Najboljše prakse pri usposabljanju sodnikov in tožilcev
Kategorija prakse: inovativni učni načrti ali načrt usposabljanja na katerem koli
zadevnem področju
Vrsta prakse: najboljša praksa

Država: Francija
april 2014

Naslov prakse

Celovit sveženj obsežnega usposabljanja o novih pravnih instrumentih

Glavne
značilnosti

Kadar koli se institucije za usposabljanje srečajo z obsežnimi
zakonodajnimi spremembami ali uvedbo pomembnega novega
pravnega instrumenta na katerem koli pravnem področju, morajo zelo
velikemu številu pravosodnih delavcev takoj zagotoviti ustrezno
usposabljanje o teh zadevah.
To usposabljanje mora biti skrbno načrtovano, odražati mora celovito
strategijo usposabljanja in potekati v čim bolj izenačenih pogojih, glede
na razsežnost usposabljanja pa mora biti čim bolj stroškovno učinkovito.
V Franciji so za rešitev tega vprašanja organizirali več dejavnosti
stalnega usposabljanja, ki so potekale v Parizu in na devetih pritožbenih
sodiščih (po vsej državi), kjer ima šola ENM regionalne koordinatorje za
usposabljanje. Ta načrt je bil dopolnjen z zasnovo tečaja e-učenja o
pravni reformi, ki je bil naložen na intranet šole ENM ter je bil ob
sprejetju reforme dostopen vsem sodnikom in sodnim uradnikom v
Franciji. Vključeval je tudi pripravo dokumentacije, ki je bila na voljo v
tiskani obliki in na CD-ROM-u.

Kontaktni
podatki
institucije

Nacionalna šola za sodnike in tožilce (ENM)
8, Rue Chanoinesse
75004 Pariz
Francija
Telefon: +33 1 44 41 88 20
Telefaks: +33 1 44 41 88 21
E-naslov: enm-info-di@justice.fr
Spletno mesto: http://www.enm-justice.fr
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Celovit sveženj obsežnega usposabljanja o novih pravnih instrumentih

Druge pripombe

Zgornji primer je NAJBOLJŠA PRAKSA za spopadanje s tovrstnimi
izzivi. Predstavljena je ne glede na pravno področje, na katerem jo je
mogoče uporabiti. Je zlahka prenosljiva in bi se morala uporabljati,
kadar koli je to mogoče.

Vir: Pilotni projekt – Evropsko izobraževanje v pravosodju: „Sklop 1 – Študija o najboljših praksah pri
usposabljanju sodnikov in tožilcev“, ki jo je izvedla Evropska mreža institucij za izobraževanje v
pravosodju (European Judicial Training Network – EJTN)
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