Teisėjų ir prokurorų mokymo geriausia patirtis
Patirties kategorija: naujoviška bet kurios susijusios srities mokymo programa arba
planas
Patirties rūšis: geroji patirtis

Šalis: Bulgarija
2014 m. balandžio mėn.

Patirties
pavadinimas

Teisėjų ir prokurorų mokymas įtraukiant kitų profesijų atstovus
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Paaiškėjus, kad teisėjų ir prokurorų darbo negalima analizuoti atskirai
todėl, kad jis gali būti glaudžiai susijęs su įvairiomis kitomis profesijomis
(tiek teisinėmis, tiek neteisinėmis), kai kurios mokymo institucijos gali
atidžiau išnagrinėti papildomą naudą, kurią duotų mišriai auditorijai
skirti mokymai.
Remiantis tuo, kad kiekvienai tikslinei dalyvių, kurie gali atitinkamo
proceso eigą suprasti kitos profesijos atstovo požiūriu, grupei
suteikiama papildoma nauda, teigiama, kad šis požiūris yra labai vykęs.
Tai sudaro sąlygas visiems teisės ir su teise nesusijusių sričių dalyviams
pristatyti savo požiūrį ir apskritai gerinti teisingumo vykdymo
supratimą.
Bulgarijoje bendras mišrus požiūris į mokymą taikomas įvairiuose
teisėjų mokymo etapuose. Papildomos mokymo veiklos sritys apima:
mišrias mokymo grupes, kuriose dalyvauja tiek teisėjai, tiek kitų
profesijų atstovai; mišrias mokymo komandas; mišrias mokymo formas
ir mišrius institucinius mokymus, kuriuose dalyvauja tiek teisėjai, tiek
kitų profesijų atstovai. Mišrias mokymo grupes sudaro įvairių sričių
specialistai, pvz., teisėjai, prokurorai, teismo tyrėjai, teismo
administracijos darbuotojai, policijos tyrėjai, Teisingumo ministerijos
darbuotojai, bankų teisininkai, žiniasklaidos ekspertai ir (arba)
žurnalistai.
Paaiškėjo, kad šis požiūris yra labai vykęs, nes jis vertingas kiekvienai
tikslinei dalyvių, kurie į proceso eigą gali pažvelgti kitos profesijos
atstovo akimis, grupei. Tai sudaro sąlygas visiems dalyviams (tiek
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teisininkams, tiek kitų profesijų atstovams) susidaryti savo požiūrį ir
apskritai gerinti teisingumo vykdymo supratimą.

Institucijos
kontaktiniai
duomenys

National Institute of Justice (NIJ) (Nacionalinis teisingumo institutas
(NTI))
14 EkzarhYossif Str.
BG 1301 Sofia
Bulgarija
Tel. + 359 2 9359 100
Faks. + 359 2 9359 101
E. paštas nij@nij.bg
Svetainė http://www.nij.bg

Kitos pastabos

Mokymo institucijos gali apsvarstyti galimybę perkelti pirmiau aprašytą
sistemą, kuri gali būti priskiriama prie GEROSIOS PATIRTIES, visų
pirma tais atvejais, kai jos turi įgaliojimus rengti mokymo renginius kitų
profesijų atstovams arba bendradarbiauti su kitomis nacionalinėmis
institucijomis.

Šaltinis: Europos teisėjų mokymo tinklo (ETMT) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis
projektas „1 dalis. Teisėjų ir prokurorų mokymo geriausios patirties tyrimas“.
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