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Στο Βέλγιο, το Ινστιτούτο Δικαστικής Κατάρτισης (IGO/IFJ) έχει
αναπτύξει έναν πίνακα ικανοτήτων που προορίζεται για χρήση κατά
την αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης σε λειτουργικό επίπεδο.
Αρχικά, συγκεντρώθηκαν οι απόψεις των προέδρων των δικαστηρίων
και των προϊσταμένων εισαγγελίας σχετικά με τις τρέχουσες και
μελλοντικές ικανότητες των δικαστών, των εισαγγελέων και των
δικαστικών υπαλλήλων που εργάζονται στα δικαστήρια ή τις
εισαγγελίες τους.
Στη συνέχεια, το βελγικό Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Ανώτατο
Δικαστικό Συμβούλιο κλήθηκαν να αξιολογήσουν τα προσδοκώμενα
αυτά επίπεδα ικανοτήτων. Ακολούθως, με βάση τα εν λόγω πρότυπα
ικανοτήτων, το Ινστιτούτο Δικαστικής Κατάρτισης συνέκρινε τις
τρέχουσες ικανότητες με τις απαιτούμενες ικανότητες. Από το
αποτέλεσμα της ανάλυσης αυτής ενδέχεται να αποκαλυφθεί ένα κενό
με βάση το οποίο θα καθοριστούν τα συγκεκριμένα πεδία όπου θα
πρέπει να επικεντρωθεί η κατάρτιση.
Το σχέδιο προβλέπει ότι η ανάλυση αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί
κατά τη διάρκεια των επόμενων τεσσάρων έως πέντε ετών.
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Άλλες
παρατηρήσεις

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.
Η εν λόγω πρακτική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ΠΟΛΛΑ
ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ στην οποία αξίζει να δοθεί συνέχεια.
Έχει επίσης επισημανθεί ότι στις θετικές πτυχές της πρακτικής αυτής
συγκαταλέγεται το υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής των προέδρων
των δικαστηρίων και των προϊσταμένων εισαγγελίας στη διαδικασία
αξιολόγησης των αναγκών κατάρτισης, οι οποίες πλέον καθορίζονται
σε οργανωτικό (δικαστήρια και εισαγγελίες) συστημικό 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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