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namn

Anordnandet av decentraliserad utbildning för att spegla lokala
utbildningsbehov och utbildningsfrågor

Huvudegenskaper

Med hjälp av denna praxis syftar nationella utbildningscentrum och
rättsakademier till att lösa lokala utbildningsbehov och problem
och/eller att göra det enklare för domare och åklagare som arbetar i
regioner som ligger en bit bort från huvudutbildningsplatsen att få
personlig utbildning (och därigenom både minska logistikkostnaderna
och göra det möjligt att rikta sig till fler tänkbara deltagare).
Denna decentraliserade verksamhet ingår normalt som en del av en
övergripande nationell strategi i utbildningscentrumets årliga
utbildningsplan. Det förekommer dock även att lokala myndigheter
eller domstolar själva tillhandahåller utbildning på lokal nivå.
Bulgarien visar upp en intressant blandning av båda dessa system. Varje
år ger rättsakademin distriktsdomstolarna, förvaltningsdomstolarna
och distriktsåklagarkontoren möjlighet att ansöka om fördefinierade
bidrag för att underlätta anordnandet av regional utbildning i specifika
ämnen av allmänt eller lokalt intresse. Om budgeten godkänns förvaltas
den lokalt och utgifterna granskas och godkänns senare av
rättsakademin.
Sökandena lägger fram ett budgetförslag inom den angivna tidsfristen.
Dessutom väljer de antingen ett ämne från institutets övergripande
undervisningsplan eller föreslår ett nytt ämne, om det finns ett särskilt
regionalt utbildningsbehov. Om förslaget godtas, och ämnet redan
ingår i en av rättsakademins kurser, ställer rättsakademin sitt eget
kursmaterial till förfogande. Om så inte är fallet hjälper rättsakademin
till att identifiera eller rekommendera tänkbara lärare och skapa den
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kontakt som krävs mellan läraren och sökanden. Sökanden ansvarar för
logistiken och alla andra detaljer som är relevanta för anordnandet av
utbildningen.
Denna praxis bidrar till att upprätthålla balansen mellan efterfrågan på
en utbildning och utbildningsutbudet, eftersom varje bulgarisk domare
har rätt att delta i tre valfria kurser per år och rättsakademin i Sofia inte
klarar av att ta emot ett så stort antal potentiella deltagare i sina lokaler.
Kontaktuppgifter

Natsionalen institut na pravosadieto (NIJ)
14 EkzarhYossif Str
BG 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

Anordnandet av dessa decentraliserade utbildningar är ett väletablerat
standardexempel på en GOD PRAXIS som tillämpas av de flesta
utbildningsinstitutioner i EU.
Även om ovanstående bulgariska exempel inte i sig går att överföra kan
det ge en idé om hur man rent hypotetiskt skulle kunna förbättra
befintliga program i länder som har ett identiskt regelverk, och där
lokala domstolar eller åklagarmyndigheter får hålla utbildningar på de
nationella utbildningscentrumens vägnar eller under överinseende av
dessa.

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

2

