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

Държава: България
април 2014 г.

Наименование Осигуряване на обучение за съдии и прокурори и взаимодействие с
на практиката други професии
Ключови
характеристи
ки:

Когато стане ясно, че работата на съдиите и прокурорите не може
да се анализира поотделно, тъй като е взаимосвързана с редица
други професии както в сферата на правото, така и извън нея,
някои институции за обучение подчертават добавената стойност на
обучението, предоставено на смесена аудитория.
Твърди се, че този подход е изключително успешен поради
добавената стойност за всяка целева група от участници, които
могат да видят как даден процес се развива от гледната точка на
друга професия. Това позволява на всички участници в сферата на
правото и извън нея да демонстрират разбиране и по-добро
познаване на съдебната администрация като цяло.
В България повсеместно се прилага общ смесен подход към
обучението в много аспекти на съдебното обучение. Обяснява се,
че учебните дейности включват: смесени групи за обучение в
рамките на съдебната система и извън нея, смесени екипи за
обучение, смесени формати за обучение и смесени
институционални обучения в рамките на съдебната система и извън
нея. Смесените групи за обучение са съставени от различни
специалисти и могат да включват: съдии, прокурори, съдебни
следователи, съдебната администрация, разследващи полицейски
служители, служители на Министерство на правосъдието, правни
експерти от банки, медийни експерти/журналисти.
Този подход се доказа като изключително успешен, тъй като за
всяка целева група от участници е ценно да може да види процеса
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от гледната точка на друга професия. Това позволява на всички
участници в сферата на правото и извън нея да демонстрират
разбиране и по-добро познаване на съдебната администрация като
цяло.

Данни за
контакт с
институцията

Национален институт на правосъдието (НИП)
ул. Екзарх Йосиф № 14
София 1301
България
Телефон: + 359 2 9359 100
Факс: + 359 2 9359 101
Ел. поща: nij@nij.bg
Уебсайт: http://www.nij.bg

Други
коментари

Институциите за обучение могат при определени обстоятелства да
проучат възможността за възпроизвеждане на горепосочената
система, която може да се категоризира като ДОБРА ПРАКТИКА,
ако са оправомощени да организират курсове за обучение,
насочени към други професии, различни от тяхната специалност,
или да организират курсове в партньорство с други национални
институции.

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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