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Peamised
tunnusjooned

Kui selgub, et kohtunike ja prokuröride tööd ei saa vaadelda
eraldiseisvalt, sest see võib olla seotud muude erinevate nii
õigusvaldkonda kuuluvate kui ka õigusvaldkonna väliste kutsealadega,
rõhutavad mõned koolitusasutused sellise koolituse lisaväärtust, mida
pakutakse kombineeritud õppijaskonnale.
Väidetakse, et selline lähenemisviis on andnud väga häid tulemusi tänu
asjaolule, et igale osalejate sihtrühmale pakutakse lisaväärtust.
Osalejad näevad, kuidas kulgeb konkreetne protsess teise kutseala
esindaja vaatenurgast. See aitab kõigil nii kohtusüsteemi kuuluvatel kui
ka sellest väljapoole jäävatel osalejatel kohtumõistmise protsessi
tervikuna paremini mõista ja endale teadvustada.
Bulgaarias kohaldatakse õigusalase koolituse paljude aspektidega
seoses koolituse suhtes üldist kombineeritud lähenemisviisi.
Koolitustegevusi on laiendatud ja need hõlmavad järgmist:
kohtusüsteemi sisesed ja välised kombineeritud koolitusrühmad,
kombineeritud koolitusmeeskonnad, kombineeritud koolitusformaadid
ning kohtusüsteemi sisesed ja välised kombineeritud institutsionaalsed
koolitused. Kombineeritud koolitusrühmad koosnevad erinevate
kutsealade esindajatest ja neisse võivad kuuluda: kohtunikud,
prokurörid, kohtu-uurijad, kohtu haldustöötajad, politseiuurijad,
justiitsministeeriumi töötajad, pankade õiguseksperdid, meedia
esindajad / ajakirjanikud.
Selline lähenemisviis on andnud väga häid tulemusi, sest on väärtuslik
igale osalejate sihtrühmale. Osalejad saavad protsessist ülevaate teise
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kutseala esindaja vaatenurgast. See aitab kõigil nii kohtusüsteemi
kuuluvatel kui ka sellest väljapoole jäävatel osalejatel kohtumõistmise
protsessi tervikuna paremini mõista ja endale teadvustada.

Asutuse
kontaktandmed

National Institute of Justice (NIJ)
14 EkzarhYossif Str.
BG 1301 Sofia
BULGARIA
Tel: + 359 2935 9100
Faks: + 359 2935 9101
E-post: nij@nij.bg
Veebisait: http://www.nij.bg

Märkused

Koolitusasutused võivad teatavate asjaolude korral soovida kaaluda
eespool kirjeldatud süsteemi – mille võib liigitada HEA TAVA hulka –
ülevõtmist, kui nad korraldavad koolitusi muude kutsealade
esindajatele peale selle kutseala, mille esindajad nad ise on, või kui nad
korraldavad koolitusi koostöös teiste riiklike õppeasutustega.

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 1 – Study on best practices in training
judges and prosecutors”. Küsitluse viis läbi Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN).
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