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Titel van de
praktijk

Verzorgen van gezamenlijke opleidingen voor rechters en aanklagers
en beoefenaars van andere beroepen

Voornaamste
kenmerken:

Sommige opleidingsinstituten benadrukken dat wanneer het werk van
rechters en openbare aanklagers duidelijk raakvlakken heeft met
andere juridische of niet-juridische beroepen, het verzorgen van
opleidingen voor een gemengde doelgroep een toegevoegde waarde
biedt.
Gezegd wordt dat dit een erg succesvolle aanpak is, die voor elke
deelnemersgroep een toegevoegde waarde biedt, omdat de
deelnemers kunnen zien hoe een bepaald proces uit het gezichtspunt
van beoefenaars van een ander beroep verloopt. Dit stelt alle actoren
binnen en buiten justitie in staat tot het verwerven van meer inzicht in
en bewustwording van de rechtsbedeling als geheel.
In Bulgarije wordt bij veel onderdelen van de gerechtelijke opleiding
een
generieke,
'blended'
aanpak
gevolgd:
gemengde
deelnemersgroepen (van binnen en buiten de rechterlijke macht),
gemengde opleidingsteams, gemengde opleidingsformats en
gemengde opleidingen van instituten binnen en buiten de rechterlijke
macht. De gemengde deelnemersgroepen zijn samengesteld uit
beoefenaars van verschillende beroepen en kunnen naast rechters en
openbare
aanklagers
ook
onderzoeksrechters,
griffiers,
opsporingsambtenaren, ambtenaren van het ministerie van Justitie,
bankjuristen en mediadeskundigen/journalisten bevatten.
Deze aanpak is erg succesvol gebleken, omdat het voor elke doelgroep
van deelnemers nuttig is om een proces ook vanuit het gezichtspunt
van de beoefenaars van een ander beroep te bekijken. Dit stelt alle
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actoren binnen en buiten justitie in staat inzicht in en bewustwording
van de rechtsbedeling als geheel te ontwikkelen.

Contactgegevens Nationaal Instituut van justitie
van de instelling 14 EkzarhYossif Str.
BG 1301 Sofia
Bulgarije
Tel.: + 359 2 9359 100
Fax: + 359 2 9359 101
E-mail: nij@nij.bg
Website: http://www.nij.bg
Overige
opmerkingen

Opleidingsinstituten doen er verstandig aan om te kijken naar de
overdraagbaarheid van het hierboven beschreven systeem, dat als een

GOEDE PRAKTIJK kan worden beschouwd, met name wanneer ze
bevoegd zijn om ook opleidingsactiviteiten voor beoefenaars van
andere dan juridisch beroepen te verzorgen of om
opleidingsactiviteiten in samenwerking met andere nationale instituten
te organiseren.
Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: "Lot 1 – Study on best practices in training judges and
prosecutors", uitgevoerd door het Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO)
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