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Nazwa
praktyki

Szkolenie sędziów i prokuratorów wraz z przedstawicielami innych
zawodów

Najistotniejsze
cechy

Ilekroć staje się jasne, że pracy sędziów i prokuratorów nie można
oceniać odrębnie, ponieważ może się ona łączyć z działalnością
przedstawicieli szeregu innych zawodów, zarówno prawniczych, jak i
nieprawniczych, niektóre instytucje szkoleniowe podkreślają wartość
dodaną szkoleń organizowanych dla mieszanego audytorium.
Podejście takie jest uznawane za bardzo skuteczne z uwagi na wartość
dodaną dla każdej grupy docelowej uczestników, którzy mogą zapoznać
się z przebiegiem danego procesu z perspektywy przedstawiciela
innego zawodu. Dzięki temu wszystkie podmioty w obszarze
sądownictwa i spoza tego obszaru mogą wykazać zrozumienie i lepszą
znajomość funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości jako całości.
W Kolegium Kształcenia Sędziów (Judicial College) w Anglii i Walii
sędziowie i wyspecjalizowani członkowie niebędący sędziami
(specjaliści z dziedziny medycyny i finansów) nie tylko odbywają, ale
również prowadzą wspólnie szkolenia w Trybunale ds. Ubezpieczeń
Społecznych i Świadczeń Alimentacyjnych na rzecz Dzieci (Social
Security and Child Support Tribunal). Dzięki temu organizatorzy szkoleń
mogą korzystać z konkretnych przykładów z poszczególnych dziedzin,
co umożliwia prowadzenie realistycznej i szczegółowej dyskusji
poświęconej zarówno zagadnieniom prawnym, jak i problematyce
związanej z omawianym przypadkiem.
Członkowie specjaliści mogą wyjaśnić i zinterpretować złożone
zagadnienia faktyczne, w przypadku których wymagana jest wiedza
specjalistyczna, sędziowie natomiast wnoszą do omawiania studiów
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przypadków swoją wiedzę prawniczą, dzięki czemu można
przeanalizować i omówić nowe przepisy prawa i połączyć je z
zagadnieniami specjalistycznymi.
Uważa się, że rzeczywista skuteczność tej metody wynika z
promowania współpracy między sędziami i członkami niebędącymi
przedstawicielami zawodów prawniczych oraz z zapewnienia
możliwości lepszego zrozumienia i poszanowania umiejętności, które
przedstawiciele każdego zawodu posiadają i wnoszą do prac Trybunału.
Wspomniana metoda przyczynia się do tego, że obydwie strony mają
dobre doświadczenia związane z pracą dla Trybunału, ponieważ dobra
praca zespołowa doprowadzi do osiągnięcia lepszych rezultatów,
zarówno jeżeli chodzi o efektywność przeprowadzania rozpraw, jaki i
doświadczenia uczestników postępowań. Metodę tę uznaje się obecnie
za właściwą metodę szkoleniową, którą należy w miarę możliwości
stosować w każdym przypadku – obecnie trudno wręcz wyobrazić sobie
sytuację, w której organizuje się całkowicie odrębne szkolenia dla
specjalistów z różnych dziedzin, którzy wspólnie uczestniczą w tych
samych rozprawach Trybunału.
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Inne uwagi

Instytucje szkoleniowe powinny rozważyć możliwość przeniesienia
opisanego powyżej systemu, który można uznać za przykład
NAJLEPSZEJ PRAKTYKI, w szczególności jeżeli są one uprawnione do
organizowania
wydarzeń
szkoleniowych
skierowanych
do
przedstawicieli innych grup zawodowych niż ich własna lub jeżeli
działają w ramach partnerstwa z innymi instytucjami krajowymi.
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