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Karatteristiċi
prinċipali:

Bħalissa qed issir valutazzjoni komprensiva tal-ħtiġijiet għat-taħriġ
ibbażat fuq il-ħolqien ta’ profili ta’ kompetenza għall-imħallfin u lprosekuturi fil-Polonja.
Dawn il-profili huma magħmula minn grupp ta’ esperti ffurmat minn
imħallfin u prosekuturi minn qrati ta’ livelli u ġurisdizzjonijiet differenti u
għalliema universitarji u se jindirizzaw imħallfin u prosekuturi li jaħdmu
f’ġurisdizzjonijiet differenti jew li jwettqu dmirijiet speċifiċi
(pereżempju, imħallfin esperti fil-liġi kriminali, imħallfin tal-liġi ċivili,
imħallfin tal-liġi kummerċjali,tal-liġi tal-familja, prosekuturi, prosekuturi
li jittrattaw kawżi kummerċjali, imħallef / prosekutur li jħarrġu u
mentors tal-imħallfin / prosekuturi ta’ apprendisti).
Dawn il-profili għandhom jinkludu kemm “kompetenzi ewlenin li
għandhom x'jaqsmu mal-attributi personali ta' persuna” u rwoli
professjonali / dmirijiet kif ukoll minn “kompetenzi li jistgħu jiġu
mgħallma” (pereż. għarfien fil-qasam tad-dritt) li jfisser li se jkunu
stabbiliti wkoll, pereżempju, il-linji gwida fuq l-imġiba etika u lattitudnijiet mistennija mill-imħallfin u l-prosekuturi li jirriżultaw middispożizzjoni legali attwali u l-prattika mistennija ta’ kuljum.
Peress li kull imħallef u prosekutur jiġi eżaminat individwalment minn
spettur - jiġifieri mħallef jew prosekutur b’livell ogħla ta’ anzjanità li
normalment jaħdmu f’qorti ta' istanza ogħla - is-sistema se tippermetti
t-tqabbil effettiv tal-kompetenzi attwali ta’ kull imħallef malkompetenzi fil-profil personali ġenerali, u għalhekk tagħti
indikazzjonijiet importanti dwar l-oqsma fejn għandu jkun iffukat it-
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taħriġ.
Fil-preżent, tlestew biss il-profili għall-imħallfin, il-prosekuturi, ilħarrieġa u l-konsulenti li jaħdmu fil-qasam tal-liġi kummerċjali.
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Għalkemm kull istituzzjoni ta’ taħriġ għall-ġudikatura fl-UE implimentat
is-sistema tagħha stess għall-valutazzjoni tal-ħtiġijiet ta’ taħriġ, waqt listudju attwali nġabru xi ideat partikolarment interessanti.
Is-sistema Pollakka li ġiet implimentata dan l-aħħar għandha wkoll lgħan li sservi bħala bażi għal skema ta' valutazzjoni ġdida bbażata fuq listess 360° grad ta’ valutazzjoni individwali ta’ kull imħallef u
prosekutur.
Għalhekk, din il-prassi tista’ ssir eżempju interessanti talinterkonnessjoni bejnil-valutazzjoni tal-ħtiġijiet ta’ taħriġ u levalwazzjoni tat-taħriġ. Madankollu, hekk kif il-proċess għadu għaddej
u r-riżultati tanġibbli huma mistennija biss aktar 'il quddiem, jista’ jitqies
bħala PRASSI PROMETTENTI li jistħoqqilha tiġi mmonitorjata millqrib.

Sors: Proġett Pilota - Taħriġ Ġudizzjarju Ewropew: "Lott 1 – Studju dwar l-aħjar prassi fit-taħriġ ta'
imħallfin u prosekuturi",imwettaq min-Netwerk Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju (EJTN)
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