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Huvudegenskaper:

I Polen håller man för närvarande på att genomföra en övergripande
bedömning av utbildningsbehovet. Bedömningen grundas på
skapandet av kompetensprofiler för domare och åklagare.
Profilerna skapas av en grupp av experter bestående av domare och
åklagare från domstolar på olika nivåer och med olika behörighet samt
av universitetslärare. Profiler ska tas fram för domare och åklagare som
arbetar inom olika behörighetsområden eller som utför specifika
uppgifter (t.ex. brottmålsdomare, tvistemålsdomare, handelsmålsdomare, familjemålsdomare, åklagare, åklagare i handelsmål, utbildare
av domare/åklagare och mentorer till domar-/åklagarpraktikanter).
Profilerna är tänkta att omfatta såväl ”mjuka nyckelkompetenser” och
yrkesroller/yrkesuppgifter som ”hårda kompetenser” (t.ex. juridiska
fackkunskaper). Detta innebär t.ex. att man även kommer att fastställa
riktlinjer för domares och åklagares förväntade etiska uppträdande och
attityder till följd av de nuvarande lagbestämmelserna och det
förväntade arbetet.
En inspektör – en domare eller en åklagare med högre senioritet som i
regel arbetar i en överrätt – gör en individuell bedömning av varje
domare och åklagare. Systemet gör det därför möjligt att på ett
effektivt sätt jämföra en domares faktiska kompetenser med
kompetenserna i den allmänna personliga profilen. Bedömningen ger
således en god bild av vilka områden som utbildningen bör inriktas på.
För närvarande har man endast färdigställt profiler för de domare,
åklagare, utbildare och mentorer som arbetar med handelsrätt.
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Övriga
synpunkter

Även om varje institution för utbildning av domarkåren i EU tillämpar
sitt eget system för att få reda på utbildningsbehovet framkom några
särskilt intressanta idéer under genomförandet av denna studie.
Tanken är dessutom att det system som Polen nyligen har infört ska
ligga till grund för ett nytt bedömningssystem som ska grundas på
samma heltäckande bedömning av varje enskild domare och åklagare.
Denna praxis kan därför bli ett intressant exempel på kopplingen mellan
bedömningen av utbildningsbehov och utvärderingen av utbildningen.
Eftersom processen fortfarande pågår och konkreta resultat inte
förväntas förrän längre fram kan detta ses som en LOVANDE PRAXIS
som noga bör följas upp.

Källa: Pilotprojekt – Europeisk juridikutbildning: ”Del 1 – Studie om bästa praxis vid utbildning av domare
och åklagare”, utförd av Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN)
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