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: Англия и Уелс
април 2014 г.

Наименование Осигуряване на обучение за съдии и прокурори и взаимодействие с
на практиката други професии
Ключови
характеристи
ки:

Когато стане ясно, че работата на съдиите и прокурорите не може
да се анализира поотделно, тъй като е взаимосвързана с редица
други професии както в сферата на правото, така и извън нея,
някои институции за обучение подчертават добавената стойност на
обучението, предоставено на смесена аудитория.
Твърди се, че този подход е изключително успешен поради
добавената стойност за всяка целева група от участници, които
могат да видят как даден процес се развива от гледната точка на
друга професия. Това позволява на всички участници в сферата на
правото и извън нея да демонстрират разбиране и по-добро
познаване на съдебната администрация като цяло.
В Съдебния колеж в Англия и Уелс съдиите и специализираните
членове, различни от съдии (медицински и финансови
специалисти),
се
обучават
заедно
в
Трибунала
по
социалноосигурителни спорове и спорове за издръжка на деца и в
същото време заедно осигуряват обучение. Това позволява на
осигуряващите обучение лица да си служат с конкретни случаи от
тези области на дейност като примери, за да се създадат условия за
реалистично и подробно обсъждане както от правна гледна точка,
така и от гледна точка на конкретната тема.
Сложните фактически въпроси, за които се изискват
специализирани знания, могат да бъдат обяснени и тълкувани от
специализираните членове, докато съдиите използват своите
правни познания по конкретните казуси, така че новите
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законодателни разпоредби да могат да бъдат проучени, обсъдени
и включени в специализираните въпроси.
Счита се, че ефективността на този подход се крие в
установяването на по-тесни отношения между съдиите и
останалите членове, които не са юристи, както и по-доброто
разбиране и зачитане на уменията, които всяка професионална
дисциплина включва и осигурява на трибунала. Това води до подобър опит и за двете страни в трибунала, тъй като успешната
работа в екип води до по-добри резултати както от гледна точка на
ефективност на заседанията, така и от гледна точка на
впечатленията на участниците в процеса. Понастоящем се счита,
че, когато има възможност, това е подходящият начин за обучение,
при който представители на различни професионални дисциплини
заедно участват в заседание на трибунал, и вече изглежда
нелогично да се мисли за изцяло отделно обучение.
Данни за
контакт с
институцията
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Други
коментари

Институциите за обучение могат при определени обстоятелства да
проучат възможността за възпроизвеждане на горепосочената
система, която може да се категоризира като НАЙ-ДОБРА ДОБРА
ПРАКТИКА, ако са оправомощени да организират курсове за
обучение, насочени към други професии, различни от тяхната
специалност, или да организират курсове в партньорство с други
национални институции.

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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