Parhaita käytäntöjä tuomarien ja syyttäjien
koulutuksessa
Luokka: Innovatiiviset opetusmenetelmät
Tyyppi: hyvä käytäntö

Maa: Bulgaria
huhtikuu 2014

Otsikko

Hajautetun koulutuksen järjestäminen paikallisia koulutustarpeita ja
-kysymyksiä vastaavaksi

Keskeiset
piirteet

Tällä käytännöllä kansalliset koulutuskeskukset ja oikeustieteelliset
tiedekunnat
pyrkivät
tarjoamaan
ratkaisun
paikallisiin
koulutustarpeisiin ja -kysymyksiin ja/tai tuomaan kasvokkain
tapahtuvan
koulutuksen
helpommin
saataville
kaukana
keskuskoulutusyksiköistä
sijaitsevilla
alueilla
työskenteleville
tuomareille ja syyttäjille (näin logistiset kustannukset pienenevät ja
toisaalta potentiaalisten osallistujien määrä nousee).
Yleensä tällaiset hajautetut toiminnot sisällytetään kansallisen
koulutuskeskuksen vuotuiseen koulutussuunnitelmaan osana yleistä
kansallista strategiaa. Lisäksi voidaan kuitenkin paikallisten
palveluntarjoajien tai tuomioistuinten harkinnan mukaan hyväksyä
paikallisesti järjestettävä riippumaton koulutus.
Bulgariassa näistä järjestelmistä on tehty mielenkiintoinen yhdistelmä.
Akatemia tarjoaa piirituomioistuimille, hallintotuomioistuimille ja
piirisyyttäjänvirastoille vuosittain mahdollisuuden hakea akatemian
ennalta määritettyjä avustuksia, joilla helpotetaan yleisten tai
paikallisten mielenkiinnon kohteiden mukaisia aiheita koskevan
alueellisen koulutuksen järjestämistä. Jos hakemus hyväksytään, sen
budjettia hallinnoidaan alueella. Akatemia tarkistaa syntyvät kulut ja
hyväksyy ne jälkeenpäin.
Hakijoiden on toimitettava budjettiluonnoksensa asetetun määräajan
loppuun mennessä. He myös joko valitsevat aiheen instituutin
opetusohjelmasta tai ehdottavat uutta aihetta, jos alueella on jokin
erityinen koulutustarve. Jos ehdotus hyväksytään ja akatemia on jo

1

Hajautetun koulutuksen järjestäminen paikallisia koulutustarpeita ja -kysymyksiä vastaavaksi

käsitellyt aihetta omassa koulutustoiminnassaan, se antaa käyttöön
oman koulutusmateriaalinsa. Jos näin ei ole, akatemia suosittelee
kouluttajia tai auttaa hakijaa etsimään sopivia ehdokkaita ja ottamaan
heihin yhteyttä. Logistiikka ja kaikki muut koulutuksen järjestämistä
koskevat kysymykset ovat hakijan vastuulla.
Näin säilytetään tasapaino koulutuksen kysynnän ja tarjonnan välillä,
sillä Bulgariassa jokaisella tuomarilla on oikeus osallistua kolmeen
valitsemaansa koulutustapahtumaan vuodessa eikä Sofiassa sijaitseva
akatemia pysty kouluttamaan niin suurta osallistujamäärää omissa
tiloissaan.
Yhteystiedot

Natsionalen institut na pravosadieto
ul. Ekzarh Yosif 14
1301 Sofia
Bulgaria
Puhelin: + 359 2 9359 100
Faksi: + 359 2 9359 101
Sähköposti: nij@nij.bg
Verkkosivusto: http://www.nij.bg

Huomautuksia

Koulutuksen järjestäminen hajautetusti on hyvin tunnettu HYVÄ
KÄYTÄNTÖ, jota sovelletaan useimmissa EU:n koulutuslaitoksissa.
Vaikka edellä mainittua Bulgarian esimerkkiä ei voida siirtää
sellaisenaan muihin maihin, se voi toimia virikkeenä käytössä olevien
järjestelmien parantamiseen maissa, joissa on samanlaiset oikeudelliset
puitteet. Näin paikalliset tuomioistuimet tai syyttäjälaitokset voivat
harjoittaa koulutustoimintaa kansallisten koulutuskeskusten puolesta
tai niiden valvonnassa.

Lähde: Pilottihanke – Eurooppalainen oikeusalan koulutus ”Erä 1 – Tutkimus tuomarin- ja
syyttäjänkoulutuksen parhaista käytännöistä”. Toteutus: Euroopan juridinen koulutusverkosto (EJTN).
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