Bedste praksis inden for uddannelse af dommere og anklagere
Praksiskategori: Innovative undervisningsprogrammer eller uddannelsesplaner inden
for et bestemt område
Type praksis: God praksis

Land: Bulgarien
April 2014

Betegnelse for
praksis

Fælles undervisning af dommere, anklagere og personer fra andre
erhverv

Hovedtræk:

Det står klart, at dommeres og anklageres arbejde ikke kan betragtes
isoleret, fordi det overlapper med mange andre fagområder, både
juridiske og ikke-juridiske, og nogle uddannelsesinstitutioner
understreger derfor merværdien ved at tilbyde undervisningen til et
blandet publikum.
Denne tilgang er angiveligt meget vellykket, idet hver
deltagermålgruppe får udbytte af at se, hvordan en given proces
udvikler sig ud fra en anden faggruppes synspunkt, hvilket giver alle
aktører både i og uden for det retlige område mulighed for at udvikle
større forståelse af og kendskab til retsvæsenet som helhed.
I Bulgarien følger man en tværfaglig tilgang til undervisning inden for
mange aspekter af uddannelsen af retsvæsenets aktører.
Undervisningsaktiviteterne er blevet udvidet og omfatter nu
undervisning af grupper, hvis deltagere kommer både fra retsvæsenet
og fra andre områder, blandede underviserteams, blandede
undervisningsformer og blandet institutionel undervisning i og uden for
retsvæsenet. De blandede undervisningsgrupper består af personer fra
forskellige fagområder såsom dommere, anklagere, efterforskere,
retsforvaltningen, politiet, ansatte i justitsministeriet, juridiske
eksperter fra bankverdenen, medieeksperter og journalister.
Denne tilgang har vist sig at være meget vellykket, da det er værdifuldt
for hver deltagermålgruppe at kunne se processen fra en anden
faggruppes synspunkt. Dette giver alle aktører i og uden for
retsvæsenet mulighed for at udvikle større forståelse af og kendskab til
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retsvæsenet som helhed.

Kontaktoplysnin
ger

National Institute of Justice (NIJ)
14 EkzarhYossif Str.
BG 1301 Sofia
Bulgarien
Tlf.: + 359 2 9359 100
Fax: + 359 2 9359 101
E-mail: nij@nij.bg
Websted: http://www.nij.bg

Andre
bemærkninger

Uddannelsesinstitutioner kan overveje, om det er muligt at overføre det
ovenfor beskrevne system, der kan betegnes som GOD PRAKSIS, hvis
de, enten alene eller i partnerskab med andre nationale institutioner,
har mulighed for at tilrettelægge uddannelsesforløb for andre
fagområder end deres eget.

Kilde: Pilotprojekt: Uddannelse af dommere og anklagere i Europa "Del 1 – Undersøgelse af bedste
praksis inden for uddannelse af dommere og anklagere", gennemført af Det Europæiske Netværk for
Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN)
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