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Листовка за добро поведение в прокуратурата

09 октомври 2015 г

Главният прокурор изпрати листовка до служителите на прокуратурата, за да се
съсредоточи върху това какво е добро поведение и етика в прокуратурата.

Става дума за превенция и за осъзнаване на етичните дилеми, пред които вие като служител на
прокуратурата можете да се сблъскате в ежедневната си работа. GRECO (Група на държавите срещу
корупцията) е организация на Съвета на Европа, която работи за борба с корупцията. През есента на
2014 г. организацията беше на посещение за оценка в Дания, като в продължение на посещението
GRECO направи редица препоръки към членове на парламента, съдии и прокурори. GRECO
призова, наред с други неща, да се изготвят насоки специално за прокурорите за справяне с
различни ситуации с цел борба с корупцията.

Отчасти въз основа на препоръките на GRECO главният прокурор изготви листовката „Добро
поведение и етика в прокуратурата“, която току-що беше разпратена до службите. Въпреки това
главният прокурор избра в листовката да отиде по-далеч и да даде на всички служители на
прокуратурата някои съвети и насоки за това какво е добро поведение и етика в прокуратурата. По
този начин листовката представлява допълнение към общите насоки за "Добро поведение в
публичния сектор", които стартираха през 2007 г. Новата листовка в бъдеще ще бъде основа за
преподаване в основното образование и ще бъде раздадена и на бъдещи колеги при наемането им на
работа.

„Препоръките на GRECO бяха добра възможност да се изясни какви са очакванията към
служителите на прокуратурата. Прокуратурата работи за справедливост и допринася за
върховенството на закона в обществото и затова е важно да можем да оправдаем очакванията, които
обществото ни поставя по отношение на доброто поведение и етика“, казва държавният прокурор
Ленарт Линдблом от прокурора Генерал и продължава: „Служителите на прокуратурата се
отличават с обективност, професионализъм и подреденост, но винаги могат да възникнат етични
дилеми във връзка с ежедневната им работа, където е добре да имат малко напътствия“.

Той подчертава важността ние в прокуратурата да имаме общо разбиране и някои общи насоки за
това какво поведение трябва да имаме като служители. По този начин листовката трябва да помогне
да се гарантира, че служителите на прокуратурата могат да идентифицират и да се справят с
етичните дилеми, които могат да възникнат в ежедневния живот.

В листовката вие като служител можете да прочетете някои общи насоки, наред с други неща, за
външния вид, използването на езика и задължението за поверителност, за използването на регистри
и системи, за безпристрастност, за получаване на подаръци и други облаги и за свободата на
изразяване и използване на социалните медии.
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„По-голямата част от съдържанието на листовката ще бъде добре познато на огромното мнозинство
от служителите в прокуратурата. Но въпреки това вярваме, че един общ набор от насоки ще може да
създаде добра и необходима осведоменост и диалог относно нашето поведение и етика в
прокуратурата“, обяснява държавният прокурор Ленарт Линдблом. „Например, мисля, че повечето
хора са добре наясно какво обикновено означава нашето задължение за поверителност за каква
информация можем да предадем на пресата или други. Но в същото време можете да изпитате, че
ние вътрешно в организацията обменяме чувствителна информация от конкретни случаи по начин,
който не винаги изглежда необходим или изглежда като професионално споделяне на знания, но
повече има характера на обикновени клюки в коридора, “, казва държавният прокурор Ленарт
Линдблом.

Папката е в AnklagerNet и на уебсайта на прокуратурата anklagemyndigheden.dk. По този начин той
ще бъде достъпен и за обществеността.

Материалите са изпратени до всички служби за използване в местен процес и обсъждане на
насоките за добро поведение и етика преди края на 2015 г. Целта е да се гарантира, че всички
служители на прокуратурата постигат обща осведоменост и осведоменост за етичните стандарти и
правна рамка, която се отнася за тяхното поведение в ежедневието.
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