Cele mai bune practici de formare a judecătorilor și
procurorilor
Categoria practicii: Programe de învățământ sau planuri de formare inovatoare în
orice domeniu
Tipul practicii: bună practică

Țara: Bulgaria
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Denumirea
practicii

Efectuarea de activități de formare a judecătorilor și procurorilor în
comun cu alte profesii

Caracteristici
principale:

Atunci când devine clar că activitatea judecătorilor și a procurorilor nu
poate fi examinată separat deoarece poate să se întrepătrundă cu o
varietate de alte profesii, atât juridice, cât și nejuridice, unele instituții
de formare subliniază valoarea adăugată a formării destinate unui public
mixt.
Se susține că această abordare are foarte mult succes, pe baza valorii
adăugate pe care o aduce pentru fiecare grup-țintă de participanți, care
au posibilitatea să vadă cum se desfășoară un anumit proces din
perspectiva unei alte profesii. Aceasta permite tuturor actorilor din
cadrul și din afara domeniului judiciar să facă dovada înțelegerii și a
cunoașterii mai aprofundate a administrării justiției în ansamblu.
În Bulgaria, se aplică în mod generalizat o abordare mixtă generică a
formării cu privire la multe aspecte ale formării judiciare. Activitățile de
formare au fost extinse pentru a include: grupuri de formare mixte în
cadrul și în afara sistemului judiciar, echipe de formare mixte, tipuri de
formare mixte și formări instituționale mixte în cadrul și în afara
sistemului judiciar. Grupurile de formare mixte sunt alcătuite din
membri ai mai multor profesii și pot include: judecători, procurori,
judecători de instrucție, membri ai administrației judiciare, membri ai
poliției însărcinate cu investigațiile, angajați ai Ministerului Justiției,
experți juridici din cadrul băncilor, experți mass-media/jurnaliști.
Această abordare s-a dovedit a fi încununată de succes, întrucât
posibilitatea de a vedea procesul din perspectiva unei alte profesii
reprezintă o experiență valoroasă pentru fiecare grup-țintă de

1

Efectuarea de activități de formare a judecătorilor și procurorilor în comun cu alte profesii

participanți. Acest lucru permite tuturor actorilor din cadrul și din afara
comunității judiciare să înțeleagă și să cunoască mai în profunzime
administrarea justiției în ansamblu.
Datele de
contact ale
instituției

Institutul Național al Justiției (NIJ)
14 EkzarhYossif Str.
BG 1301 Sofia
Bulgaria
Telefon: + 359 2 9359 100
Fax.: + 359 2 9359 101
E-mail: nij@nij.bg
Site internet: http://www.nij.bg

Alte observații

Instituțiile de formare ar putea să analizeze transferabilitatea sistemului
descris anterior, care poate fi calificat ca o BUNĂ PRACTICĂ, în cazul în
care au autoritatea de a organiza activități de formare destinate altor
profesii decât cea proprie sau în parteneriat cu alte instituții naționale.

Sursă: Proiectul pilot – Formarea judiciară europeană: „Lotul 1 – Studiu cu privire la cele mai bune practici
de formare a judecătorilor și procurorilor”, realizat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN).
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