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Praxisens
namn

Gemensam utbildning som riktar sig både till domare och åklagare och
till andra yrkeskategorier

Huvudegenskaper:

Så fort det blir tydligt att domares och åklagares arbete inte kan
studeras separat, eftersom detta arbete ofta är sammanflätat med det
arbete som utförs av andra yrkeskategorier inom och utanför
rättsväsendet, lyfter vissa utbildningsinstitutioner fram det mervärde
som ligger i gemensam utbildning för en kombinerad grupp av
deltagare.
Det hävdas att denna strategi är mycket framgångsrik, grundat på det
mervärde som varje deltagarmålgrupp får av att betrakta en viss
process ur en annan yrkeskategoris synvinkel. Alla aktörer som är
verksamma inom och utanför rättsväsendet får därigenom möjlighet att
öka sin förståelse för och bli mer medvetna om hela rättsförvaltningens
verksamhet.
I fråga om många aspekter av den rättsliga utbildningen tillämpar
Bulgarien en generiskt sammansatt utbildningsstrategi för alla
deltagare. Utbildningen har utökats till att omfatta blandade
undervisningsgrupper inom och utanför rättsväsendet, blandade
undervisningslag, blandade undervisningsformat och blandad
institutionell undervisning inom och utanför rättsväsendet. De blandade
undervisningsgrupperna består av olika yrkeskategorier, såsom domare,
åklagare, undersökningsdomare, anställda inom rättsförvaltningen,
polisens utredare, anställda vid justitieministeriet, bankjurister och
medieexperter/journalister.
Denna strategi har visat sig vara mycket framgångsrik eftersom det är
givande för varje yrkeskategori att betrakta processen ur en annan
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yrkeskategoris synvinkel. Alla aktörer inom och utanför rättsväsendet
får därigenom möjlighet att öka sin förståelse för och bli mer medvetna
om hela rättsförvaltningens verksamhet.
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Utbildningsinstitutioner kan vilja undersöka om det under vissa
förutsättningar går att överföra detta system, som kan ses som en
BRA PRAXIS, om institutionerna i fråga är behöriga att själva eller
tillsammans med andra nationella institutioner anordna utbildningar för
andra yrkeskategorier än sin egen.

Källa: Pilotprojekt – Europeisk juridikutbildning: ”Del 1 – Studie om bästa praxis vid utbildning av domare
och åklagare”, utförd av Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN)
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