Najlepšie postupy odbornej prípravy sudcov a prokurátorov
Kategória postupu: Inovatívne vzdelávacie programy alebo plány odbornej prípravy
v každej danej oblasti
Druh postupu: najlepší postup
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Názov postupu

Komplexný balík pre poskytovanie rozsiahlej odbornej prípravy
zameranej na nové právne nástroje

Hlavné črty:

Vždy, keď dôjde k rozsiahlym legislatívnym zmenám alebo k zavedeniu
dôležitého nového právneho nástroja v ľubovoľnej oblasti práva,
inštitúcie zabezpečujúce odbornú prípravu čelia potrebe okamžite sa
zamerať na veľký počet členov justície a poskytnúť im primeranú
odbornú prípravu v daných oblastiach.
Táto odborná príprava by sa mala dôkladne naplánovať, mala by
odrážať komplexnú stratégiu odbornej prípravy, mala by sa vykonávať
podľa možnosti v rovnakých podmienkach a pri zohľadnení rozsahu by
mala byť nákladovo čo najefektívnejšia.
Rumunsko čelilo potrebe preškoliť celú justíciu v súvislosti so štyrmi
novými zákonníkmi: Občianskym zákonníkom, Občianskym súdnym
poriadkom, Trestným zákonníkom a Trestným poriadkom. Národný
inštitút súdnictva (NIM) na tento účel vypracoval jednotnú,
centralizovanú stratégiu, ktorá zahŕňa: 1. výber školiteľov,
2. organizovanie
decentralizovaných
seminárov,
3. priebežnú
aktualizáciu učebných plánov odbornej prípravy, 4. organizovanie
národných konferencií na centrálnej úrovni s online vysielaním
a videozáznamami pre potreby decentralizovaných seminárov pre
všetkých sudcov v celom Rumunsku.
Zároveň boli vypracované a rozšírené študijné materiály k novým
zákonníkom, ako aj moduly elektronického vzdelávania. NIM okrem
toho organizoval činnosti zamerané na školenie školiteľov.
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Ďalšie
poznámky

Uvedený príklad predstavuje NAJLEPŠÍ POSTUP riešenia tohto druhu
úloh. Odporúča sa bez ohľadu na oblasť zákona, v ktorej sa má použiť. Je
ľahko prenosný a mal by sa zaviesť vždy, keď je to možné.

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).

2

