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En omfattende pakke til undervisning i nye retsforskrifter

Hovedtræk:

Ved store ændringer i lovgivningen eller indførelse af en ny vigtig
retsforskrift, uanset område, står uddannelsesinstitutionerne over for at
straks at skulle henvende sig til et stort antal aktører i retsvæsenet, så
de kan få den fornødne undervisning på området.
Denne undervisning bør være nøje planlagt, afspejle en samlet
uddannelsesstrategi, så vidt muligt gennemføres på samme
undervisningsbetingelser og under hensyntagen til undervisningens
omfang være så omkostningseffektiv som mulig.
Rumænien stod over for at skulle undervise hele retsvæsenet i fire nye
love: civilloven, den civile retsplejelov, straffeloven og
strafferetsplejeloven. Med henblik herpå udarbejdede NIM en fælles,
centraliseret strategi, der omfattede 1) identifikation af undervisere,
2) afholdelse af decentraliserede seminarer, 3) løbende opdatering af
undervisningsprogrammer, 4) afholdelse af nationale konferencer på
centralt niveau med online-udsendelser og videooptagelser, der blev
vist på decentrale seminarer for alle dommere i Rumænien.
Samtidig blev undervisningsmaterialet udviklet og udvidet, og der blev
udviklet e-læringsmoduler for den nye lovgivning. Desuden
gennemførte NIM også "undervisning af undervisere".
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Tlf.: + 40 021 310 21 10
Fax: + 40 021 311 02 34
E-mail: office@inm-lex.ro
Websted: http://www.inm-lex.ro
Andre
bemærkninger

Ovenstående er et eksempel på BEDSTE PRAKSIS til at håndtere
denne form for udfordring. Det fremlægges uanset det
lovgivningsområde, det kan anvendes på. Det kan let overføres og bør
så vidt muligt indføres.

Kilde: Pilotprojekt: Uddannelse af dommere og anklagere i Europa "Del 1 – Undersøgelse af bedste
praksis inden for uddannelse af dommere og anklagere", gennemført af Det Europæiske Netværk for
Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN)
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