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Šiuo metu Lenkijoje, remiantis kuriamais teisėjų ir prokurorų
kompetencijos profiliais, atliekamas išsamus mokymo poreikių
įvertinimas.
Šiuos profilius kuria ekspertų grupė, kurią sudaro įvairių instancijų ir
skirtingą jurisdikciją turinčių teismų teisėjai ir prokurorai, taip pat
universitetų dėstytojai, ir ji savo darbą atlieka naudodamasi skirtingą
kompetenciją turinčių arba konkrečias užduotis atliekančių teisėjų ir
prokurorų (pvz., baudžiamųjų bylų, civilinių bylų, komercinės teisės
bylų, šeimos teisės bylų teisėjų, prokurorų, komercines bylas tiriančių
prokurorų, teisėjų / prokurorų instruktorių ir teisėjų / prokurorų
stažuotojų mentorių) patirtimi.
Kompetencijos profilius sudaro „pagrindinė socialinė kompetencija“ ir
profesinės funkcijos / pareigos, taip pat „profesinė kompetencija“ (pvz.,
konkrečios teisės srities žinios), o tai reiškia, kad, pvz., taip pat bus
parengtos gairės dėl pageidautino teisėjų ir prokurorų etinio elgesio ir
įpročių atsižvelgiant į galiojančią teisinę sistemą ir pageidautinos
kasdienės praktikos.
Tyrėjas kiekvieną teisėją ir prokurorą − tai yra aukštesnio rango teisėjas
arba prokuroras, kuris paprastai dirba aukštesnės instancijos teisme, −
vertina atskirai, todėl galima ne tik veiksmingai palyginti kiekvieno
teisėjo faktinę kompetenciją su bendrame asmens profilio aprašyme
nurodyta kompetencija, bet ir sužinoti svarbią informaciją apie sritis, į
kurias reikėtų orientuoti mokymus.
Iki šiol yra sukurti tik komercinės teisės srityje dirbančių teisėjų,
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prokurorų, instruktorių ir mentorių profiliai.
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Nacionalinė teisėjų ir prokurorų mokykla (Krajowa Szkoła Sądownictwa i
Prokuratury, KSSiP)
Ul. Krakowskie przedmiescie 62
20-076 Lublin
Lenkija
Tel.: + 48 81 440 87 10
Faksas: + 48 81 440 87 11
E. paštas: sekretariat@kssip.gov.pl
Interneto svetainė http://www.kssip.gov.pl

Kitos pastabos

Kiekviena ES veikianti teisininkų mokymo institucija savaip įgyvendino
mokymo poreikių įvertinimo sistemą, tačiau atliekant šį tyrimą buvo
gauta tam tikrų ypač įdomių pasiūlymų.
Be to, šios neseniai Lenkijoje įdiegtos sistemos tikslas − sukurti naujos
vertinimo schemos, pagrįstos tuo pačiu visapusišku kiekvieno teisėjo ir
prokuroro vertinimu, pagrindą.
Todėl ši praktika gali tapti įdomiu sąveikos tarp mokymo poreikių
įvertinimo ir paties mokymo vertinimo pavyzdžiu. Vis dėlto procesas dar
nebaigtas ir apčiuopiamus rezultatus tikimasi pasiekti tik ateityje, todėl
šią praktiką galima vertinti kaip PERSPEKTYVIĄ PATIRTĮ, kurią reikia
atidžiai stebėti.

Šaltinis: Bandomasis projektas. Europos teisėjų mokymas. Europos teisėjų mokymo tinklo (ETMT)

įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis projektas „1 dalis. Teisėjų ir prokurorų
mokymo geriausios patirties tyrimas“.
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