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Kohtunike ja prokuröride pädevusprofiilide loomine

Peamised
tunnusjooned

Praegu toimub Poolas laiaulatuslik koolitusvajaduste väljaselgitamine,
mis põhineb kohtunike ja prokuröride pädevusprofiilide loomisel.
Neid profiile loob erineva astme ja erineva pädevusega kohtute
kohtunikest ja prokuröridest ning ülikooli õppejõududest koosnev
eksperdirühm ning vaatluse alla võetakse erinevates kohtutes töötavad
või konkreetseid ülesandeid täitvad kohtunikud ja prokurörid (nt
kriminaalõiguse valdkonna kohtunikud, tsiviilõiguse valdkonna
kohtunikud, kaubandusõiguse valdkonna kohtunikud, perekonnaõiguse
valdkonna kohtunikud, prokurörid, kaubandusasjadega tegelevad
prokurörid, kohtunikest/prokuröridest koolitajad ning praktikantide
kohtunikest/prokuröridest mentorid).
Need profiilid peaksid hõlmama nii n-ö pehmete oskustega seotud
pädevusi ja kutsealaseid ülesandeid/kohustusi kui ka n-ö kõvade
oskustega seotud pädevusi (näiteks õigusalased teadmised). See
tähendab, et näiteks koostatakse ka kohtunikelt ja prokuröridelt
oodatavat eetilist käitumist ja suhtumist käsitlevad suunised, mis
põhinevad kehtivatel õigusaktidel ja oodataval igapäevatööl.
Kuna iga kohtunikku ja prokuröri hindab individuaalselt inspektor –
tavaliselt kõrgema astme kohtus töötav ja pikema staažiga kohtunik või
prokurör –, võimaldab süsteem tõhusalt hinnata iga kohtuniku tegelikke
pädevusi võrreldes üldises isikuprofiilis esitatud pädevustega, andes
seega olulist teavet nende valdkondade kohta, millele koolituse käigus
tuleks keskenduda.
Praeguseks on valmis ainult kaubandusõiguse valdkonnas töötavate
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kohtunike, prokuröride, koolitajate ja mentorite profiilid.
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Asutuse
kontaktandmed

National School of Judiciary and Public Prosecution (Krajowa Szkoła
Sądownictwa i Prokuratury, KSSiP)
Ul. Krakowskie przedmiescie 62
20-076 Lublin
POLAND
Tel: + 488 1440 8710
Faks: + 488 1440 8711
E-post: sekretariat@kssip.gov.pl
Veebisait: http://www.kssip.gov.pl

Märkused

Kuigi kõik õigusalase koolitamise asutused ELis on rakendanud oma
süsteemi koolitusvajaduse hindamiseks, leiti käesoleva uuringu raames
mõned eriti huvitavad ideed.
Selle hiljuti rakendatud Poola süsteemiga soovitakse samuti panna alus
uuele hindamiskavale, mis põhineb iga konkreetse kohtuniku ja
prokuröri samasugusel igakülgsel hindamisel.
Sellepärast võib sellest tavast saada huvitav näide koolitusvajaduse
väljaselgitamise ja koolituse hindamise omavahelisest sidumisest. Kuid
kuna protsess on veel pooleli ja käegakatsutavaid tulemusi alles
oodatakse, võib seda tava pidada PALJUTÕOTAVAKS TAVAKS, mida
tasub põhjalikult jälgida.

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 1 – Study on best practices in training
judges and prosecutors ”. Küsitluse viis läbi Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN).
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