Najlepšie postupy odbornej prípravy sudcov
a prokurátorov
Kategória postupu: Inovačné osnovy alebo plán odbornej prípravy v akejkoľvek
Typ postupu: najlepší postup
Krajina: Nemecko
oblasti
apríl 2014
Názov postupu

Plánovanie komplexných na potreby zameraných ročných osnov
odbornej prípravy

Hlavné črty:

V Nemecku sa v oddiele 2 administratívnej dohody medzi federáciou
a 16 spolkovými krajinami z 1. marca 1993 o Nemeckej justičnej
akadémii uvádza, že sudcom a prokurátorom by sa mala poskytovať
ďalšia odborná príprava v ich príslušných oblastiach odbornosti, ale aj
„poznatky
a skúsenosti
v súvislosti
s politickým,
sociálnym,
hospodárskym a iným odborným vývojom“. V tomto právnom predpise
sú pevne stanovené percentá týkajúce sa rôznych oblastí odbornej
prípravy.
Na základe toho možno len 45 – 50 % kurzov vyčleniť na konferencie
zamerané na výlučne právne otázky, približne 25 – 30 % každoročných
podujatí by malo používať multidisciplinárny prístup (napríklad právo
a medicína, právo a internet, právo a etika, právo a náboženstvo atď.),
zatiaľ čo zvyšné kurzy by mali byť zamerané na zlepšenie iných
sociálnych zručností.
Tento postup sa odôvodňuje tým, že plánovači programov by mali
zohľadniť nielen čo najviac zistených potrieb odbornej prípravy, ale mal
by fungovať aj systém na ochranu týchto kategórií odbornej prípravy.
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Ďalšie
poznámky

V Európe v súčasnosti vládne všeobecné presvedčenie, že primeraná
odborná príprava sudcov a prokurátorov by sa mala zameriavať nielen
na odborné zručnosti (právne a čisto súdne témy), ale aj na sociálne
zručnosti (multidisciplinárne prístupy, iné oblasti poznatkov, etika,
rétorika, komunikácia, mediálna príprava, trénovanie pamäti, hlasová
príprava, mediácia, psychológia výpovede atď.). Uvedený NAJLEPŠÍ
POSTUP je dobrým príkladom realizácie tohto prístupu.

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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