Najlepšie postupy odbornej prípravy sudcov
a prokurátorov
Kategória postupu: Metodika inovatívnej odbornej prípravy
Typ postupu: najlepší postup

Krajina: Estónsko
apríl 2014

Názov postupu

Hodnotenie komunikačných zručností

Hlavné črty:

Táto metodika sa používa v Estónsku pri odbornej príprave v oblasti
zručností týkajúcich sa komunikácie a vedenia pojednávaní.
Formát odbornej prípravy sa skladá z troch fáz: úvodného seminára,
osobného stretnutia so spätnou väzbou a nadväzujúceho seminára.
Počet účastníkov je pomerne nízky, zvyčajne päť. Skupina školiteľov sa
skladá z odborníka na komunikáciu a odborníka na procesné právo.
Na úvodnom seminári účastníci diskutujú o účinnej komunikácii a o tom,
aké stratégie vedenia pojednávaní používajú.
Každého účastníka potom navštívia školitelia, ktorí sledujú
pojednávanie vedené účastníkom a urobia videozáznam. Následne mu
poskytnú okamžitú spätnú väzbu o jeho výkone.
Pred nadväzujúcim seminárom sa videozáznamy poskytnú zvyšku
skupiny odbornej prípravy, aby účastníci mali možnosť osvojiť si
najlepšie postupy kolegov sudcov.
Na nadväzujúcom seminári si účastníci pozrú najvýznamnejšie postupy,
diskutujú o nich a formulujú závery a odporúčania pre svoj vlastný ďalší
rozvoj.
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Ďalšie
poznámky

Tento individuálny prístup k odbornej príprave predstavuje NAJLEPŠÍ
POSTUP, ktorý je sám osebe ľahko prenosný, ale systém môže byť
v rozpore s vnútroštátnymi právnymi predpismi o nakrúcaní živých
súdnych pojednávaní a právami účastníkov konania.
Táto metodika bola prijatá s cieľom reagovať na potrebu individuálnej
odbornej prípravy v oblasti účinného vedenia pojednávaní
a profesionálnych komunikačných zručností, keďže sa dá očakávať, že
sudcov a prokurátorov bude veľmi zaujímať, ako ich štýl vedenia
pojednávania vnímajú ostatní v súdnej sieni. Získavanie takejto spätnej
väzby inou formou by určite bolo veľmi nevhodné.
Táto odborná príprava má význam z hľadiska potrieb každého
zúčastneného sudcu, lebo umožňuje blízku interakciu medzi školiteľmi
a sudcami. Táto metodika odbornej prípravy navyše poskytuje
nevyhnutnú relatívnu diskrétnosť, ktorá sa veľmi cení. Nielenže
umožňuje zohľadniť individuálne rozdiely a zaoberať sa jednotlivými
problémami, ale poskytuje aj veľké množstvo užitočných informácií pre
proces posudzovania potrieb odbornej prípravy.

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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