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elemei:

Ezt a gyakorlatot Spanyolországban alkalmazzák alapképzések
keretében, a módszer pedig valamennyi résztvevő együttműködését és
aktív részvételét igényli.
Két részre oszlik.
Az első rész a hivatásetika elemzésére és a bírói etikára összpontosít.
Néhány rövid történet segítségével különböző, a bírák és ügyészek által
a mindennapi élet egyes jellemző helyzetei során elméletileg tanúsított
magatartásformát ábrázolnak.
A hallgatókat megkérik, hogy nevezzék meg a tanúsított magatartás
során felmerült etikai elvet és következtessék ki fő jellemzőit. A
tevékenységet 6-8 résztvevőből álló kis csoportokban végzik, az
Akadémia egyik oktatójának felügyelete mellett. Minden tevékenység a
következtetések kifejtésével és széles körű vitával zárul.
A második rész a bíró társadalmi szerepével foglalkozik, és elsősorban a
médiával való kapcsolatára összpontosít. A kerekasztal jellegű
közvetlen előadásokon és megbeszéléseken aktív bírák, bírósági
sajtószóvivők és bírósági ügyekben gyakorlott újságírók vesznek részt.
A
gyakorlat
olyan
kérdésekre
összpontosít,
mint
az
információszabadság gyakorlása és a szólásszabadsághoz való jog.
Elemzik az etikai kódexek nemzeti és uniós szintű alkalmazását,
továbbá a területen követett nemzeti és európai (Bíróság és EJEB)
ítélkezési gyakorlatot.
Ezen túlmenően az előadók és hallgatók vitafórumaihoz egy Moodle
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platformot is használnak.
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Intézményi
elérhetőségek

Spanyol Bírói Akadémia
Carretera de Vallvidrera, 43-45
08017 Barcelona
Spanyolország
Tel.: + 34 93 4067300
Fax: + 34 93 406 91 64
E-mail cím: escuela.judicial@cgpj.es
Honlap: http://www.poderjudicial.es/cgpj

Egyéb
megjegyzések

A spanyol Akadémia e HELYES GYAKORLATRÓL adott, az interaktív
elemet hangsúlyozó értékelése nagyon pozitív.
A tevékenység első részét tekintve a javasolt történetek vázlatai nagy
jelentőségűek. Ezeknek tömörnek és rövidnek kell lenniük, de – a vita
stimulálása érdekében – a felvetett problémák vonatkozásában
megfelelően összetettnek is. A módszer az érvelési készségek
fejlesztésére is alkalmazható, amikor a résztvevők feladata az, hogy a
leírt viselkedésről ellentétes álláspontot képviseljenek.
A második részben a képzés a bírák és ügyészek, valamint a média
között felmerülő problémákat kezeli, így például felhívja a figyelmet az
újságíró szerepére és az igazságügyi kérdésekhez kapcsolódó
információk nyújtásának a jogi kötelezettségeket tiszteletben tartó,
megfelelő módjára.

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „1. tétel – Vizsgálat a bírák és ügyészek
képzésének bevált gyakorlatairól”, Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)
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