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Αυτή η πρακτική εφαρμόζεται στην Ισπανία στην αρχική κατάρτιση
και η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται απαιτεί τη συνεργασία και την
ενεργό συμμετοχή κάθε συμμετέχοντος.
Χωρίζεται σε δύο μέρη.
Το πρώτο μέρος εστιάζεται στην ανάλυση της δεοντολογίας και της
δικαστικής ηθικής. Χρησιμοποιείται μια σειρά σύντομων ιστοριών
στις οποίες περιγράφονται διάφορες υποθετικές συμπεριφορές
δικαστών και εισαγγελέων οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με ποικίλες
χαρακτηριστικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής.
Οι σπουδαστές καλούνται να προσδιορίσουν την αρχή δεοντολογίας
στην οποία βασίζεται η κάθε συμπεριφορά και να προσδιορίσουν τα
κύρια χαρακτηριστικά της. Η δραστηριότητα εκτελείται από μικρές
ομάδες των 6-8 συμμετεχόντων που επιτηρούνται από καθηγητή της
σχολής. Κάθε δραστηριότητα ολοκληρώνεται με μια έκθεση
συμπερασμάτων και ευρεία συζήτηση.
Το δεύτερο μέρος ασχολείται με τον δικαστή μέσα στην κοινωνία και
εστιάζεται στη σχέση του με τα μέσα ενημέρωσης. Χρησιμοποιούνται
άμεσες παρουσιάσεις με συζητήσεις σε μορφή στρογγυλής τραπέζης,
με εν ενεργεία δικαστές, υπεύθυνους Τύπου των δικαστηρίων και
δημοσιογράφους ειδικευμένους σε θέματα δικαιοσύνης. Εστιάζεται
σε ζητήματα όπως η άσκηση της ελευθερίας πληροφόρησης και το
δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. Αναλύεται η εφαρμογή των
κωδίκων δεοντολογίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, παράλληλα
με την εθνική και ευρωπαϊκή νομολογία (ΔΕΕ και ΕΔΑΔ) που έχει
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εκδοθεί σε αυτόν τον τομέα.
Επιπλέον, χρησιμοποιείται μια πλατφόρμα Moodle που δίνει τη
δυνατότητα σε ομιλητές και σπουδαστές να συμμετέχουν σε φόρουμ
συζήτησης.
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Η αξιολόγηση της Ισπανικής Σχολής για τη συγκεκριμένη ΟΡΘΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ είναι πολύ θετική και δίνει έμφαση στο διαδραστικό της
στοιχείο.
Όσον αφορά το πρώτο μέρος της δραστηριότητας, η σύνταξη των
προτεινόμενων ιστοριών έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι ιστορίες πρέπει
να είναι σύντομες και συνοπτικές, αλλά επαρκώς σύνθετες όσον
αφορά τα προβλήματα που θέτουν, ούτως ώστε να ενθαρρύνεται η
συζήτηση. Η μεθοδολογία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την
ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας, όταν οι συμμετέχοντες
καλούνται να υιοθετήσουν αντίθετη στάση από τη συμπεριφορά που
περιγράφεται.
Στο δεύτερο μέρος, η δραστηριότητα κατάρτισης ασχολείται με τα
προβλήματα που προκύπτουν μεταξύ δικαστών ή εισαγγελέων και
μέσων ενημέρωσης. Για παράδειγμα, έχει ως στόχο να
ευαισθητοποιήσει ως προς τον ρόλο των δημοσιογράφων και το πώς
πρέπει να παρέχονται οι πληροφορίες που αφορούν δικαστικές
υποθέσεις, σε συνάρτηση με τις νομικές τους υποχρεώσεις.

Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 1 – Μελέτη σχετικά με τις
βέλτιστες πρακτικές κατάρτισης δικαστών και εισαγγελέων», που εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ)
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