποδηλώνει έλλειµµα
των δικηγόρων, που τις έχουν προετοιµάσει, ως προς την καλή γνώση
του τρόπου της ανάδειξης των παραβιάσεων και της ορθής υποβολής του
αιτήµατος παροχής προστασίας από το Ε∆∆Α.
5.
Τα παραπάνω (παρ.3 και 4) αναδεικνύουν την ανάγκη της
καλής κατάρτισης και της συνεχούς επιµόρφωσης των Επαγγελµατιών
του ∆ικαίου. Φιλοδοξία του ∆ικτύου HELP είναι να συµβάλει στη
διαµόρφωση και στην εκτέλεση προγραµµάτων εκπαίδευσης, για την
ικανοποίηση της ανάγκης αυτής. Προς το σκοπό αυτό και µεταξύ άλλων

πρωτοβουλιών, το ∆ίκτυο HELP: Α) ∆ηµιούργησε την ιστοσελίδα
http://www.coe.int/help, δια µέσου της οποίας αφ’ ενός παρέχει
πληροφορίες για τα προγράµµατά του και τεκµηρίωση για θέµατα
εκπαίδευσης επί της εφαρµογής της ΕΣ∆Α και αφ’ ετέρου δίνει τη
δυνατότητα δηµοσίου διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων σε
Επαγγελµατίες του ∆ικαίου από τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της
Ευρώπης. Β) Αναπτύσσει µια εξειδικευµένη µεθοδολογία εκπαίδευσης
στα θέµατα που αναφέρθηκαν, η οποία συνδυάζει σύντοµα σεµινάρια
ευαισθητοποίησης, επαναλαµβανόµενα προγράµµατα εµβάθυνσης µε
εβδοµαδιαία διάρκεια, διαπροσωπικές συναντήσεις αµοιβαίας γνωριµίας
και ανταλλαγής απόψεων, σεµινάρια εργασίας επί συγκεκριµένων
υποθέσεων και µαθήµατα µε ηλεκτρονική αλληλογραφία. Εγχειρίδια της
µεθοδολογίας αυτής υπάρχουν αναρτηµένα στην ιστοσελίδα που
αναφέρθηκε. Γ) Αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην άρτια προετοιµασία
των προσώπων, τα οποία πρόκειται να αναλάβουν το έργο της
εκπαίδευσης των Επαγγελµατιών του ∆ικαίου σε εθνικό επίπεδο και για
το σκοπό αυτό προετοιµάζει και συνιστά στα Κράτη µέλη τη διοργάνωση
ειδικών σεµιναρίων (Training of Trainers). Πρόσωπα µε εξειδίκευση
στην προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου σε εθνικό επίπεδο ή µε
εµπειρία από την άσκηση καθηκόντων ενώπιον του Ε∆∆Α θεωρούνται
ιδιαιτέρως κατάλληλα για το σκοπό αυτό. Και ∆) Προωθεί την επιλογή
προσώπων – συνδέσµων στα Κράτη µέλη, για να διευκολυνθεί η
επικοινωνία και συνεργασία των εθνικών φορέων παροχής εκπαίδευσης
στους Επαγγελµατίες του ∆ικαίου µε το ∆ίκτυο HELP και τους
συνεργάτες του.
6.
