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Παροχή κατάρτισης σε δικαστές και εισαγγελείς σε συνδυασμό με
άλλους επαγγελματίες
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Στις περιπτώσεις στις οποίες είναι σαφές ότι δεν είναι δυνατή η
ανεξάρτητη εξέταση του έργου των δικαστών και των εισαγγελέων,
καθώς στο έργο αυτό μπορεί να παρεμβάλλονται και άλλοι
επαγγελματίες, είτε του νομικού κλάδου είτε όχι, ορισμένοι φορείς
κατάρτισης υπογραμμίζουν την προστιθέμενη αξία της κατάρτισης
που παρέχεται σε συνδυασμένα ακροατήρια.
Υποστηρίζεται ότι η προσέγγιση αυτή είναι πολύ επιτυχημένη,
λαμβανομένης υπόψη της προστιθέμενης αξίας της για κάθε ομάδα
στόχο των συμμετεχόντων, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να
παρακολουθήσουν την εξέλιξη μιας συγκεκριμένης διαδικασίας από
τη σκοπιά ενός άλλου επαγγελματία. Με τον τρόπο αυτόν παρέχεται
σε όλους τους παράγοντες εντός και εκτός του δικαστικού τομέα η
δυνατότητα να κατανοήσουν και να διανθίσουν τις γνώσεις τους όσον
αφορά τη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης στο σύνολό της.
Στη Βουλγαρία εφαρμόζεται οριζοντίως μια γενική συνδυαστική
προσέγγιση της κατάρτισης σε πολλές πτυχές της δικαστικής
εκπαίδευσης. Οι δραστηριότητες κατάρτισης έχουν επεκταθεί ώστε
να περιλαμβάνουν: μεικτές ομάδες κατάρτισης με μέλη του
δικαστικού σώματος και μη, μεικτές υποομάδες κατάρτισης, μεικτές
μορφές κατάρτισης και μεικτή θεσμική κατάρτιση εντός και εκτός του
δικαστικού σώματος. Οι μεικτές ομάδες κατάρτισης απαρτίζονται από
διάφορους επαγγελματίες και μπορεί να περιλαμβάνουν: δικαστές,
εισαγγελείς, δικαστικούς ανακριτές, διοικητικό προσωπικό του
δικαστηρίου, αστυνομικούς με καθήκοντα διεξαγωγής ερευνών,

1

Παροχή κατάρτισης σε δικαστές και εισαγγελείς σε συνδυασμό με άλλους επαγγελματίες

υπαλλήλους
του
Υπουργείου
Δικαιοσύνης,
νομικούς
εμπειρογνώμονες σε τραπεζικά ζητήματα, ειδικούς στα μέσα
ενημέρωσης/δημοσιογράφους.
Η προσέγγιση αυτή έχει αποδειχθεί πολύ επιτυχημένη, καθώς η
δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη διαδικασία από τη σκοπιά ενός
άλλου επαγγελματία είναι πολύτιμη για όλες τις ομάδες στόχους των
συμμετεχόντων. Με τον τρόπο αυτόν παρέχεται σε όλους τους
παράγοντες εντός και εκτός της δικαστικής κοινότητας η δυνατότητα
να κατανοήσουν και να διανθίσουν τις γνώσεις τους όσον αφορά τη
διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης στο σύνολό της.
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Οι φορείς κατάρτισης μπορεί να θελήσουν να εξετάσουν τη
δυνατότητα μεταφοράς του συστήματος που περιγράφεται ανωτέρω,
το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, σε
συγκεκριμένες περιστάσεις, εάν έχουν την αρμοδιότητα να
διοργανώνουν προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται σε άλλα
επαγγέλματα πέραν του γνωστικού αντικειμένου τους ή σε
συνεργασία με άλλους εθνικούς φορείς.
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