Najlepšie postupy odbornej prípravy sudcov a prokurátorov
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Názov postupu

Odborná príprava koronerov

Hlavné črty:

Po presunutí zodpovednosti za odbornú prípravu koronerov v Anglicku
a Walese z ministerstva spravodlivosti na Justičnú akadémiu (Judicial
College) v roku 2012 – proces, ktorý sa časovo zhodoval s vymenovaním
nového hlavného koronera a vytvorením nového Výboru pre odbornú
prípravu koronerov (ktorého členovia sa mali podieľať aj na výbere
školiteľov a poskytovaní odbornej prípravy) – pokračovala Justičná
akadémia v komplexnom funkčnom posudzovaní potrieb odbornej
prípravy s cieľom pomôcť novovymenovanému vedeniu a orgánom
odbornej prípravy.
Vypracovaný bol online dotazník a všetkých 1 300 koronerov
a zástupcov koronera vyzvali, aby sa vyjadrili k svojim potrebám
odbornej prípravy.
Úlohou vypracovať tento dotazník boli poverení členovia
predchádzajúcich skupín odbornej prípravy koronerov. Zoznam
zručností a oblastí zodpovednosti bol vypracovaný na základe
pracovných ponúk na funkciu koronera v celej krajine. Členovia cieľovej
skupiny dostali na vyplnenie dotazníka lehotu tri týždne. Požiadali ich
tiež, aby vyjadrili svoju ochotu zúčastniť sa telefonických pohovorov.
Na základe zhromaždených údajov bola hlavnému koronerovi a výboru
pre odbornú prípravu predložená záverečná správa o potrebách
odbornej prípravy koronerov. Správa slúži ako podklad pre prípravu
plánov odbornej prípravy.
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Webová stránka: http://www.judiciary.gov.uk/training-support/judicialcollege
Ďalšie
poznámky

Hoci každá inštitúcia odbornej prípravy justície v EÚ zaviedla svoj
vlastný systém prístupu k potrebám odbornej prípravy, pri realizácii
najnovšej štúdie sa zozbierali niektoré mimoriadne zaujímavé
myšlienky.
Opísaný postup by sa však mohol považovať za NAJLEPŠÍ POSTUP
v prípadoch, keď si daný prístup vyžaduje, aby inštitúcia vykonávajúca
odbornú prípravu reagovala rýchlo a efektívne na nedávno získanú
právomoc v novej oblasti odbornej prípravy.

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