A bírák és ügyészek képzésének bevált gyakorlatai
A gyakorlat kategóriája: Innovatív tanterv vagy képzési terv bármely területen

A gyakorlat típusa: Helyes gyakorlat

Ország: Bulgária
2014. április

A gyakorlat
címe

Bírák és ügyészek számára más szakmák képviselőivel együtt tartott
képzések

Legfontosabb
elemei:

Amikor egyértelmű, hogy mivel a bírák és ügyészek munkája sok más –
jogi és nem jogi – szakma képviselőinek munkájával összefonódhat, azt
nem lehet önmagában vizsgálni, egyes képzési intézmények kiemelik a
vegyes közönség számára tartott képzések hozzáadott értékét.
Állítólag ez a megközelítés nagyon sikeres; alapja, hogy minden
résztvevői célcsoport számára hozzáadott értéket jelent, mert rálátást
nyerhetnek arra, hogy egy adott folyamat egy másik szakma
szempontjából miként fejlődik. Ez a bírósági területen kívül és azon
belül
is
valamennyi
szereplő
számára
megkönnyíti
az
igazságszolgáltatás egészének megértését és a vonatkozó ismeretek
bővítését.
Bulgáriában sok szempontból általános és vegyes képzési
megközelítést alkalmaznak az igazságügyi képzés minden területére. A
képzéseket kibővítették, hogy azok a következőket is tartalmazzák:
vegyes képzési csoportok a bíróságokon kívül és belül, vegyes képzési
egységek, vegyes képzési formátumok és vegyes intézményi képzések
a bíróságokon kívül és belül. A vegyes képzési csoportok különböző
szakemberekből állnak, így például a következő területekről: bírák,
ügyészek, bírósági nyomozók, igazságügyi igazgatás, rendőrségi
nyomozók, igazságügyi minisztériumi alkalmazottak, banki jogi
szakértők, médiaszakértők/újságírók.
Ez a megközelítés nagyon sikeresnek bizonyult, mivel minden
résztvevői célcsoport számára értékes rálátást biztosít egy adott
folyamat másik szakma nézőpontjából történő vizsgálatára. Ez a
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bírósági területen kívül és azon belül is valamennyi szereplő számára
megkönnyíti az igazságszolgáltatás egészének megértését és a
vonatkozó ismeretek bővítését.
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Egyéb
megjegyzések

Képzési intézményeknek érdemes lehet megfontolni a fent leírt
rendszer átültethetőségét, amely HELYES GYAKORLATNAK minősül,
különösen olyan körülmények között, ha a sajátjuktól eltérő szakmák
képzéseinek szervezésére is jogosultak önállóan vagy más nemzeti
intézményekkel együttműködésben.
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