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Στις περιπτώσεις στις οποίες είναι σαφές ότι δεν είναι δυνατή η
ανεξάρτητη εξέταση του έργου των δικαστών και των εισαγγελέων,
καθώς στο έργο αυτό μπορεί να παρεμβάλλονται και άλλοι
επαγγελματίες, είτε του νομικού κλάδου είτε όχι, ορισμένοι φορείς
κατάρτισης υπογραμμίζουν την προστιθέμενη αξία της κατάρτισης
που παρέχεται σε συνδυασμένα ακροατήρια.
Υποστηρίζεται ότι η προσέγγιση αυτή είναι πολύ επιτυχημένη,
λαμβανομένης υπόψη της προστιθέμενης αξίας της για κάθε ομάδα
στόχο των συμμετεχόντων, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να
παρακολουθήσουν την εξέλιξη μιας συγκεκριμένης διαδικασίας από
τη σκοπιά ενός άλλου επαγγελματία. Με τον τρόπο αυτόν παρέχεται
σε όλους τους παράγοντες εντός και εκτός του δικαστικού τομέα η
δυνατότητα να κατανοήσουν και να διανθίσουν τις γνώσεις τους όσον
αφορά τη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης στο σύνολό της.
Στη Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (Judicial College) της Αγγλίας και
της Ουαλίας, οι δικαστές και οι εμπειρογνώμονες από άλλους
κλάδους (του ιατρικού και οικονομικού τομέα) λαμβάνουν κοινή
κατάρτιση στο ειδικό δικαστήριο για την κοινωνική ασφάλιση και τη
διατροφή τέκνων, ενώ παρέχεται επίσης κατάρτιση με βάση την
αλληλοδιδακτική μέθοδο. Οι διδάσκοντες έχουν έτσι τη δυνατότητα
να χρησιμοποιούν περιπτωσιολογικά παραδείγματα αντλούμενα από
τους συγκεκριμένους τομείς εργασίας, με σκοπό την ανάπτυξη
ρεαλιστικού και λεπτομερούς διαλόγου, τόσο νομικού περιεχομένου
όσο και ειδικού ανά θέμα περιεχομένου.
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Τα σύνθετα πραγματολογικά ζητήματα για τα οποία απαιτείται
εξειδικευμένη γνώση επεξηγούνται και ερμηνεύονται από τους
συμμετέχοντες ειδικούς, ενώ οι δικαστές προσφέρουν τις νομικές
γνώσεις τους στις περιπτωσιολογικές μελέτες, ώστε να μπορούν να
διερευνηθούν, να συζητηθούν και να ενταχθούν στα θέματα των
ειδικών νέες νομικές πτυχές.
Η πραγματική αποτελεσματικότητα φαίνεται να έγκειται στην
προώθηση της στενότερης επαφής μεταξύ των δικαστών και των
μελών που προέρχονται από άλλους κλάδους, καθώς και στην
καλύτερη κατανόηση και στον σεβασμό των δεξιοτήτων που
συνεισφέρει κάθε επαγγελματικός κλάδος στο δικαστήριο. Αυτό
ενδυναμώνει την ορθή δικαστηριακή πρακτική και των δύο πλευρών,
αφού η καλή ομαδική εργασία μπορεί να αποφέρει βελτιωμένα
αποτελέσματα, όσον αφορά τόσο την αποτελεσματικότητα της
ακροαματικής διαδικασίας όσο και την εμπειρία του εκάστοτε
ενδιαφερομένου. Αυτός θεωρείται πλέον ο ενδεδειγμένος τρόπος
κατάρτισης, όπου είναι εφικτός, ενώ πράγματι, σε περιπτώσεις που
επαγγελματίες από διαφορετικούς κλάδους συμμετέχουν από κοινού
στην ακροαματική διαδικασία του δικαστηρίου, δεν φαίνεται λογική η
παροχή χωριστής κατάρτισης.
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Άλλες
παρατηρήσεις

Οι φορείς κατάρτισης μπορεί να θελήσουν να εξετάσουν τη
δυνατότητα μεταφοράς του συστήματος που περιγράφεται ανωτέρω,
το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, σε
συγκεκριμένες περιστάσεις, εάν έχουν την αρμοδιότητα να
διοργανώνουν προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται σε άλλα
επαγγέλματα πέραν του γνωστικού αντικειμένου τους ή σε
συνεργασία με άλλους εθνικούς φορείς.

Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 1 – Μελέτη σχετικά με τις
βέλτιστες πρακτικές κατάρτισης δικαστών και εισαγγελέων», που εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό
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