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Hlavné črty:

Táto metodika odbornej prípravy sa týka potreby odbornej prípravy
v oblasti písania súdnych stanovísk. Zahŕňa spätnú väzbu pre
účastníkov, ktorá podporuje skutočné zvládnutie tejto zručnosti.
V Estónsku táto metodika pri použití v prípade nepretržitej odbornej
prípravy obsahuje dve fázy:
Najprv sa uskutoční úvodný seminár pre pomerne malú skupinu
účastníkov pod vedením skúseného sudcu so zameraním na metódy
a právne požiadavky písania konečných súdnych rozhodnutí.
Vo fáze spätnej väzby potom každý účastník musí poslať jeden
odôvodnený konečný rozsudok na posúdenie dvom čitateľom – iným
sudcom alebo akademikom s vysokou úrovňou argumentačných
zručností.
Toto posúdenie je dvojito anonymizované – čitatelia nevedia, koho
stanovisko čítajú, a autor nevie, od koho dostal spätnú väzbu.
Spätná väzba čitateľov sa zameriava na právne odôvodnenie
a argumentáciu v rozsudku, nie na to, či čitateľ súhlasí alebo nesúhlasí
s konečným výsledkom.
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Tento systém dvojito anonymizovaného hodnotenia písomných
dokumentov využívajú inštitúcie poskytujúce odbornú prípravu len pri
predbežných alebo záverečných skúškach.
V priebehu počiatočnej odbornej prípravy školitelia (na justičných
akadémiách) a mentori (na súdoch), ktorí poskytujú spätnú väzbu
o písomných simuláciách právnych stanovísk alebo konečných
rozhodnutí vydaných účastníkmi, zvyčajne vedia, kto je ich autorom.
Dalo by sa povedať, že tento systém umožňuje lepšiu interakciu medzi
účastníkom a školiteľom a zároveň uľahčuje školiteľovi prácu (školiteľ
môže svoju prácu vykonávať kvalitne len vtedy, keď vopred pozná silné
a slabé stránky školenej osoby).
Uvedený OSVEDČENÝ POSTUP však môže byť zaujímavým
experimentom v oblasti nepretržitej 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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