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Наименование Малки екипи — Правораздаване
на практиката
Ключови
характеристи
ки:

„Правораздаване“ е двудневен семинар с настаняване на място,
който е открит за участие на съдиите в Англия и Уелс (и в
юрисдикциите на някои трибунали в Шотландия) от всички
юрисдикции и представлява част от програмата на Съдебния колеж
за продължаващо обучение. На практика това е семинар, в който не
се използва хартия, няма нищо за четене или подготвяне. Той
включва общо 13 часа обучение и съдиите прекарват само два и
половина от тях в пленарни заседания, на които изслушват
изказванията на другите. През останалото време те работят в
малки групи от по шестима съдии, ръководени от опитен
ръководител на курса. Това означава, че семинарът включва 20 %
слушане и 80 % практика.
Семинарът е разделен на четири части.
Първата част е модул по „Съдебно поведение и етика“. Разделени
на малки групи, участниците са поканени да разгледат и обсъдят
редица „съдебни“ и „извънсъдебни“ практически сценарии и как те
ще се справят с тях. Сценариите, които са общо седем, са
представени на DVD и са заснети с участието на професионални
актьори.
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Втората част е озаглавена „Оценка на достоверността“, в рамките
на която се взема решение или се произнася устно съдебно
решение. Оценката на достоверността със сигурност е едно от найважните съдебни умения и се изисква в повечето съдебни дела,
независимо от вида компетентност или от нейния обхват.
Разделени на малки групи, съдиите гледат DVD, което показва
противоречивите доказателства на ищеца и ответника по трудово
дело във връзка със сексуален тормоз. Случаят не е действителен и
се разиграва от професионални актьори и адвокати. Той показва
естеството на фактическия спор, който може да възникне във всяка
юрисдикция – трудовата юрисдикция е само средство за
демонстрация, а правната уредба е проста. Съдиите се поканват да
попълнят въпросници, като посочат факторите, които са оказали
влияние

върху

оценката

им

относно

достоверността

на

свидетелите.
След това всеки съдия произнася кратко устно съдебно решение с
продължителност около пет минути. Съдебното решение се
постановява в малки групи и се дава определено време за
подготовка. Всяко съдебно решение се заснема на микродиск и
целият филм или част от него се пуска отново за изглеждане от
групата. След това всеки съдия получава обратна информация от
ръководителя на курса и от другите членове на групата относно
своето изпълнение и се провежда дискусия относно извлечените
поуки.
Третата част е озаглавена „Управление на живота на съдията“ и в
нея се разглежда стресът, на който са подложени съдиите, както и
начините за преодоляването му. Тя включва видеопрезентация,
направена от опитен наказателен съдия,, който е преживял нервен
срив и се е възстановил напълно от него.
Четвъртата част е озаглавена „Справяне с неочаквани и силно
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конфликтни ситуации в съда“. В малка група всеки съдия е помолен
да проведе съдебно заседание на живо с продължителност няколко
минути. Съдиите предварително са получили кратко резюме на
делото, но не знаят какво ще се случи. В опит да се симулира
обстановката в съда или трибунала, случаят се разиграва от
професионален адвокат и професионален актьор. Задачата на
съдията е да оцени, контролира и реши проблемите, възникващи
пред него.
Съдебното заседание се заснема и целият филм или част от него се
пуска отново за изглеждане от групата. Съдиите получават обратна
информация относно своето „изпълнение“ от ръководителя на
курса и членовете на групата. Сценариите са шест и всеки член на
групата изпълнява ролята на председател на съда в някой от
различните сценарии.
Данни за
контакт с
институция
та
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Телефон: + 44 203 334 0700
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Електронна поща: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
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Други
коментари

Тази практика се отнася само за продължаващото обучение,
насочена е към малка група хора, изисква значителни ресурси, що
се касае до необходимия брой обучители, адвокати и актьори, и
поради тази причина е сравнително скъпа за провеждане. Освен
това нейната подготовка, включително заснемането на филмите,
може да отнеме дълго време.
Въпреки че поради горепосочените причини препоръчването на
пълно възпроизвеждане може да не е подходящо, тя се счита за
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НАЙ-ДОБРА ПРАКТИКА, подходяща да подобри работата на
съдиите, а именно да развие техните общите съдебни умения, като
им позволи да практикуват уменията си и да се учат едни от
други.
Този вид семинар е и отлично средство за осъществяване на
сценарии за обучение, включващи неочаквани или необичайни
ситуации.

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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