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Malé tímy – proces rozhodovania

Hlavné črty:

„Proces rozhodovania“ je dvojdňový seminár s ubytovaním určený pre
sudcov zo všetkých jurisdikcií v Anglicku a vo Walese (a z niektorých
jurisdikcií škótskych tribunálov), ktorý je súčasťou programu ďalšej
odbornej prípravy Justičnej akadémie. Je prakticky bezpapierový
a v podstate nie je potrebné sa naň pripravovať ani nič čítať. Predstavuje
celkom 13 hodín odbornej prípravy, z čoho len 2,5 hodiny sudcovia
strávia na plenárnych prednáškach počúvaním iných rečníkov. Zvyšok
času pracujú v malých skupinách po šiestich sudcoch pod dohľadom
skúseného lektora. To znamená, že seminár sa skladá z 20 % počúvania
a 80 % aktívnej činnosti.
Seminár je rozdelený na štyri časti.
Prvá časť je modul s názvom „Súdne správanie a etika“. Účastníci majú
za úlohu v malých skupinách uvažovať a diskutovať o niekoľkých
„súdnych“ a „mimosúdnych“ praktických situáciách a o tom, ako by ich
riešili. Situácie, ktorých je celkom sedem, sa premietajú z DVD a boli
nakrútené s využitím profesionálnych hercov.
Druhá časť má názov „Posúdenie dôveryhodnosti, rozhodovanie a ústna
prezentácia rozsudku“. Posúdenie dôveryhodnosti je jednoznačne
jednou z najdôležitejších zručností sudcu, ktorá je potrebná vo väčšine
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prípadov bez ohľadu na súdnu príslušnosť. Sudcovia si v malých
skupinách pozrú DVD so záznamom protichodného dokazovania
žalobcu a žalovaného v pracovnoprávnej veci týkajúcej sa sexuálneho
obťažovania. Ide o vymyslený prípad zahraný profesionálnymi hercami
a advokátmi. Ukazuje určitý druh vecného sporu, ktorý sa môže odohrať
na akomkoľvek súde – oblasť pracovného práva predstavuje len vhodné
prostredie vzhľadom na jednoduché právne predpisy. Sudcovia dostanú
za úlohu vyplniť dotazníky a uviesť faktory, ktoré ovplyvnili ich
posúdenie dôveryhodnosti svedkov.
Každý sudca potom stručne ústne prezentuje rozsudok v trvaní približne
päť minút. Tento rozsudok sa prezentuje v malých skupinách a k
dispozícii je určitý čas na prípravu. Každý rozsudok sa zaznamená na
mikrodisk a celý film alebo jeho časť sa prehrá v skupine. Každý sudca
potom dostane spätnú väzbu o svojom „výkone“ od lektora a ostatných
členov skupiny a prebehne diskusia o otázkach zaujímavých z hľadiska
výučby.
Tretia časť má názov „Zvládanie života sudcu“ a týka sa stresu sudcov
a toho, ako ho zvládať. Jej súčasťou je premietanie videa o skúsenom
trestnoprávnom sudcovi, ktorý sa nervovo zrútil a následne sa úplne
zotavil.
Štvrtá časť má názov „Riešenie neočakávaných a mimoriadne
konfliktných situácií na súde“. Pracuje sa v malých skupinách a každý
sudca dostane za úlohu viesť naživo pojednávanie v trvaní niekoľko
minút. Sudcovia vopred dostanú stručné zhrnutie veci, ale nevedia, čo
sa stane. Situáciu zahrá profesionálny advokát a profesionálny herec
tak, aby to zodpovedalo priebehu pojednávania na súde alebo tribunáli.
Úlohou sudcu je posúdiť, zvládnuť a vyriešiť problémové situácie, ktoré
sa pred ním odohrajú.
Pojednávanie sa zaznamená a celý film alebo jeho časť sa prehrá
v skupine. Sudcovia dostanú spätnú väzbu o svojom „výkone“ od
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lektora a členov skupiny. K dispozícii je šesť situácií a každý člen skupiny
predsedá ako sudca v inej situácií.
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Tento postup sa vzťahuje iba na nepretržitú odbornú prípravu, je
zameraný na malú skupinu ľudí a je náročný na zdroje, pokiaľ ide o počet
potrebných školiteľov, advokátov a hercov, takže je pomerne drahý.
Môže si vyžadovať aj dlhý čas na prípravu, a to vrátane nakrúcania.
Hoci z týchto dôvodov nemusí byť vhodné odporučiť plnú prenosnosť
tohto postupu, považuje sa za NAJLEPŠÍ POSTUP vhodný na zlepšenie
výkonu sudcov, najmä na rozvoj všeobecných súdnych zručností sudcov
prostredníctvom precvičovania zručností a učenia sa jeden od druhého.
Tento druh seminára je aj vynikajúcim prostriedkom na precvičovanie
neočakávaných alebo nezvyčajných situácií.

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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