Najbolja praksa u izobrazbi sudaca i državnih
odvjetnika
Kategorija prakse: Inovativni kurikulumi ili plan izobrazbe u svim područjima
Vrsta prakse: Obećavajuća praksa:

Država: Bugarska
travanj 2014.

Naziv prakse

Sudski mentori

Glavne
značajke:

Uporaba mentora i predavača na radnom mjestu standardna je
uobičajena praksa u većini država EU-a. Time se osigurava jednostavni
prelazak sudačkih ili državnoodvjetničkih vježbenika u pravosudni
sustav, a poseban se naglasak stavlja na praktičnu stranu prilagođene
izobrazbe.
Mentor je obično iskusni sudac ili državni odvjetnik s dobrim
pedagoškim vještinama.
Cilj je izobrazbe i mentorstva na radnom mjestu održati razinu
učinkovitog upravljanja i stvoriti mogućnosti i uvjete za prešutno znanje
utemeljeno na iskustvu te odgovarajuću osnovu za raspravu o
uspješnosti i djelotvornosti.
Ta se praksa u Bugarskoj provodi nakon dovršetka obvezne izobrazbe u
centru za izobrazbu.
Kada mlađi suci započnu s aktivnim radom u struci, još uvijek im je
potrebno stručno vodstvo mentora koji će olakšati njihovu integraciju u
pravosudni sustav i pružiti im praktične alate za izvršavanje
svakodnevnih obveza. NIJ je zakonski ovlašten pratiti rezultate svojih
diplomanata tijekom prve dvije godine rada u pravosuđu. Mentore
osposobljava NIJ, a oni se povremeno sastaju radi razmjene dobre
prakse o tome kako uskladiti rezultate mlađih sudaca i državnih
odvjetnika s početnom izobrazbom koju su dobili na NIJ-u.
Putem ovog sustava NIJ dobiva povratne informacije o tome kako
program početne izobrazbe (sadržaj, ustrojstvo itd.) ispunjuje praktične
zahtjeve. Mentori također sudjeluju u evaluaciji mlađih sudaca koju
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Sudski mentori

provodi Vrhovno sudbeno vijeće (SCJ).
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Sudski mentori

Kontaktni
podaci
institucije:

National Institute of Justice (NIJ)
14 EkzarhYossif Str.
1301 Sofija
Bugarska
Telefon: + 359 2 9359 100
Faks: + 359 2 9359 101
E-pošta: nij@nij.bg
Web-mjesto: http://www.nij.bg

Ostale
primjedbe

Ovo je DOBRA PRAKSA koja može služiti kao model za osvježavanje, u
manjoj ili većoj mjeri, sustava predavača i mentora na radnom mjestu
koji već postoje u većini država članica EU-a za potrebe izobrazbe
sudaca i državnih odvjetnika.

Izvor: Pilot projekt – Europska pravosudna izobrazba „Lot 1 – Studija o najboljoj praksi izobrazbe sudaca i
državnih odvjetnika”, koji je provela Europska mreža za pravosudnu izobrazbu (EJTN)
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