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Hovedtræk:

Brugen af mentorer og undervisere på arbejdspladsen er almindelig
praksis i de fleste EU-lande. Det giver mulighed for, at en ung dommer
eller anklager uden problemer kan komme ind i retssystemet, og der
lægges særlig vægt på den praktiske side af uddannelsen, der
gennemføres på individuel basis.
En mentor er normalt en meget erfaren dommer eller anklager med
gode pædagogiske evner.
Formålet med uddannelse og vejledning på arbejdspladsen er at sikre en
effektiv styring og skabe muligheder og betingelser for stiltiende,
erfaringsbaseret viden samt tilvejebringe et godt grundlag for
diskussion af resultater og effektivitet.
I Bulgarien gennemføres denne praksis efter afslutningen af den
obligatoriske undervisning på uddannelsescentret.
Når yngre dommere begynder at arbejde som dommer, har de brug for
vejledning af en mentor, der letter deres integration i retsvæsenet og
giver dem praktiske værktøjer til at håndtere deres daglige forpligtelser.
NIJ er ved lov forpligtet til at følge op på deres kandidater i deres første
to år i retsvæsenet. Mentorer uddannes af NIJ og mødes regelmæssigt
for at udveksle god praksis for, hvordan man sikrer, at unge dommere
og anklagere arbejder i overensstemmelse med den grunduddannelse,
de har fået i NIJ.
Dette system giver NIJ tilbagemeldinger om, hvordan
grunduddannelsen (indhold, tilrettelæggelse osv.) opfylder kravene i
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praksis. Mentorerne deltager også i højesterets (SCJ) evaluering af unge
dommere.
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Kontaktoplysninger

National Institute of Justice (NIJ)
14 EkzarhYossif Str
1301 Sofia
Bulgarien
Tlf.: + 359 2 9359 100
Fax: + 359 2 9359 101
E-mail: nij@nij.bg
Websted: http://www.nij.bg

Andre
bemærkninger

Dette er GOD PRAKSIS, der kan være en model for, hvordan man i
mindre eller højere grad kan holde undervisere og mentorer ajourført på
arbejdspladsen, idet de fleste EU-medlemsstater har indført dette
system som led i uddannelsen af dommere og anklagere.

Kilde: Pilotprojekt: Uddannelse af dommere og anklagere i Europa "Del 1 – Undersøgelse af bedste
praksis inden for uddannelse af dommere og anklagere", gennemført af Det Europæiske Netværk for
Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN)
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