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Наименование Създаване на профили на компетенциите за съдии и прокурори
на практиката
Ключови
характеристи
ки:

В Полша понастоящем се извършва цялостна оценка на нуждите от
обучение въз основа на профили на уменията, които съдиите и
прокурорите трябва да притежават.
Тези профили се създават от група експерти, съставена от съдии и
прокурори от съдилища на различни равнища и юрисдикции и
университетски преподаватели, и са насочени към съдии и
прокурори, които работят в рамките на различни правни области
или изпълняват специфични задачи (например съдии в областта на
наказателното, гражданското, търговското или семейното право,
прокурори, прокурори, които се занимават с търговски дела,
обучители на съдии/прокурори и съдии/прокурори, които са
наставници на обучаващи се).
Тези профили включват както „незадължителни ключови
компетенции“ и професионалните роли/задължения, така и
„задължителни компетенции“ (например знания в областта на
правото), което означава например, че ще бъдат изготвени насоки
относно очакваното етично поведение и отношение на съдиите и
прокурорите съгласно настоящите правни разпоредби и
очакваните ежедневни практики.
Тъй като всеки съдия и прокурор се оценява индивидуално от
инспектор — по-висшестоящ съдия или прокурор, който обичайно
работи в съд от по-висша инстанция — системата позволява
ефективно съпоставяне на действителните компетенции на всеки
съдия с компетенциите, посочени в общия личен профил, като така
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Създаване на профили на уменията, които съдиите и прокурорите трябва да
притежават
се осигурява важна информация относно областите, към които
трябва да се насочи обучението.
Понастоящем са изготвени единствено профили за съдиите,
прокурорите, обучителите и наставниците, които работят в
областта на търговското право.

Данни за
контакт с
институцията

National School of Judiciary and Public Prosecution (Krajowa Szkoła
Sądownictwa i Prokuratury, KSSiP)
Ul. Krakowskie przedmiescie 62
20-076 Lublin
Poland
Телефон: + 48 81 440 87 10
Факс: + 48 81 440 87 11
Ел. поща: sekretariat@kssip.gov.pl
Уебсайт: http://www.kssip.gov.pl

Други
коментари

Макар че всяка отговаряща за съдебното обучение институция в
ЕС, прилага своя собствена система за оценка на нуждите от
обучение, при извършването на настоящото проучване бяха
събрани някои особено интересни идеи.
Тази въведена наскоро полска система също така има за цел да
послужи като основа на нова схема за оценка, която се базира на
същата оценка на „360 градуса“ на всеки отделен съдия и прокурор.
Поради това тази практика може да се превърне в интересен
пример на взаимовръзката между оценката на нуждите от обучение
и оценката на обучението. При все това, тъй като процесът все още
не е приключил и все още се очакват осезаеми резултати, тя може
да се счита за МНОГООБЕЩАВАЩА ПРАКТИКА, която заслужава
да бъде проследена внимателно.

Източник: Пилотен проект — Европейско съдебно обучение: „Лот 1 — Проучване на най-добрите
практики при обучението на съдии и прокурори“, осъществено от Европейската мрежа за съдебно
обучение (EJTN)
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