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Nazwa
praktyki

Kompleksowy pakiet na rzecz organizacji szkoleń na dużą skalę
poświęconych nowym aktom prawnym

Najistotniejsze
cechy

Wprowadzenie obszernych zmian legislacyjnych lub istotnego nowego
aktu prawnego w dowolnym obszarze prawa oznacza zawsze dla
instytucji szkoleniowych konieczność niezwłocznego dotarcia do dużej
liczby sędziów i prokuratorów w celu zapewnienia im odpowiednich
szkoleń na ten temat.
Tego rodzaju szkolenia powinny być starannie zaplanowane,
odzwierciedlać ogólną strategię szkolenia, być w miarę możliwości
realizowane w tych samych warunkach szkoleniowych oraz, biorąc pod
uwagę skalę szkolenia, powinny być na tyle opłacalne, na ile to możliwe.
We Francji kwestię tę rozwiązano, organizując szereg przedsięwzięć z
zakresu doskonalenia zawodowego w Paryżu i w dziewięciu sądach
apelacyjnych (na terenie całego kraju), w których działają regionalni
koordynatorzy szkoleń Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Uzupełnieniem planu było opracowanie kursu internetowego
poświęconego reformie prawnej, zamieszczonego w intranecie szkoły i
dostępnego dla wszystkich sędziów i urzędników we Francji w czasie
wprowadzania reformy. Plan obejmował ponadto opracowanie
dokumentów udostępnionych zarówno w wersji papierowej, jak i na CDROM-ie.

Dane
kontaktowe
instytucji

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (École nationale de la
magistrature)
8, Rue de Chanoinesse
75004 Paryż
Francja
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Inne uwagi

Powyższy przykład stanowi NAJLEPSZĄ PRAKTYKĘ w sytuacji, w
której pojawiają się takie wyzwania. Przedstawiono ją, nie wskazując
określonej dziedziny prawa, w której można ją zastosować. Praktykę tę
można z łatwością realizować w innych miejscach i powinna być
stosowana zawsze, gdy jest to możliwe.

Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 1 – Badanie
dotyczące najlepszych praktyk w zakresie szkolenia sędziów i prokuratorów” realizowany przez
Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)
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