Най-добри практики при обучението на съдии и прокурори
Категория на практиката: Иновативна методология за обучение

Вид практика: Добра практика
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Наименование Съдията в обществото: Деонтология, етика и връзки с медиите
на практиката
Ключови
характеристи
ки:

Тази практика се прилага в Испания при първоначалното обучение
и използваната методология изисква сътрудничество и активно
участие от всеки от участниците.
Практиката е разделена на две части.
В първата част акцент се поставя върху анализа на деонтологията и
съдебната етика. Използва се набор от кратки казуси, в които се
описват различни видове поведение, хипотетично възприети от
съдии и прокурори, когато се сблъскват с редица типични ситуации
от ежедневието.
От обучаваните се изисква да установят кой деонтологичен
принцип е свързан с поведението и да извлекат основни
характеристики на принципа. Дейността се извършва в малки групи
от 6 до 8 участници, ръководени от професор от школата. Всяка
дейност завършва с излагане на заключения и широко обсъждане.
Във втората част се разглежда мястото на съдията в обществото и
се поставя акцент върху неговата връзка с медиите. В рамките на
кръгла маса с действащи съдии, служители от пресслужбите към
съдилищата и журналисти с опит по въпроси в областта на
правосъдието се използват преки презентации и обсъждания. Тази
част е съсредоточена върху въпроси, като например упражняването
на свободата на информация и правото на свободно изразяване.
Прави се анализ на прилагането на етични кодекси на национално
и европейско равнище, както и на постановената в тази област
национална и европейска съдебна практика (Съда на Европейския
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съюз (ECJ) и Европейския съд по правата на човека (ECHR).
Освен това, с цел осигуряване на дискусионни форуми, включващи
говорители и обучавани, се използва платформата Moodle.
Данни за
контакт с
институцията

Spanish Judicial School (Испанска съдебна школа)
Carretera de Vallvidrera, 43-45
08017 Barcelona
Spain
Телефон: + 34 93 4067300
Факс: + 34 93 406 91 64
Електронна поща: escuela.judicial@cgpj.es
Уебсайт: http://www.poderjudicial.es/cgpj

Други
коментари

Оценката, изготвена от Испанската съдебна школа за тази ДОБРА
ПРАКТИКА, е много положителна, като се подчертава
интерактивният ѝ компонент.
Що се отнася до първата част от дейността проектите на
предложените казуси са от голямо значение. Те трябва да бъдат
сбити и кратки, но достатъчно сложни по отношение на
повдигнатите проблеми с цел да предизвикат дискусия.
Методологията може да се използва и за развиване на умения за
водене на спор, когато от участниците се изисква да вземат
противоположни позиции спрямо описаното поведение.
Във втората част на дейността за обучение се разглеждат
проблеми, които възникват между съдии и прокурори, от една
страна, и медиите, от друга страна. Тя например има за цел да
повиши осведомеността за ролята на журналистите и за това как да
се предоставя информация, свързана с въпроси в областта на
правосъдието, по отношение на законовите задължения на
журналистите.

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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