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Detsentraliseeritud koolituse korraldamine eesmärgiga rahuldada
kohalikku koolitusvajadust ja lahendada kohalikke küsimusi

Peamised
tunnusjooned

Selle tava rakendamisega soovivad riiklikud koolituskeskused ja
kohtuakadeemiad
pakkuda
lahendust
kohaliku
tasandi
koolitusvajaduste
rahuldamiseks
ja
kohalike
probleemide
lahendamiseks ning/või muuta auditoorse koolituse kättesaadavamaks
neile kohtunikele ja prokuröridele, kes töötavad piirkondades, mis
asuvad kesksest koolitusasutusest kaugemal (sellega vähendatakse
kulutusi logistikale, seades samas sihiks osalejate arvu võimaliku
suurendamise).
Tavapärase lähenemisviisi kohaselt lisatakse need detsentraliseeritud
koolitused riikliku koolituskeskuse iga-aastasesse koolitusplaani osana
üldisest riiklikust strateegiast. Kuid kohalikul tasandil korraldatakse
sõltumatuid koolitusi ka kohalike prokuratuuride või kohtute omal
äranägemisel.
Bulgaaria on esitanud huvitava näite, mis hõlmab mõlemat süsteemi.
Igal aastal annab akadeemia ringkonnakohtutele, halduskohtutele ja
ringkonnaprokuratuuridele võimaluse taotleda akadeemialt eelnevalt
kindlaksmääratud toetust piirkondlike koolituste korraldamiseks
konkreetsetel üldist või kohalikku huvi pakkuvatel teemadel.
Heakskiitmise korral hallatakse seda eelarvet piirkondlikul tasandil ning
tehtud kulutused vaatab hiljem läbi ja kiidab heaks akadeemia.
Taotlejad esitavad kindlaksmääratud tähtpäevaks eelarve projekti.
Peale selle võivad nad valida koolituse teema instituudi üldisest
õppekavast või pakkuda välja uue teema, kui sellega seoses on kindlaks
tehtud konkreetne piirkondlik koolitusvajadus. Kui ettepanek kiidetakse
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heaks ja akadeemia on juba sel teemal koolituse välja töötanud, teeb ta
oma koolitusmaterjalid kättesaadavaks. Kui see nii ei ole, siis aitab
akadeemia teha kindlaks potentsiaalsed koolitajad või annab soovitusi
nende leidmiseks ning aitab luua vajalikud kontaktid koolitaja ja taotleja
vahel. Taotleja vastutab koolituse kohapeal korraldamisega seonduvate
logistiliste ja muude küsimuste lahendamise eest.
See tava aitab leida tasakaalu koolitusnõudluse ja -pakkumise vahel.
Kuna igal Bulgaaria kohtunikul on õigus osaleda igal aastal kolmel enda
valitud koolituskursusel, siis Sofias asuv akadeemia ei suuda sellist suurt
arvu potentsiaalseid osalejaid oma ruumides vastu võtta.
Asutuse
kontaktandmed

National Institute of Justice (NIJ)
14 EkzarhYossif Str
BG 1301 Sofia
BULGARIA
Tel: + 359 2 935 9100
Faks: + 359 2 935 9101
E-post: nij@nij.bg
Veebisait: http://www.nij.bg

Märkused

Selliste detsentraliseeritud koolituste korraldamine on hästi tuntud
standardne HEA TAVA, mida kohaldab enamik ELi koolitusasutusi.
Eespool kirjeldatud Bulgaaria näide ei ole küll sellisena ülevõetav, kuid
seda võib kasutada hea ideena olemasolevate süsteemide
hüpoteetiliseks täiustamiseks riikides, kus on identne õigusraamistik,
mis võimaldab kohalikel kohtutel või prokuratuuridel viia läbi koolitusi
riiklike koolituskeskuste nimel või järelevalve all.

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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