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Denumirea
practicii

Judecătorul în societate: deontologie, etică și relațiile cu mass-media

Caracteristici
principale:

Această practică este aplicată în Spania în cadrul formării inițiale, iar
metodologia utilizată necesită cooperarea și implicarea activă a fiecărui
participant.
Practica cuprinde două părți.
Prima parte se axează pe analiza deontologiei și a eticii judiciare. Se
utilizează o serie de povestiri scurte care prezintă diferite
comportamente adoptate în mod ipotetic de către judecători și
procurori atunci când se confruntă cu unele situații tipice din viața
cotidiană.
Studenților li se cere să identifice principiul deontologic implicat în
comportamentul respectiv și să deducă principalele caracteristici ale
acestuia. Activitatea se desfășoară în grupuri mici, formate din 6-8
participanți, sub coordonarea unui profesor din cadrul instituției de
învățământ. Fiecare activitate se încheie cu expunerea concluziilor și o
dezbatere amplă.
Cea de a doua parte abordează tema judecătorului în societate și se
concentrează asupra relației acestuia cu mass-media. Se organizează
prezentări directe și discuții în cadrul unor mese rotunde, cu participarea
unor judecători în exercițiu, a unor responsabili de relațiile cu presa din
cadrul instanțelor și a unor jurnaliști cu experiență în domeniul justiției.
Acestea vizează aspecte cum ar fi exercitarea liberului acces la
informații și a libertății de exprimare. Se analizează aplicarea codurilor
etice la nivel național și european, coroborată cu jurisprudența națională
și europeană (Curtea de Justiție a Uniunii Europene și Curtea Europeană
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a Drepturilor Omului) existentă în domeniu.
De asemenea, se folosește o platformă Moodle pentru a organiza
forumuri de discuții la care participă părțile implicate și studenții.
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Alte observații

Evaluarea acestei BUNE PRACTICI de către Școala Judiciară Spaniolă
este foarte favorabilă, accentul fiind plasat pe componenta sa
interactivă.
În ceea ce privește prima parte a activității, textele povestirilor propuse
sunt deosebit de importante. Acestea ar trebui să fie scurte și concise,
însă suficient de complexe în ceea ce privește aspectele prezentate
pentru a stimula dezbaterea. Metodologia poate fi folosită, de
asemenea, pentru dezvoltarea competențelor argumentative, atunci
când participanților li se cere să adopte puncte de vedere opuse cu
privire la comportamentul prezentat.
În cea de a doua parte, activitatea de formare abordează problemele
care apar între judecători și procurori, pe de o parte, și mass-media, pe
de altă parte. De exemplu, aceasta urmărește o mai bună cunoaștere a
rolului jurnalistului și a modului în care se pot furniza informații legate
de aspecte judiciare, respectându-se, în același timp, obligațiile legale.

Sursă: Proiectul pilot – Formarea judiciară europeană: „Lotul 1 – Studiu cu privire la cele mai bune practici
în materie de formare a judecătorilor și procurorilor”, realizat de Rețeaua Europeană de Formare
Judiciară (EJTN).
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