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Karatteristiċi
prinċipali:

L-Analiżi tal-Prattiki tal-Qorti fl-Estonja hija proċess ta' studju taddeċiżjonijiet tal-qrati (u jekk ikun hemm bżonn, dokumenti oħrajn
relatati mal-qrati) fl-aspetti rilevanti kollha tagħhom, sabiex jiġu
identifikati problemi fl-applikazzjoni uniformi tal-liġi mill-qrati.
Tul din ir-riċerka, analista jew grupp ta' analisti (membri tal-persunal talAmministrazzjoni tal-Qorti Suprema) jasserixxu l-ambitu ta' problemi li
jistgħu jeżistu fl-applikazzjoni ta' normi ġuridiċi.
Ir-riżultati ta' din l-analiżi, flimkien mal-konklużjonijiet dwar kif il-qrati
japplikaw ċerti dikjarazzjonijiet ġuridiċi u kif jaslu għalihom, huma
ppreżentati f'dokument miktub, li jkun ippubblikat u mqassam lillimħallfin bħala għajn ta' informazzjoni mhux vinkolanti jew referenza u
jintużaw bħala materjal tat-taħriġ.
Dan il-mekkaniżmu għandu l-għan li jivvaluta problemi sistemiċi flapplikazzjoni tal-liġi u ma jintużax għal finijiet ta' evalwazzjoni.
Għalkemm l-għan ewlieni tal-Analiżi tal-Prattiki tal-Qorti huwa li jkun
għodda għal applikazzjoni iktar uniformi tal-liġi, filwaqt li jipprovdi lillimħallfin b'analiżi tal-prattiki tal-qorti ffukata, konċiża u orjentata lejn ilprattiċità, hija tintuża wkoll bħala sors ieħor għall-ġbir tal-informazzjoni
dwar il-ħtiġijiet ta' taħriġ.
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Għalkemm kull istituzzjoni ta' taħriġ għall-ġudikatura fl-UE implimentat
is-sistema tagħha għall-valutazzjoni tal-bżonnijiet ta' taħriġ, inġabru xi
ideat partikolarment interessanti waqt li kien qed isir dan l-istudju. Linteress ta' din l-Analiżi tal-Prattiki tal-Qorti Estonjana, li hija
kkwalifikata bħala PRATTIKA PROMETTENTI, huwa li tista' tintuża
wkoll bħala għodda li tivvaluta l-impatt tat-taħriġ.
Għal din il-fini, jintużaw l-għejun kollha disponibbli tal-informazzjoni u lvalutazzjoni tiġi integrata fil-valutazzjoni tal-ħtiġijiet, billi flidentifikazzjoni tal-impatt tat-taħriġ preċedenti jista' jinstab x'għad
hemm nieqes u fuq xiex għandu jiffoka kull taħriġ addizzjonali.
L-idea hi li bidla fil-ġurisprudenza f'qasam li ġiet ipprovduta
informazzjoni fuqu minn rianaliżi mwettqa fl-istess qasam wara t-taħriġ,
tikkostitwixxi indikatur tajjeb tal-impatt tat-taħriġ. Is-sistema ta' hawn
fuq tista' tikkomplementa għodod u metodi oħrajn li jista' jkun li qed
jintużaw bħalissa u tikkorrispondi għal-Livell 4 ta' Kirkpatrick.
Dokumenti ta' Analiżi tal-Prattiki tal-Qorti jistgħu jintużaw ukoll bħala
materjal għat-taħriġ. Is-sistema tista' ma tħallix xi impatt fuq il-fażijiet
tat-tfassil u tat-twassil tal-proċess tat-taħriġ, peress li l-unitajiet talanaliżi jistgħu jipprovdu sostenn għall-identifikazzjoni tal-ħarrieġa. Ilħsieb hu li analista li jħejji materjali analitiċi f'qasam partikolari jista' jkun
adatt biex jippreżenta s-suġġett lill-imħallfin waqt lekċers, seminars jew
diskussjonijiet madwar mejda tonda.
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