Οι εργασίες της Συνδιάσκεψης διεξήχθησαν σε Ολοµέλεια
και σε Οµάδες Εργασίας. Ο γράφων ενηµέρωσε τους διοργανωτές και
τους συµµετέχοντες ότι στην Ελλάδα, µετά τη δηµιουργία της ΕΣ∆ι,
καλλιεργείται συστηµατικά η γνωριµία των δικαστικών λειτουργών µε
τις γενικές αρχές της ΕΣ∆Α και τη νοµολογία του Ε∆∆Α, καθώς και ότι,
πρόσφατα, η εκπαίδευση για τα θέµατα αυτά έχει οργανωθεί ακόµη
καλύτερα, µε την ανάθεση της διδασκαλίας σε εξειδικευµένο
πανεπιστηµιακό καθηγητή, ο οποίος λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων
δεν µπόρεσε να παρευρεθεί στη Συνδιάσκεψη. Ακόµη, αν και χωρίς
εµπειρία στο αντικείµενο αυτό, ο γράφων τόνισε ότι οι υπό κατάρτιση ή
επιµόρφωση δικαστικοί λειτουργοί έχουν ανάγκη, προεχόντως, από
πρακτική διδασκαλία. Και ότι η διδασκαλία αυτή πρέπει να είναι
προσανατολισµένη στην παρουσίαση πραγµατικών υποθέσεων µε σκοπό
να καταδειχθούν, πρώτα, οι παραβιάσεις, που τυχόν εµφιλοχώρησαν
κατά τη διάρκεια της εκκρεµοδικίας ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων
και, έπειτα, η κρίση του Ε∆∆Α ως προς την απόρριψη ή την παραδοχή
των προβληθεισών αιτιάσεων και ως προς τις συνέπειες που σε κάθε
συγκεκριµένη περίπτωση έπρεπε να επέλθουν. Οι διοργανωτές

αναγνώρισαν ότι η µέθοδος αυτή µπορεί, πράγµατι, να αποβεί
αποτελεσµατική, διότι πολλές από τις διατάξεις της ΕΣ∆Α εµφανίζουν
ερµηνευτικές δυσχέρειες, µε συνέπεια η νοµολογία του Ε∆∆Α να αποκτά
καθοριστική σηµασία για τον τρόπο της ορθής εφαρµογής της στις κατ’
ιδίαν περιπτώσεις.
7.
Στο περιθώριο της Συνδιάσκεψης, ο γράφων επιδίωξε να
έχει προσωπική συνάντηση µε τον Έλληνα δικαστή στο Ε∆∆Α. Ο
καθηγητής Λίνος – Αλέξανδρος Σισιλιάνος µε µεγάλη προθυµία
ανταποκρίθηκε στο αίτηµα και, κατά την µακρά συζήτηση που
ακολούθησε, µεταξύ άλλων δήλωσε πρόθυµος να έχει συνεργασία µε την
ΕΣ∆ι και να συµβάλει στην ενδεχόµενη διοργάνωση µιας ηµερίδας µε
πρακτικό προσανατολισµό για θέµατα εφαρµογής της ΕΣ∆Α, τόσο στο
πεδίο του αστικού όσο και σ’ εκείνο του ποινικού δικαίου. Ανάλογη
επιθυµία εξέφρασε και ο διευθυντής του Προγράµµατος HELP Roberto
Rivello, προτείνοντας µε ιδιαίτερα θερµό τρόπο κατά την ώρα του
αποχαιρετισµού «να οργανώσουµε κάτι στην Ελλάδα»! Ο γράφων έχει τη
γνώµη ότι για τον προσεχή Νοέµβριο 2012 θα άξιζε τον κόπο να
οργανωθεί, υπό την αιγίδα του ∆ικτύου HELP, µια ηµερίδα, µε
συµµετοχή των ανωτέρω ή και άλλων ειδικών από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, απευθυνόµενη στους εκπαιδευόµενους της ΕΣ∆ι. Η
ηµεροµηνία θα ήταν σκόπιµο να συµπέσει µε την παρουσία των γάλλων
εκπαιδευόµενων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ετήσιας συνεργασίας µε
την ΕΝΜ και το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για τη ∆ικαστική Εκπαίδευση
(EJTN), για να την παρακολουθήσουν και αυτοί, αφού ούτως ή άλλως θα
πρέπει να υπάρχει ταυτόχρονη µετάφραση. Αποµένει να εξετασθεί αν η
ηµερίδα θα µπορούσε να επαναληφθεί την επόµενη ηµέρα στο πλαίσιο
της επιµόρφωσης για πολιτικούς – ποινικούς δικαστές και εισαγγελείς.
8.
Συµπερασµατικά, ο γράφων πιστεύει ότι η απόφαση της
∆ιεύθυνσης να εκπροσωπηθεί η ΕΣ∆ι στη Συνδιάσκεψη του ∆ικτύου
HELP για το 2012 υπήρξε ορθή. Ήταν πολύ σηµαντικό να βρίσκεται και
η Ελλάδα εκεί, όταν άλλες, πολύ µικρότερες Χώρες ή νεοπαγείς
∆ηµοκρατίες ήσαν παρούσες!

