Най-добри практики при обучението на съдии и прокурори
Категория на практиката: Иновативни учебни програми или план за обучение в
дадена област
Вид практика: Най-добра практика

Държава: Италия
април 2014 г.

Наименование Съчетаване на различни дисциплини в осигуряването на обучение
на практиката за съдии и прокурори
Ключови
характеристи
ки:

В Италия беше разработена програма за обучение, чиято цел е да
се разшири първоначалното обучение на съдиите и да се включи
задълбочен анализ на социалния, политическия и икономическия
контекст, в който функционира съдебната система. Тази практика
цели да въведе в учебния план за първоначално обучение
съдържание, което следва да повиши осведомеността на младите
съдии и прокурори относно икономическия, социалния,
политическия и културния контекст, в който се извършва тяхната
съдебна дейност.
Обосновката за този подход, която беше включена директно в
италианските насоки за първоначално обучение, е, че е важно да се
използва обучението за развитие на икономическа, социална и
културна осведоменост сред членовете на съдебната система във
време, в което поради редица причини (например развитието на
медиите и социалните медии, културно и етническо многообразие,
икономическа криза и бързо развитие в биологията и медицината)
правораздаването не може да бъде отделено от знанията в сферата
на социалните науки и други свързани дисциплини.
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Други
коментари

Въвеждането на стажанти в институции извън съдебната система за
определен период по време на първоначалното обучение се счита
за пример за НАЙ-ДОБРА ПРАКТИКА, ако националният график
за обучение и установените приоритети за обучение го позволяват.
Програмата цели изрично да следва ценностите, определени в
член 56 от Препоръка CM/Rec(2010)12 на Комитета на министрите
на Съвета на Европа към държавите членки относно съдиите:
независимост, ефикасност и отговорности.

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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