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A gyakorlat
címe

Bírák és ügyészek kompetenciaprofiljainak megalkotása

Legfontosabb
elemei:

Lengyelországban jelenleg egy átfogó képzési igényfelmérést hajtanak
végre, amely a bírák és ügyészek számára megalkotott
kompetenciaprofilokon alapul.
Ezeket a profilokat egy, a különböző szintű és hatáskörű bíróságok
bíráiból és ügyészeiből, valamint egyetemi oktatókból álló szakértői
csoport alkotta meg, a különböző illetékességű vagy adott feladatokat
(pl. büntetőbírák, polgári jogi bírák, kereskedelmi jogi bírák, családjogi
bírák, ügyészek, kereskedelmi ügyekkel foglalkozó ügyészek,
képzéseket tartó bírák/ügyészek és a bírósági/ügyészségi fogalmazók
mentorai) ellátó bírákra és ügyészekre vonatkozóan.
Ezek a profilok úgy a „személyes kulcskompetenciákat” és a szakmai
feladatokat/kötelességeket, mint a „tudásalapú kompetenciákat” (pl.
jogi ismereteket) magukban foglalják, ami azt jelenti, hogy például
iránymutatást fognak megállapítani a jelenlegi jogszabályi előírások és
elvárt napi gyakorlat alapján a bíráktól és ügyészektől elvárt erkölcsi
viselkedésre és hozzáállásra.
Mivel minden bírót és ügyészt egy vizsgáló – egy magasabb beosztású,
általában fellebbviteli bíróságon tevékenykedő bíró vagy ügyész –
egyedileg értékel, a rendszer lehetővé teszi az egyes bírák tényleges
kompetenciáinak hatékony összehasonlítását az általános személyes
profilban megjelenő kompetenciákkal, így fontos jelzéseket keletkeztet
azon területekre, ahová a képzést összpontosítani kell.
Jelenleg csak a kereskedelmi jog területén tevékenykedő bírák,
ügyészek, oktatók és mentorok profiljai készültek már el.
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Intézményi
elérhetőségek

Nemzeti bíró- és ügyészképző iskola (Krajowa Szkoła Sądownictwa i
Prokuratury, KSSiP)
Ul. Krakowskie przedmiescie 62
20-076 Lublin
Lengyelország
Telefon: + 48 81 440 87 10
Fax: + 48 81 440 87 11
E-mail cím: sekretariat@kssip.gov.pl
Honlap: http://www.kssip.gov.pl

Egyéb
megjegyzések

Bár az Európai Unióban minden igazságügyi képzési intézmény a saját
rendszerét alkalmazza a képzési igények felméréséhez, néhány
kiemelkedően érdekes ötletet sikerült összegyűjteni a jelen vizsgálat
elvégzése közben.
Ennek a nemrég bevezetett lengyel rendszernek az is célja, hogy egy új,
az egyes bírák és ügyészek munkájának teljes körű elemzésére
alapozott értékelési rendszer alapjául szolgáljon.
Ezért ez a gyakorlat érdekes példát biztosíthat a képzési igények
felmérésének és a képzések értékelésének összekapcsolására.
Ugyanakkor mivel ez az eljárás még folyamatban van, és kézzelfogható
eredmények csak a jövőben várhatók, olyan ÍGÉRETES
GYAKORLATNAK tekintendő, amelyet érdemes szorosan figyelemmel
követni.

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „1. tétel – Vizsgálat a bírák és ügyészek
képzésének bevált gyakorlatairól”, Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)
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