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Súdni mentori

Hlavné črty:

Využívanie mentorov a školiteľov na pracoviskách je bežnou praxou vo
väčšine krajín EÚ. Umožňuje hladký prechod začínajúceho sudcu alebo
prokurátora do justičného systému a osobitne zvýrazňuje praktickú
stránku odbornej prípravy, poskytovanej na individuálnom základe.
Mentorom je spravidla veľmi skúsený sudca alebo prokurátor s dobrými
pedagogickými schopnosťami.
Cieľom odbornej prípravy a mentorského vedenia na pracovisku je
udržať úroveň efektívnej správy a vytvárať možnosti a podmienky na
automatické získavanie poznatkov na základe skúseností, ako aj vhodnú
pôdu pre diskusie o výkonnosti a efektívnosti.
V Bulharsku sa tento postup uplatňuje po ukončení povinnej odbornej
prípravy v príslušnom školiacom stredisku.
Keď noví sudcovia začínajú svoju aktívnu profesionálnu prax, naďalej
potrebujú odborné vedenie mentora, ktoré im uľahčuje zaradenie do
justičného systému a poskytuje im praktické nástroje na plnenie
každodenných povinností. Národný inštitút spravodlivosti (NIJ) má
zákonnú povinnosť sledovať výsledky svojich absolventov počas prvých
dvoch rokov ich práce v justícii. Inštitút zabezpečuje odbornú prípravu
mentorov, ktorí sa pravidelne stretávajú a vymieňajú si najlepšie
postupy na udržiavanie výkonnosti začínajúcich sudcov a prokurátorov
v súlade so základnou odbornou prípravou, ktorú získali v NIJ.
Tento systém poskytuje NIJ spätnú väzbu, ktorá ukazuje, ako základná
odborná príprava (jej obsah, organizácia atď.) spĺňa požiadavky praxe.
Mentori sa tiež podieľajú na hodnotení začínajúcich sudcov, ktoré
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vykonáva Najvyššia justičná rada (SCJ).
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Kontaktné údaje Národný inštitút spravodlivosti (NIJ)
príslušnej
Ul. Ekzarch Josif 14
inštitúcie
1301 Sofia
Bulharsko
Telefón: + 359 2 9359 100
Fax.: + 359 2 9359 101
Email: nij@nij.bg
Webová stránka: http://www.nij.bg
Ďalšie
poznámky

Toto je NAJLEPŠÍ POSTUP, ktorý môže slúžiť ako model posilňujúci vo
väčšej alebo menšej miere systémy školiteľov a mentorov na
pracoviskách, ktoré sú zavedené vo väčšine členských štátov EÚ v rámci
odbornej prípravy sudcov a prokurátorov.

Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 1 – Štúdia o najlepších postupoch
odbornej prípravy sudcov a prokurátorov“, ktorý realizuje Európska sieť odbornej justičnej prípravy
(EJTN).
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