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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apríl 2014

Názov postupu

Simulované tribunály a programy s hraním úloh

Hlavné črty:

Komora pre majetkové záležitosti (Property Chamber) v Anglicku
a Walese vo svojej najnovšej sérii seminárov v rámci priebežnej
odbornej prípravy určila viaceré oblasti jurisdikcie a praxe, v ktorých sa
vyžaduje odborná príprava. Bolo prijaté rozhodnutie zahrnúť príslušné
právne témy do scenárov simulovaných pojednávaní o podaniach.
Účastníkov pracujúcich v päťčlenných alebo šesťčlenných skupinách
požiadali, aby si bez obmedzení vybrali určité problémy v spojených
skupinách. Každej téme sa následne venovali v rámci podujatia
odbornej prípravy prostredníctvom simulovaného pojednávania
sprevádzaného krátkymi formálnymi prezentáciami a plenárnou
diskusiou. Scenár simulovaného pojednávania obsahoval okrem riešenia
právnych otázok aj ukážky z oblasti riadenia prípadov a vedenia
pojednávania, pričom sa využívalo interaktívne hranie úloh s veľkým
podielom spontánnych vstupov. „Hercami“ boli školitelia, ktorým
asistovali dvaja účastníci vybraní na prácu v simulovanom tribunáli.
Odborná príprava sa uskutočnila formou dvojdňového seminára
(celkovo 12,5 hodiny).
Aby účastníci nemuseli absolvovať dva dni formálnych prednášok,
školiaci tím sa snažil o čo najväčšiu aktuálnosť a vecnosť odbornej
prípravy. Účastníci mali možnosť nahliadnuť do oblastí riadenia
prípadov, práva a praxe v súvislosti s pojednávaním tribunálu,
a následne dostali poučenie a informácie, čo zvyšuje hodnotu výsledkov
odbornej prípravy. Školitelia tiež mohli využiť rôzne metódy odbornej
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prípravy, čo robilo seminár zaujímavejším a príjemnejším pre jeho
účastníkov.
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Kontaktné údaje Judicial College
príslušnej
Ministry of Justice , 102 Petty France
inštitúcie
Londýn SW1H 9LJ
Spojené kráľovstvo
Telefón: + 44 203 334 0700
Fax: + 44 203 334 5485
Email: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
Webová stránka: http://www.judiciary.gov.uk/training-support/judicialcollege
Ďalšie
poznámky

Simulované súdne konanie je postup odbornej prípravy, ktorý už
využíva veľká väčšina vnútroštátnych inštitúcií zabezpečujúcich odbornú
prípravu v EÚ. Uvedený NAJLEPŠÍ POSTUP sa používa ako príklad
riešenia právnych otázok v interaktívnych súvislostiach.

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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