Най-добри практики при обучението на съдии и прокурори
Категория на практиката: Иновативни учебни програми или план за обучение в
дадена област
Вид практика: Добра практика
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Ключови
характеристи
ки

Използването на наставници и обучители на работното място е
обща стандартна практика в повечето държави от ЕС. Тя позволява
плавен преходен период за стажантите съдии или прокурори в
съдебната система и поставя конкретни акценти върху
практическата страна на предоставеното на индивидуална основа
обучение.
Обикновено наставникът е съдия или прокурор
професионален опит и добри педагогически умения.
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Обучението и наставничеството на работното място имат за цел да
се поддържа нивото на ефективно управление и да се създадат
възможности и условия за произтичащи от обстоятелствата и
почерпени от опита знания, както и подходяща основа за дискусии
относно работата и ефективността.
В България тази практика се прилага след приключването на
периода на задължително обучение в центъра за обучение.
Когато младшите съдии започнат да упражняват активно
професията си, те все още се нуждаят от експертните насоки на
наставник, който да улеснява интегрирането им в съдебната власт
и да им предоставя практически инструменти за справяне с
ежедневните им задължения. На Националния институт на
правосъдието (НИП) е възложено по закон да следи за работата на
своите възпитаници през първите им две години в съдебната
система. Наставниците се обучават от НИП и се срещат
периодично, за да обменят най-добри практики за това как
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работата на младшите съдии и прокурори да продължи да бъде в
съответствие с първоначалното обучение, което са получили в
НИП.
Посредством настоящата система НИП получава обратна
информация относно това как програмите за първоначално
обучение (съдържание, организация и т.н.) отговарят на
изискванията на практиката. Наставниците участват и в
провежданото от Висшия съдебен съвет (ВСС) оценяване на
младшите съдии.
Данни за
контакт с
институцията

Национален институт на правосъдието (НИП)
Ул. „Екзарх Йосиф“ 14
1301 София
Bulgaria
Телефон: + 359 2 9359 100
Факс: + 359 2 9359 101
Електронна поща: nij@nij.bg
Уебсайт: http://www.nij.bg

Други
коментари

Това е ДОБРА ПРАКТИКА, която в по-малка или по-голяма степен
може да послужи като модел за актуализиране на системите за
обучители и наставници на работното място, въведени в повечето
държави — членки на ЕС, за обучение на съдии и прокурори.

Източник: Пилотен проект — Европейско съдебно обучение: „Лот 1 — Проучване на най-добрите
практики при обучението на съдии и прокурори“, осъществено от Европейската мрежа за съдебно
обучение (EJTN)
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