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Teisėjų ir prokurorų mokymas įtraukiant kitų profesijų atstovus

Pagrindiniai
ypatumai

Paaiškėjus, kad teisėjų ir prokurorų darbo negalima analizuoti atskirai
todėl, kad jis gali būti glaudžiai susijęs su įvairiomis kitomis profesijomis
(tiek teisinėmis, tiek neteisinėmis), kai kurios mokymo institucijos gali
atidžiau išnagrinėti papildomą naudą, kurią duotų mišriai auditorijai
skirti mokymai.
Remiantis tuo, kad kiekvienai tikslinei dalyvių, kurie į proceso eigą gali
pažvelgti kitos profesijos atstovo akimis, grupei suteikiama papildoma
nauda, teigiama, kad šis požiūris yra labai vykęs. Tai sudaro sąlygas
visiems teisės ir su teise nesusijusių sričių dalyviams pristatyti savo
požiūrį ir apskritai gerinti teisingumo vykdymo supratimą.
Anglijoje ir Velse Teisėjų kolegija teisėjus ir kitus teismo specialistus,
kurie nėra teisėjai (medicinos ir finansų specialistai), moko kartu
Socialinės apsaugos ir vaiko išlaikymo specialiosios jurisdikcijos teisme
ir su šiuo teismu rengia bendrus mokymus. Tai suteikia galimybę
mokymo paslaugų teikėjams naudoti šių darbo sričių konkrečių bylų
pavyzdžius ir rengti realią ir išsamią teisinę ir su konkrečia tema susijusią
diskusiją.
Sudėtingus faktinius klausimus, kuriuos sprendžiant būtina turėti
specialiųjų žinių, gali paaiškinti specialistai, o teisėjai savo teisines žinias
panaudoja nagrinėdami konkrečias bylas, todėl naujus įstatymus galima
išnagrinėti, aptarti ir susieti su specialistams aktualiais klausimais.
Manoma, kad tikroji mokymo nauda gaunama skatinant glaudesnius
teisėjų ir teismo narių, kurie nėra teisėjai, tarpusavio santykius ir
užtikrinant ne tik geresnį įgūdžių, kuriuos kiekvienos profesijos
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specialistas turi ir suteikia specialiosios jurisdikcijos teismui, supratimą,
bet ir pagarbą šiems įgūdžiams. Tai padeda visapusiškai didinti
specialiosios jurisdikcijos teismo patirtį, nes geresnis komandinis darbas
padeda siekti geresnių rezultatų tiek veiksmingo bylų nagrinėjimo, tiek
naudotojo patirties požiūriu. Šiuo metu manoma, kad tai yra tinkamas
mokymo būdas, kuris, kai įmanoma, turi būti taikomas, visų pirma todėl,
kad, specialiosios jurisdikcijos teisme bylas kartu nagrinėjant skirtingų
profesijų atstovams, atrodytų keista rengti iš esmės atskirus mokymus.
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Kitos pastabos

Mokymo institucijos gali apsvarstyti galimybę perkelti pirmiau aprašytą
sistemą, kuri gali būti priskiriama prie GERIAUSIOS PATIRTIES, visų
pirma tais atvejais, kai jos turi įgaliojimus rengti mokymo renginius kitų
profesijų atstovams arba bendradarbiauti su kitomis nacionalinėmis
institucijomis.

Šaltinis: Europos teisėjų mokymo tinklo (ETMT) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis
projektas „1 dalis. Teisėjų ir prokurorų mokymo geriausios patirties tyrimas“.

2

