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Naslov prakse

Sodniški mentorji

Glavne
značilnosti

Mentorji in izvajalci usposabljanja na delovnem mestu so uveljavljena
skupna praksa v večini držav EU. Sodniku ali tožilcu pripravniku
omogočajo nemoten prehod v pravosodni sistem, pri čemer je poseben
poudarek na praktičnosti usposabljanja, ki se izvaja na individualni
podlagi.
Mentor je navadno zelo izkušen sodnik ali tožilec z dobrim pedagoškim
znanjem in spretnostmi.
Namen usposabljanja in mentorstva na delovnem mestu je ohraniti
raven učinkovitega upravljanja ter ustvariti možnosti in pogoje za
implicitno znanje, temelječe na izkušnjah, ter ustrezno podlago za
razpravo o uspešnosti in učinkovitosti.
V Bolgariji ta praksa sledi opravljenemu obveznemu usposabljanju v
centru za usposabljanje.
Ko sodniki začetniki začnejo dejavno opravljati svoj poklic, še vedno
potrebujejo strokovno usmerjanje mentorja, da jim pomaga pri
vključitvi v sodstvo in jim zagotovi praktična orodja za reševanje
vsakodnevnih obveznosti. Inštitut NIJ ima zakonsko dolžnost, da
spremlja uspešnost svojih diplomantov v prvih dveh letih znotraj
sodstva. Mentorji, ki se usposabljajo na inštitutu NIJ, se redno sestajajo,
da izmenjajo dobre prakse v zvezi s tem, kako uspešnost sodnikov in
tožilcev začetnikov obdržati na ravni njihovega začetnega usposabljanja
na inštitutu NIJ.
Ta sistem inštitutu NIJ zagotavlja povratne informacije o tem, kako
program začetnega usposabljanja (vsebina, organizacija itd.) ustreza
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Sodniški mentorji

zahtevam prakse. Mentorji sodelujejo tudi pri ocenjevanju sodnikov
začetnikov, ki ga izvaja vrhovni sodni svet (SCJ).
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Kontaktni
podatki
institucije

Nacionalni inštitut za pravosodje (NIJ)
14 Str. Exarh Yosif
1301 Sofija
Bolgarija
Telefon: +359 2 9359 100
Telefaks: +359 2 9359 101
E-naslov: nij@nij.bg
Spletno mesto: http://www.nij.bg

Druge pripombe

To je DOBRA PRAKSA, ki je lahko zgled za večje ali manjše popravke v
sistemih izvajalcev usposabljanja in mentorjev na delovnem mestu, ki jih
pri usposabljanju sodnikov in tožilcev poznajo v večini držav članic EU.

Vir: Pilotni projekt – Evropsko izobraževanje v pravosodju: „Sklop 1 – Študija o najboljših praksah pri
usposabljanju sodnikov in tožilcev“, ki jo je izvedla Evropska mreža institucij za izobraževanje v
pravosodju (European Judicial Training Network – EJTN)
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