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Hlavné črty:

Tento postup sa uplatňuje v rámci počiatočnej odbornej prípravy
v Španielsku. Použitá metodika si vyžaduje spoluprácu a aktívnu účasť
každého účastníka.
Je rozdelený na dve časti:
Prvá časť je zameraná na analýzu deontológie a sudcovskej etiky.
Prostredníctvom krátkych príbehov sa opíšu rôzne druhy hypotetického
správania sudcov a prokurátorov v rôznych typických situáciách
každodenného života.
Študenti majú za úlohu určiť deontologickú zásadu, z ktorej vychádza
dané správanie, a vyvodiť jej základné vlastnosti. Činnosť prebieha
v malých skupinách 6 – 8 účastníkov pod dohľadom profesora školy.
Každá činnosť je zakončená prezentovaním záverov a širokou diskusiou.
Druhá časť sa zaoberá témou sudcu v spoločnosti a zameriava sa na jeho
vzťah s médiami. Využívajú sa priame prezentácie a diskusie pri
okrúhlom stole s aktívnymi sudcami, pracovníkmi tlačových oddelení
súdov a novinármi so skúsenosťami v oblasti súdnictva. Dôraz sa kladie
na otázky, ako je uplatňovanie slobody informácií a práva na slobodu
prejavu. Analyzuje sa uplatňovanie etických kódexov na vnútroštátnej
a európskej úrovni, ako aj vnútroštátna a európska judikatúra (ESD
a ESĽP) v tejto oblasti.
Okrem toho sa používa platforma Moodle, v rámci ktorej sa poskytujú
diskusné fóra s účasťou rečníkov a študentov.
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Ďalšie
poznámky

Španielska škola hodnotila tento OSVEDČENÝ POSTUP veľmi
pozitívne, pričom zdôraznila jeho interaktívny prvok.
Pokiaľ ide o prvú časť činnosti, veľký význam majú scenáre
navrhovaných príbehov. Mali by byť stručné a krátke, ale dostatočne
komplexné vo vzťahu k riešeným problémom, aby podnietili diskusiu.
Metodika sa môže použiť aj na rozvoj argumentačných zručností
v prípadoch, keď majú účastníci za úlohu zaujať opačné postoje
k opísanému správaniu.
V druhej časti je činnosť odbornej prípravy zameraná na problémy,
ktoré sa môžu vyskytnúť medzi sudcami a prokurátormi a médiami. Jej
cieľom je napríklad zvýšiť povedomie o úlohe novinárov a o tom, ako
majú poskytovať informácie o súdnych témach s ohľadom na svoje
zákonné povinnosti.

Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 1 – Štúdia o najlepších postupoch
odbornej prípravy sudcov a prokurátorov“, ktorý vykonáva Európska sieť odbornej justičnej prípravy
(EJTN)
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