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Otsikko

Tuomareiden ja syyttäjien koulutuksen yhdistäminen muiden
ammattialojen koulutukseen

Keskeiset
piirteet

Tuomareiden ja syyttäjien työtä ei aina voida tarkastella erikseen, vaan
sillä voi olla yhtäläisyyksiä monien muiden oikeusalan tai sen
ulkopuolisten ammattien kanssa. Jotkut oppilaitokset painottavatkin eri
ammattialojen edustajista koostuvalle joukolle tarjotun koulutuksen
tuottamaa lisäarvoa.
Tätä lähestymistapaa pidetään erittäin hyödyllisenä, koska se tuottaa
lisäarvoa kaikille koulutuksen kohderyhmille: koulutukseen osallistuvat
voivat nähdä, miten tietty menettely etenee toisen ammattialan
näkökulmasta. Näin kaikki toimijat sekä oikeusalalla että sen
ulkopuolella voivat osoittaa ymmärtävänsä oikeushallinnon toimintaa
kokonaisuutena ja ovat aiempaa tietoisempia siitä.
Bulgariassa hyödynnetään yleispätevää monitieteellistä koulutusta
monilla oikeudellisen koulutuksen aloilla. Koulutusta on laajennettu
muun muassa seuraavasti: samassa opetusryhmässä on sekä
oikeusalalla että sen ulkopuolella toimivia henkilöitä, opetustiimeissä
toimii eri alojen edustajia, koulutuksessa hyödynnetään erilaisia
opetusmuotoja ja sekä oikeusalalla että sen ulkopuolella hyödynnetään
eri laitosten järjestämää monitieteellistä koulutusta. Koulutusta
tarjotaan sekaryhmille, joihin kuuluu eri ammattialojen edustajia, kuten
tuomareita, syyttäjiä, oikeuslaitoksen tutkijoita, oikeushallinnon
virkamiehiä,
tutkinnasta
vastaavia
poliisiviranomaisia,
oikeusministeriön työntekijöitä, pankkien lakiasiantuntijoita sekä
tiedotusvälineiden asiantuntijoita tai toimittajia.
Tämä lähestymistapa on osoittautunut erittäin hyödylliseksi, koska sen
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ansiosta kaikki koulutuksen kohderyhmät voivat nähdä, miten
menettely etenee jonkin toisen ammattialan näkökulmasta. Näin kaikki
toimijat sekä oikeusalalla että sen ulkopuolella voivat osoittaa
ymmärtävänsä oikeushallinnon toimintaa kokonaisuutena ja ovat
aiempaa tietoisempia siitä.

Yhteystiedot
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Huomautuksia

Edellä
kuvattu
järjestelmä
voidaan
luokitella
HYVÄKSI
KÄYTÄNNÖKSI. Koulutuslaitokset voivat tarkastella mahdollisuutta
soveltaa sitä erityisesti siinä tapauksessa, että niillä on valmiudet
järjestää koulutusta muiden ammattialojen edustajille tai yhteistyössä
muiden kansallisten laitosten kanssa.

Lähde: Pilottihanke - Eurooppalainen oikeusalan koulutus ”Erä 1 – Tutkimus tuomarin- ja
syyttäjänkoulutuksen parhaista käytännöistä”. Toteutus: Euroopan juridinen koulutusverkosto (EJTN).
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