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Hlavné črty:

Ak je zrejmé, že práca sudcov a prokurátorov sa nedá posudzovať
samostatne, keďže môže byť prepojená s prácou viacerých iných
profesií, právnických aj neprávnických, niektoré inštitúcie
zabezpečujúce odbornú prípravu zdôrazňujú pridanú hodnotu, ktorú
poskytuje odborná príprava kombinovanej skupiny účastníkov.
Uvádza sa, že tento prístup je veľmi úspešný vďaka pridanej hodnote pre
každú cieľovú skupinu účastníkov, ktorí môžu vidieť, ako sa daný proces
vyvíja z pohľadu iných profesií. To umožňuje všetkým zainteresovaným
z oblasti justície aj mimo nej preukazovať vyššiu mieru porozumenia
a informovanosti voči správe justície ako celku.
V Anglicku a Walese absolvujú v justičnej akadémii (Judicial College)
sudcovia a odborníci v iných profesiách (z oblasti zdravotníctva
a financií) spoločnú odbornú prípravu v rámci tribunálu pre sociálne
zabezpečenie a vyživovaciu povinnosť voči deťom, pričom si zároveň
navzájom vymieňajú poznatky. To umožňuje poskytovateľom odbornej
prípravy používať ako príklady konkrétne prípady z uvedených
pracovných oblastí, takže môže vzniknúť realistická a podrobná diskusia
ku konkrétnej téme i jej právnym aspektom.
Zložité skutkové okolnosti, ku ktorým sú potrebné odborné znalosti,
môžu vysvetliť a interpretovať účastníci z radov odborníkov, zatiaľ čo
sudcovia vnášajú svoje právne znalosti do prípadových štúdií, takže
nové právne predpisy sa môžu preskúmať, prediskutovať a zapojiť do
riešenia odborných otázok.
Za skutočne účinné sa považuje posilnenie vzťahov medzi sudcami
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a účastníkmi vykonávajúcimi neprávnické profesie, ako aj lepšie
pochopenie a ocenenie zručností, ktorými odborníci rôznych profesií
disponujú a ktoré vnášajú do práce tribunálu. To prispieva k obojstranne
zlepšenej činnosti tribunálu, keďže dobrá tímová práca vedie k lepším
výsledkom z hľadiska efektívnosti pojednávaní aj skúseností účastníka.
Tento postup sa teraz považuje za vhodný spôsob odbornej prípravy,
pokiaľ to umožňuje situácia, keďže v prípade, že sa do pojednávania
tribunálu zapájajú odborníci rôznych profesií, ukazuje sa zbytočné
plánovať úplne oddelenú odbornú prípravu.
Kontaktné údaje Judicial College (Justičná akadémia)
príslušnej
Ministry of Justice (Ministerstvo spravodlivosti), 102 Petty France
inštitúcie
London (Londýn) SW1H 9LJ,
United Kingdom (Spojené kráľovstvo)
Telefón: + 44 203 334 0700
Fax: + 44 203 334 5485
Email: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
Webová stránka: http://www.judiciary.gov.uk/training-support/judicialcollege
Ďalšie
poznámky

Inštitúcie zabezpečujúce odbornú prípravu môžu zvážiť, či je uvedený
systém, ktorý sa dá označiť za OSVEDČENÝ POSTUP, použiteľný
v určitej situácii, keď je inštitúcia oprávnená organizovať podujatia
odbornej prípravy určené pre iné profesie, a to buď sama, alebo
v partnerstve s inými vnútroštátnymi inštitúciami.

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