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Praxisens
namn

Domstolsmentorer

Huvudegenskaper

Användningen av mentorer och lärare på arbetsplatsen är
standardpraxis i de flesta EU-länder. Tack vare detta blir det lättare för
den blivande domaren eller åklagaren att komma in i rättssystemet.
Särskild vikt läggs vid den praktiska sidan av utbildningen, som
tillhandahålls på individuell basis.
Mentorn är i regel en mycket erfaren domare eller åklagare med stor
pedagogisk kompetens.
Syftet med utbildning och mentorskap på arbetsplatsen är att bibehålla
en effektiv ledning och skapa möjligheter och förutsättningar för tyst,
erfarenhetsbaserad kunskap. Det utgör dessutom en lämplig grund för
diskussioner om resultat och effektivitet.
I Bulgarien tillämpas denna praxis efter det att den obligatoriska
utbildningen vid utbildningscentrumet har avslutats.
När de nytillträdda domarna inleder sin aktiva yrkeskarriär behöver de
fortfarande sakkunnig vägledning från en mentor som kan underlätta
deras upptagande i domarkåren och som kan ge dem de praktiska
verktyg som de behöver för att fullgöra sina dagliga skyldigheter. Den
nationella rättsakademin (NIJ) är enligt lag skyldig att följa upp sina
avgångsstudenters resultat under deras första två år inom
domstolsväsendet. Mentorerna utbildas av NIJ och träffas regelbundet
för att utbyta god praxis om hur man ska få unga domares och åklagares
prestationer att motsvara den grundutbildning de fick vid NIJ.
Systemet ger NIJ feedback om hur grundutbildningen (dess innehåll,
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organisation etc.) uppfyller de praktiska kraven. Mentorerna är även
inblandade i den utvärdering av nytillträdda domare som genomförs av
Högsta justitierådet (SCJ).
Kontaktuppgifter

Natsionalen institut na pravosadieto (NIJ)
14 EkzarhYossif Str
1301 Sofia
Bulgarien
Tfn: + 359 2 9359 100
Fax.: + 359 2 9359 101
E-post: nij@nij.bg
Webbplats: http://www.nij.bg

Övriga
synpunkter

Detta är en GOD PRAXIS som kan fungera som en modell för att i
större eller mindre grad utveckla de system med lärare och mentorer på
arbetsplatsen som de flesta EU-medlemsstater har för fortbildning av
sina domare och åklagare.

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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