Najlepšie postupy odbornej prípravy sudcov
a prokurátorov
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Súdni mentori

Hlavné črty:

Využitie mentorov a školiteľov na pracovisku je vo väčšine krajín EÚ
štandardnou bežnou praxou. Umožňuje plynulý prechod začínajúceho
sudcu alebo prokurátora do súdneho systému s osobitným dôrazom na
praktickú stránku odbornej prípravy poskytovanej na individuálnom
základe.
Mentor je zvyčajne veľmi skúsený sudca alebo prokurátor s dobrými
pedagogickými zručnosťami.
V Holandsku počiatočná odborná príprava sudcov a prokurátorov
prebieha v rámci „duálneho programu odbornej prípravy“, čo znamená,
že účastníci pracujú na súde alebo prokuratúre a do strediska odbornej
prípravy prichádzajú len na pravidelné krátke kurzy odbornej prípravy.
Dôležitá časť skutočnej odbornej prípravy teda prebieha na samotnom
pracovisku. Na toto „učenie sa praxou“ pozorne dohliada tím školiteľov
a mentorov na pracovisku, ktorí sú sudcovia a prokurátori. V rámci časti
svojej pracovnej doby pôsobia ako školitelia a mentori viacerých
začínajúcich právnikov.
Školitelia a mentori na pracovisku zohrávajú kľúčovú úlohu. Dávajú
pokyny, školia, vedú a pripravujú začínajúcich právnikov a poskytujú im
spätnú väzbu o ich výkone. Preto je dôležité, aby sami boli kvalitne
vyškolení a dobre vybavení na vykonávanie tejto úlohy. Stredisko pre
odbornú prípravu a štúdium v súdnictve (SSR) na tieto účely pripravilo
pre začínajúcich i skúsenejších školiteľov a mentorov na pracovisku
pestrý program kurzov a iných činností. Zahŕňa semináre zamerané na
odborné vedenie a konzultácie s kolegami, ako aj kurzy pre pokročilých
účastníkov. V roku 2012 bola navyše publikovaná digitálna príručka pre
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školiteľov a mentorov na pracovisku. Stredisko SSR pre týchto
školiteľov a mentorov na pracovisku pravidelne organizuje podujatie
Deň pracoviska, na ktorom si môžu vymieňať skúsenosti a posilňovať
svoje siete.
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Kontaktné údaje Stredisko odbornej prípravy a vzdelávania v oblasti súdnictva
inštitúcie
(Training and Study Centre for the Judiciary – SSR)
Poštová adresa: Postbus 5015, 3502 JA Utrecht
Návštevná adresa: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Telefón: + 31 88 361 3212
E-mail: ssr.international@ssr.nl
Webová lokalita: http://www.ssr.nl
Ďalšie
poznámky

Ide o OSVEDČENÝ POSTUP, ktorý môže slúžiť ako model pre
väčšie či menšie osvieženie systémov školiteľov a mentorov na
pracovisku zavedených vo väčšine členských štátov EÚ v oblasti
odbornej prípravy sudcov a prokurátorov.

Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť – Štúdia o najlepších postupoch
odbornej prípravy sudcov a prokurátorov“, ktorý vykonáva Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN)
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