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Titel van de
praktijk

Breed pakket grootschalige opleidingen in nieuwe rechtsinstrumenten

Belangrijkste
kenmerken:

Bij grootschalige veranderingen in wetgeving of de invoering van een
belangrijk nieuw rechtsinstrument op een bepaald rechtsgebied zien
opleidingsinstituten zich steeds weer gesteld voor de vraag hoe ze zo
snel mogelijk voor de leden van de rechterlijke macht een adequate
opleiding ter zake kunnen verzorgen.
Hierbij moet een zorgvuldige planningsprocedure worden gevolgd.
Verder moet de opleidingsstrategie breed van opzet zijn, moet de
opleiding, voor zover mogelijk, overal onder dezelfde voorwaarden
worden gegeven en moet ze kosteneffectief zijn.
Roemenië stond voor de uitdaging om voor de hele rechterlijke macht
nieuwe opleidingen te organiseren over vier nieuwe wetboeken: het
burgerlijk wetboek, het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, het
wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering. Daartoe
stelde het nationaal instituut voor de magistratuur een enkele,
gecentraliseerde strategie op die onder meer voorzag in 1) het vinden
van geschikte opleiders, 2) het organiseren van gedecentraliseerde
seminars, 3) het voortdurend bijwerken van de opleidingsprogramma's
en 4) het centraal organiseren van nationale conferenties en het
verzorgen van online-uitzendingen en videopresentaties op
gedecentraliseerde seminars voor alle rechters.
Tegelijkertijd werd opleidingsmateriaal, waaronder e-learningmodules,
over de nieuwe wetboeken ontwikkeld en werd reeds beschikbaar
materiaal uitgebreid. Daarnaast organiseerde het instituut activiteiten
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voor het “opleiden van de opleiders”.
Contactgegevens
van de instelling

Nationaal instituut voor de magistratuur
Bd. Regina Elisabeta nr. 53, Sector 5
050019, Boekarest
Roemenië:
Tel.: + 40 021 310 21 10
Fax: + 40 021 311 02 34
E-mail: office@inm-lex.ro
Website: http://www.inm-lex.ro

Overige
opmerkingen

Bovenstaande werkwijze wordt beschouwd als een BESTE PRAKTIJK

voor het aangaan van een dergelijke uitdaging. Dat geldt ongeacht het
rechtsgebied waarop zij kan worden toegepast. De werkwijze kan
gemakkelijk worden overgedragen en moet, waar mogelijk, worden
ingezet.

Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: “Lot 1 – Study on best practices in training judges and
prosecutors”, uitgevoerd door het Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO)

2

