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Analýza súdnej praxe

Hlavné črty:

Analýza súdnej praxe v Estónsku predstavuje proces štúdia súdnych
rozhodnutí (a v prípade potreby aj iných dokumentov súvisiacich so
súdmi) zo všetkých relevantných hľadísk s cieľom identifikovať
problémy s jednotným uplatňovaním práva súdmi.
V priebehu takého prieskumu jeden alebo viacerí analytici (pracovníci
správy Najvyššieho súdu) zistia rozsah problémov, ktoré sa môžu
vyskytovať pri uplatňovaní právnych noriem.
Výsledky tejto analýzy spolu s prijatými závermi o tom, ako súdy
uplatňujú určité právne výroky a ako ich vykladajú, sú uvedené
v písomnom dokumente, ktorý bol publikovaný a rozšírený medzi
sudcov ako nezáväzný zdroj informácií alebo odporúčaní a slúži ako
materiál pre odbornú prípravu.
Tento mechanizmus je zameraný na odhaľovanie systémových
problémov pri uplatňovaní práva a nepoužíva sa na účely hodnotenia.
Hoci prvoradým cieľom analýzy súdnej praxe je, aby slúžila ako nástroj
smerovania k jednotnejšiemu uplatňovaniu práva a zároveň poskytla
sudcom účelovú, prakticky zameranú a výstižnú analýzu súdnej praxe,
využíva sa aj ako doplnkový zdroj pri získavaní informácií o potrebách
odbornej prípravy.
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Hoci každá justičná inštitúcia v EÚ zaviedla svoj vlastný systém
posudzovania potrieb odbornej prípravy, pri realizácii najnovšej štúdie
sa zozbierali niektoré mimoriadne zaujímavé myšlienky. Význam tejto
estónskej analýzy súdnej praxe, ktorá sa označuje ako SĽUBNÝ
POSTUP, spočíva v tom, že sa môže využiť aj ako nástroj na
posudzovanie vplyvu odbornej prípravy.
Na tento účel sa využívajú všetky dostupné zdroje informácií
a posudzovanie vplyvu je súčasťou celkového posudzovania potrieb,
keďže pri určovaní vplyvu predchádzajúcej odbornej prípravy je tiež
možné zistiť, čo naďalej chýba a na čo by sa mala zamerať ďalšia
požadovaná odborná príprava.
Uvádza sa, že zmena judikatúry v oblasti, o ktorej boli získané
informácie opätovnou analýzou tejto oblasti po odbornej príprave,
predstavuje spoľahlivý ukazovateľ vplyvu odbornej prípravy. Uvedený
systém môže dopĺňať iné nástroje a metódy používané v súčasnosti a je
v súlade so 4. stupňom Kirkpatrickovho modelu hodnotenia
vzdelávania.
Dokumenty z analýzy súdnej praxe sa môžu využívať aj ako materiály na
odbornú prípravu. Tento systém môže mať určitý vplyv na fázy
navrhovania a realizácie procesu odbornej prípravy, keďže analytické
útvary môžu poskytnúť pomoc pri výbere školiteľov. Uvádza sa, že môže
byť vhodné, aby analytik, ktorý pripravuje analytické materiály v určitej
oblasti, prednášal danú tému sudcom na prednáškach, seminároch
alebo pri okrúhlych stoloch.

Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 1 – Štúdia o najlepších postupoch
odbornej prípravy sudcov a prokurátorov“, ktorý vykonáva Európska sieť odbornej justičnej prípravy
(EJTN).
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