Najbolja praksa u izobrazbi sudaca i državnih odvjetnika
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Naziv prakse

Izrada profila sposobnosti za suce i državne odvjetnike

Glavne
značajke:

U Poljskoj se trenutačno provodi procjena potreba za izobrazbom koja
se zasniva na izradi profila kompetencija sudaca i državnih odvjetnika.
Te profile izrađuje skupina stručnjaka sastavljena od sudaca i državnih
odvjetnika sa sudova različitih razina i nadležnosti i sveučilišnih
profesora koja će obuhvatiti suce i državne odvjetnike koji rade u
različitim nadležnostima ili izvršavaju posebne zadaće (npr. suci za
kazneno pravo, suci za građansko pravo, suci za obiteljsko pravo,
državni odvjetnici, državni odvjetnici koji se bave trgovačkim pravom,
predavači koji provode izobrazbu sudaca/državnih odvjetnika i
suci/državni odvjetnici koji su mentori vježbenicima).
Ti će profili obuhvaćati „meke ključne kompetencije” i profesionalne
uloge/dužnosti te „tvrde kompetencije” (npr. znanje u području prava)
što znači, primjerice, da će također biti uspostavljene smjernice o
očekivanom etičkom ponašanju i stavovima sudaca i državnih
odvjetnika na temelju postojećih pravnih odredbi i očekivane
svakodnevne prakse.
Budući da inspektor, koji je sudac ili državni odvjetnik višeg ranga koji
obično radi na višem sudu, zasebno ocjenjuje svakog suca i državnog
odvjetnika, sustavom će se omogućiti učinkovita usporedba stvarnih
sposobnosti svakog suca sa sposobnostima sadržanima u općem
osobnom profilu i dobit će se važne naznake o područjima na koja treba
usmjeriti izobrazbu.
Trenutačno su dovršeni samo profili za suce, državne odvjetnike,
predavače i mentore koji se bave trgovačkim pravom.
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Kontaktni
podaci
institucije:

National School of Judiciary and Public Prosecution (Krajowa Szkoła
Sądownictwa i Prokuratury, KSSIP)
Ul. Krakowskie przedmiescie 62
20-076 Lublin
Poljska
Telefon: + 48 81 440 87 10
Faks: + 48 81 440 87 11
E-pošta: sekretariat@kssip.gov.pl
Web-mjesto: http://www.kssip.gov.pl

Ostale
primjedbe

Iako je svaka institucija za pravosudnu izobrazbu u EU-u provela vlastiti
sustav procjene potreba za izobrazbom, tijekom provedbe postojeće
studije prikupljene su neke posebno zanimljive ideje.
Ovaj nedavno uvedeni poljski sustav trebao bi služiti kao osnova za novi
program ocjenjivanja utemeljen na jednakoj cjelovitoj ocjeni svakog
pojedinog suca i državnog odvjetnika.
Stoga bi ova praksa mogla postati zanimljiv primjer međusobne
povezanosti procjene potreba za izobrazbom i evaluacije izobrazbe.
Međutim, budući da je postupak još u tijeku i opipljivi se rezultati
očekuju tek u budućnosti, ova se praksa može smatrati
OBEĆAVAJUĆOM PRAKSOM koju treba pažljivo pratiti.

Izvor: Pilot projekt – Europska pravosudna izobrazba „Lot 1 – Studija o najboljoj praksi izobrazbe sudaca i
državnih odvjetnika”, koji je provela Europska mreža za pravosudnu izobrazbu (EJTN)
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