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Δημιουργία προφίλ ικανοτήτων για δικαστές και εισαγγελείς

Κύρια
χαρακτηριστικά

Επί του παρόντος διενεργείται στην Πολωνία ολοκληρωμένη
αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης, με βάση τη δημιουργία προφίλ
ικανοτήτων για τους δικαστές και εισαγγελείς.
Τα προφίλ αυτά δημιουργούνται από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων
αποτελούμενη από δικαστές και εισαγγελείς δικαστηρίων διαφόρων
βαθμών και περιοχών δικαιοδοσίας, καθώς και από καθηγητές
πανεπιστημίου, και απευθύνονται σε δικαστές και εισαγγελείς που
ανήκουν σε διάφορες δικαιοδοσίες ή εκτελούν συγκεκριμένα
καθήκοντα (π.χ. δικαστές ποινικού δικαίου, δικαστές αστικού δικαίου,
δικαστές εμπορικού δικαίου, δικαστές οικογενειακού δικαίου,
εισαγγελείς, εισαγγελείς που ασχολούνται με εμπορικές υποθέσεις,
εκπαιδευτές δικαστών/εισαγγελέων και δικαστές/εισαγγελείς
σύμβουλοι των εκπαιδευόμενων).
Τα
προφίλ
θα
περιλαμβάνουν
τόσο
«βασικές
προσωπικές/επικοινωνιακές ικανότητες» και επαγγελματικούς
ρόλους/καθήκοντα, όσο και «τεχνικές ικανότητες» (π.χ. γνώση του
τομέα δικαίου) το οποίο σημαίνει ότι, παραδείγματος χάρη, θα
καταρτιστούν επίσης κατευθυντήριες γραμμές για τη δέουσα
δεοντολογική συμπεριφορά και στάση των δικαστών και των
εισαγγελέων με βάση τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και την
προβλεπόμενη καθημερινή πρακτική.
Δεδομένου ότι κάθε δικαστής και εισαγγελέας αξιολογείται
μεμονωμένα από επιθεωρητή, ο οποίος είναι δικαστής ή εισαγγελέας
μεγαλύτερης αρχαιότητας που εργάζεται συνήθως σε δικαστήριο
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ανωτέρου βαθμού, το σύστημα θα καταστήσει δυνατή την
αποτελεσματική σύγκριση των πραγματικών ικανοτήτων κάθε
δικαστή με τις ικανότητες που περιλαμβάνονται στο γενικό
προσωπικό προφίλ του, παρέχοντας έτσι σημαντικές ενδείξεις
σχετικά με τους τομείς στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθεί η
κατάρτιση.
Προς το παρόν, έχουν ολοκληρωθεί μόνο τα προφίλ για τους
δικαστές, τους εισαγγελείς, τους εκπαιδευτές και τους συμβούλους
που εργάζονται στον τομέα του εμπορικού δικαίου.
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Στοιχεία
επικοινωνίας
φορέα

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) (Εθνική Σχολή
Δικαστών και Εισαγγελέων)
Ul. Krakowskie przedmiescie 62
20-076 Lublin
Poland
Τηλέφωνο: + 48 81 440 87 10
Φαξ: + 48 81 440 87 11
E-mail: sekretariat@kssip.gov.pl
Ιστότοπος: http://www.kssip.gov.pl

Άλλες
παρατηρήσεις

Μολονότι κάθε φορέας κατάρτισης δικαστικού προσωπικού στην ΕΕ
εφαρμόζει το δικό του σύστημα για την αξιολόγηση των αναγκών
κατάρτισης, κατά τη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης συλλέχθηκαν
ορισμένες ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ιδέες.
Σκοπός του εν λόγω προσφάτως εφαρμοσθέντος πολωνικού
συστήματος είναι επίσης να χρησιμεύσει ως βάση για ένα νέο
σύστημα αξιολόγησης που θα βασίζεται στην ίδια σφαιρική
αξιολόγηση όλων των δικαστών και εισαγγελέων.
Ως εκ τούτου, η εν λόγω πρακτική μπορεί να αποτελέσει ενδιαφέρον
παράδειγμα διασύνδεσης της αξιολόγησης των αναγκών κατάρτισης
με την αξιολόγηση της ίδιας της κατάρτισης. Ωστόσο, δεδομένου ότι η
διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και τα απτά αποτελέσματα
αναμένεται να παρουσιαστούν στο μέλλον, θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ στην οποία
πρέπει να δοθεί συνέχεια.

Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 1 – Μελέτη σχετικά με τις
βέλτιστες πρακτικές κατάρτισης δικαστών και εισαγγελέων», που εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ)
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