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Наименование Анализ на съдебната практика
на практиката
Ключови
характеристи
ки:

Анализът на съдебната практика в Естония представлява процес на
преглед на съдебните решения (и при необходимост други съдебни
документи) във всички техни релевантни аспекти, за да се установи
дали съществуват проблеми при единното прилагане на правото от
страна на съдилищата.
В хода на този преглед един или повече анализатори (членове на
администрацията на Върховния съд) определят обхвата на
проблемите, които могат да съществуват във връзка с прилагането
на правните норми.
Резултатите от този анализ и заключенията относно начина, по
който съдилищата съставят и прилагат определени правни доводи,
се представят в писмен документ, който се публикува и
разпространява сред съдиите като необвързващ източник на
информация или референтен документ и се използват като
материал за обучение.
Целта на този механизъм е да се установят системните проблеми
във връзка с прилагането на правото, а не извършването на оценка.
Въпреки че основната цел на анализа на съдебната практика е да
служи като инструмент за по-единно прилагане на правото и
същевременно да осигурява на съдиите целенасочен, ориентиран
към практиката и сбит анализ на съдебните практики, той също
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така се използва като допълнителен източник за събиране на
информация относно нуждите от обучение.
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Други
коментари

Макар че всяка отговаряща за съдебното обучение институция в
ЕС, прилага своя собствена система за оценка на нуждите от
обучение, при извършването на настоящото проучване бяха
събрани някои особено интересни идеи. Добавената стойност на
естонския анализ на съдебната практика, който се категоризира
като МНОГООБЕЩАВАЩА ПРАКТИКА, е, че може да се използва
и като инструмент за оценка на въздействието от обучението.
За тази цел се използват всички достъпни източници на
информация и оценката се интегрира в рамките на общата оценка
на нуждите, тъй като освен определяне на въздействието от
предишно обучение може да се определи и какво липса и в каква
посока следва да се насочи евентуално необходимото
допълнително обучение.
Счита се, че промяна на съдебната практика в област, в която е била
предоставена информация от повторен анализ, извършен в същата
област след провеждането на обучение, представлява добър
показател за въздействието от обучението. Горепосочената
система може да допълва други инструменти и методи, които се
използват понастоящем, и отговаря на четвърто ниво от системата
на Къркпатрик.
Документите от анализа на съдебната практика могат да се
използват и като материали за обучение. Системата може да окаже
известно въздействие върху фазите от процеса на съставяне и
изпълнение на обучението, тъй като отделите за анализ могат да
подпомогнат определянето на обучители. Счита се, че анализатор,
който изготвя аналитични материали в дадена област, може да
бъде подходящ за представяне на темата за съдиите по време на
лекции, семинари или кръгли маси.
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Източник: Пилотен проект — Европейско съдебно обучение: „Лот 1 — Проучване на най-добрите
практики при обучението на съдии и прокурори“, осъществено от Европейската мрежа за съдебно
обучение (EJTN)
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