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Peamised
tunnusjooned

Seda tava kohaldatakse Hispaanias esmaõppe raames ning kasutatud
metoodika puhul on vajalik iga osaleja koostöö ja aktiivne osalemine.
Koolitus on jagatud kaheks.
Esimeses osas keskendutakse deontoloogia ja kohtuniku kutse-eetika
analüüsimisele. Kasutatakse selliste lühijuttude kogumit, mis
kirjeldavad kohtunike ja prokuröride erinevat hüpoteetilist käitumist,
kui nad seisavad silmitsi mitme igapäevatöös ette tuleva tüüpilise
olukorraga.
Koolitusel osalejatel palutakse kindlaks teha nende käitumisega seotud
deontoloogiline põhimõte ja tuletada selle põhimõtte peamised
tunnusjooned. Koolitustegevus toimub väikestes 6–8-liikmelistes
rühmades, mida juhendab kooli õppejõud. Iga koolituse lõpus tehakse
järeldused ja toimub ulatuslik arutelu.
Koolituse teises osas käsitletakse kohtuniku rolli ühiskonnas ja
keskendutakse tema suhetele meediaga. Ümarlaua vormis toimuval
koolitusel kasutatakse vahetuid presentatsioone koos aruteludega.
Ümarlauast võtavad osa tegevkohtunikud, kohtute pressiesindajad ja
õigusküsimustes
kogenud
ajakirjanikud.
Koolituse
käigus
keskendutakse sellistele teemadele nagu teabevabadus ja sõnavabadus.
Analüüsitakse eetikakoodeksi kohaldamist riiklikul ja Euroopa tasandil
ning samuti uuritakse selles valdkonnas olemasolevat riiklikku ja
Euroopa (Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu) kohtupraktikat.
Lisaks kasutatakse platvormi Moodle eesmärgiga tekitada
arutelufoorumeid, kuhu oleks kaasatud nii esinejad kui ka õpilased.
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Asutuse
kontaktandmed

Spanish Judicial School
Carretera de Vallvidrera, 43-45
08017 Barcelona
SPAIN
Tel: + 34 9 3406 7300
Faks: + 34 9 3406 9164
E-post: escuela.judicial@cgpj.es
Veebisait: http://www.poderjudicial.es/cgpj

Märkused

Hispaania Õigusakadeemia hinnang sellele HEALE TAVALE on väga
positiivne; eriti rõhutatakse selle interaktiivset komponenti.
Koolituse esimese osaga seoses võib öelda, et on väga oluline, kuidas
koostatakse need lood, mida soovitakse kasutada. Lood peaksid olema
sisutihedad ja lühikesed, kuid arutelu stimuleerimiseks tuleks neis
tõstatada piisavalt keerulised probleemid. Kõnealust metoodikat võib
kasutada ka väitlusoskuse arendamiseks, kui osalejatel palutakse võtta
kirjeldatud käitumisele vastupidine hoiak.
Koolituse teises osas käsitletakse probleeme, mis võivad esile kerkida
kohtunike ja prokuröride ning meedia vahel. Näiteks soovitakse
koolituse selle osa abil suurendada teadlikkust ajakirjaniku rollist ja
sellest, kuidas edastada kohtuasjaga seotud teavet, järgides seejuures
seadusest tulenevaid kohustusi.

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 1 – Study on best practices in training
judges and prosecutors”. Küsitluse viis läbi Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN).
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