Най-добри практики при обучението на съдии и прокурори
Категория на практиката: Оценка на нуждите от обучение (ОНО)

Вид практика: Многообещаваща практика

Държава: Хърватия
април 2014 г.

Наименование Оценка на регионалните нужди от обучение
на практиката
Ключови
характеристи
ки:

Поради специфичния географски контекст на страната Съдебната
академия в Хърватия създаде пет регионални центъра за обучение,
като в някои случаи отдава преимущество на децентрализирания
подход към обучението. Тъй като съществуват разлики между
нуждите от обучение на съдиите и прокурорите от различни
региони (например морско право, което е специфично за
крайбрежните региони), Съдебната академия въведе механизъм за
оценка на нуждите от обучение, чиято цел е да осигури решение на
този проблем и същевременно да балансира децентрализирания
подход към обучението с последователна в национален контекст
централизация на планирането на това обучение.
Ежегодно се изпращат въпросници за оценка на нуждите от
обучение на заинтересованите страни (Министерство на
правосъдието, университетите и членовете на Програмния съвет),
както и на координаторите на регионалните центрове за обучение
(обикновено съдия и/или прокурор).
Обобщените отговори на тези въпроси се изпращат на Програмния
съвет на Академията, който е оправомощен да взема решение
относно темите, които следва да бъдат включени в програмата за
следващата година.
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Макар че всяка отговаряща за съдебното обучение институция в ЕС
прилага своя собствена система за оценка на нуждите от обучение,
при извършването на настоящото проучване бяха събрани някои
особено интересни идеи. Поради специфичните характеристики на
всяка национална система цялостното възпроизвеждане на тази
практика вероятно няма да бъде възможно.
Тази МНОГООБЕЩАВАЩА ПРАКТИКА бе въведена преди две
години и позволява централизиран отговор в случай на голямо
регионално разнообразие.

Източник: Пилотен проект — Европейско съдебно обучение: „Лот 1 — Проучване на най-добрите
практики при обучението на съдии и прокурори“, осъществено от Европейската мрежа за съдебно
обучение (EJTN)
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