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Λόγω του ιδιαίτερου γεωγραφικού πλαισίου της χώρας, η Δικαστική
Ακαδημία (Judicial Academy) της Κροατίας έχει δημιουργήσει πέντε
περιφερειακά κέντρα κατάρτισης, τα οποία ευνοούν, σε ορισμένες
περιπτώσεις, την αποκεντρωμένη προσέγγιση της κατάρτισης.
Δεδομένου ότι υπάρχουν διαφορές στις ανάγκες κατάρτισης των
δικαστών και των εισαγγελέων διαφορετικών περιφερειών (π.χ. η
ειδίκευση στο ναυτικό δίκαιο αφορά ειδικά τις παράκτιες περιοχές), η
Δικαστική Ακαδημία εισήγαγε έναν μηχανισμό αξιολόγησης των
αναγκών κατάρτισης που προορίζεται να δώσει λύση στο πρόβλημα
αυτό, εξισορροπώντας ταυτόχρονα την αμιγώς αποκεντρωμένη
προσέγγιση της κατάρτισης με έναν κεντρικό σχεδιασμό της με
συνοχή σε εθνικό επίπεδο.
Κάθε χρόνο αποστέλλονται ερωτηματολόγια αξιολόγησης των
αναγκών κατάρτισης σε ενδιαφερόμενους φορείς (Υπουργείο
Δικαιοσύνης, πανεπιστήμια και μέλη του συμβουλίου του
προγράμματος), καθώς και στους συντονιστές των περιφερειακών
κέντρων κατάρτισης (συνήθως πρόκειται για δικαστές και/ή
εισαγγελείς).
Αφού συνοψιστούν, οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια αυτά
αποστέλλονται στο συμβούλιο του προγράμματος της Ακαδημίας, το
οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίζει σχετικά με τα θέματα που θα
περιληφθούν στο πρόγραμμα του επόμενου έτους.
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Μολονότι κάθε φορέας κατάρτισης δικαστικού προσωπικού στην ΕΕ
εφαρμόζει το δικό του σύστημα για την αξιολόγηση των αναγκών
κατάρτισης, κατά τη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης συλλέχθηκαν
ορισμένες ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ιδέες. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων
κάθε εθνικού συστήματος δεν είναι, κατά πάσα πιθανότητα, δυνατή η
πλήρης μεταφορά της παρούσας πρακτικής.
Η παρούσα ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ υιοθετήθηκε πριν
από δύο χρόνια και παρέχει τη δυνατότητα αντιμετώπισης της
έντονης περιφερειακής πολυμορφίας σε κεντρικό επίπεδο.

Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 1 – Μελέτη σχετικά με τις
βέλτιστες πρακτικές κατάρτισης δικαστών και εισαγγελέων», που εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ)
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