ПРИНОСЪТ НА ПРАВНАТА ИНФОРМАТИКА ЗА БЛЕСТЯЩОТО УЧАСТИЕ НА
ОТБОРЪТ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В ПЪРВОТО НАЦИОНАЛНО
СЪСТЕЗАНИЕ НА ПО МЕДИАЦИЯ
Отличното участие на отбора на Софийския университет в първото организирано
Национално състезание по медиация бе съпроводено с интензивна и задълбочена
предварителна подготовка, свързана със запознаването на студентите с основите,
принципите, техниките и специфичните подходи, които се използват в процедурата
по медиация. Многостранната подготовка, състояща се както от теоретически, така и
от практически елементи, каквито са симулационните медиации, целящи да бъде
обстойно проследен процесът във всяка негова стъпка и да бъде изградена стратегията
на участващите в състезанието, обхващаше един трети елемент, какъвто е анализът на
приложимата правна уредба към всеки казус.
Предоставените на студентите казуси за разрешаване стъпват ясно на основата на
приложимата правна уредба. Предвид това, роля за отличното участие на отбора на
Софийския университет имат приложените техники, усвоени по време на
академичните часове по Правна информатика.
Достигането до заключения за съвкупността от приложими норми изисква да бъде
извършен анализ от правно естество- анализ, чиято конструкция и функционалност
залягат в материята на Правната информатика. Запознавайки се със сбора на всички
норми, приложими към всеки казус, студентите успяха отлично да приложат
наученото, като изградиха нормативна юридическа конструкция, състояща се от
нормите, които следваха да бъдат релевирани към всеки казус. Отнасяйки всяка норма
една с друга, от своя страна бе изградена една функционална структура от
взаимозависими норми, позволяваща да бъде разгледан всеки отделен казус от
неговата изчерпателна уредба.
Успешният резултат от осъществения правен анализ се дължи и на друга заслуга на
Правната информатика, а именно правно-информационните системи, с които
обстойно бе работено в процеса на подготовка на отбора. Улесненият достъп до
правно-информационните системи позволи на студентите да бъдат откроени
специфичните правила за поведение, приложими към всеки казус, като последствие
бъдат отнесени към процеса на правоприлагането, в лицето на наличната съдебна
практика. В процеса на работа с наличната съдебна практика и приложение на
юридическите техники, научени от курса по Правна информатика, беше създадена
основа за правилното отнасяне на правни норми към процеса на правоприлагане.
В заключение, може да се обобщи, че именно знанията, придобити от отбора на
Софийския университет в часовете по Правна информатика допринесоха той да се
представи така достойно на Националното състезание по медиация.
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