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Μέντορες στη δικαστηριακή πρακτική

Κύρια
Η χρήση μεντόρων και εκπαιδευτών στον χώρο εργασίας αποτελεί
χαρακτηριστικά: συνήθη κοινή πρακτική στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Καθιστά
δυνατή την ομαλή μετάβαση του εκπαιδευόμενου δικαστή ή
εισαγγελέα στο δικαστικό σύστημα και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην
πρακτική πλευρά της κατάρτισης, η οποία παρέχεται σε
εξατομικευμένη βάση.
Ο μέντορας είναι συνήθως δικαστής ή εισαγγελέας με μεγάλη πείρα
και καλές παιδαγωγικές δεξιότητες.
Στόχος της παροχής κατάρτισης και συμβουλών από μέντορα στον
χώρο εργασίας είναι να διατηρηθεί το επίπεδο της αποτελεσματικής
διακυβέρνησης και να δημιουργηθούν ευκαιρίες και προϋποθέσεις για
άρρητη, εμπειρική γνώση, καθώς και πρόσφορο έδαφος για
συζήτηση σχετικά με τις επιδόσεις και την αποτελεσματικότητα.
Στη Βουλγαρία, η συγκεκριμένη πρακτική διατίθεται μετά την
ολοκλήρωση της περιόδου υποχρεωτικής κατάρτισης στο κέντρο
κατάρτισης.
Κατά την είσοδό τους στον ενεργό επαγγελματικό βίο, οι νεότεροι
δικαστές εξακολουθούν να χρειάζονται την έμπειρη καθοδήγηση ενός
μέντορα που θα διευκολύνει την ένταξή τους στο δικαστικό σώμα και
θα τους παράσχει πρακτικά εργαλεία για να αντεπεξέλθουν στις
καθημερινές υποχρεώσεις τους. Το Εθνικό Ινστιτούτο Δικαιοσύνης
εντέλλεται από τον νόμο να παρακολουθεί τις επιδόσεις των
αποφοίτων του κατά τα δύο πρώτα έτη θητείας τους στο δικαστικό
σώμα. Οι μέντορες εκπαιδεύονται από το Εθνικό Ινστιτούτο
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Δικαιοσύνης και συνέρχονται ανά τακτά διαστήματα για να
ανταλλάξουν ορθές πρακτικές σχετικά με τους τρόπους διατήρησης
του επιπέδου των επιδόσεων των νέων δικαστών και εισαγγελέων,
ώστε να συνάδει με την αρχική κατάρτιση που έχουν λάβει στο Εθνικό
Ινστιτούτο Δικαιοσύνης.
Με το εν λόγω σύστημα, το Εθνικό Ινστιτούτο Δικαιοσύνης
ενημερώνεται για το κατά πόσον το πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης
(περιεχόμενο, οργάνωση κ.λπ.) ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της
πρακτικής. Οι μέντορες συμμετέχουν επίσης στην αξιολόγηση των
νέων δικαστών που διενεργείται από το Ανώτατο Δικαστικό
Συμβούλιο.

2

Μέντορες στη δικαστηριακή πρακτική

Στοιχεία
επικοινωνίας
φορέα

National Institute of Justice (NIJ) (Εθνικό Ινστιτούτο Δικαιοσύνης)
14 EkzarhYossif Str.
1301 Sofia
Bulgaria
Τηλέφωνο: + 359 2 9359 100
Φαξ: + 359 2 9359 101
E-mail: nij@nij.bg
Ιστότοπος: http://www.nij.bg

Άλλες
παρατηρήσεις

Πρόκειται για ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, η οποία μπορεί να χρησιμεύσει ως
πρότυπο για τη μεγαλύτερου ή μικρότερου βαθμού ανανέωση των
συστημάτων εκπαιδευτών και μεντόρων στον χώρο εργασίας που
εφαρμόζονται στην πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ για την
κατάρτιση δικαστών και εισαγγελέων.

Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 1 – Μελέτη σχετικά με τις
βέλτιστες πρακτικές κατάρτισης δικαστών και εισαγγελέων », που εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ)
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