Cele mai bune practici de formare a judecătorilor și procurorilor
Categoria practicii: Programe de învățământ sau planuri de formare inovatoare în
orice domeniu
Tipul practicii: cea mai bună practică

Țara: Anglia și Țara Galilor
aprilie 2014

Denumirea
practicii

Elaborarea unei programe de formare anuale cuprinzătoare și orientate
către îndeplinirea nevoilor

Caracteristici
principale:

Colegiul Judiciar din Anglia și Țara Galilor declară public, în documentul
său de strategie, că activitățile sale de formare vor fi organizate pe baza
a trei elemente esențiale pentru formarea judiciară:
 dreptul material, probele și procedura și, dacă este cazul,
expertiza în materie;
 dobândirea și perfecționarea competențelor judiciare, inclusiv,
dacă este cazul, competențele în materie de conducere și de
gestionare;
 contextul social în care are loc actul judiciar.

Datele de
contact ale
instituției

Judicial College
Ministry of Justice, 102 Petty France
London SW1H 9LJ
United Kingdom
Telefon: + 44 203 334 0700
Fax: + 44 203 334 5485
E-mail: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
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Planning a Comprehensive and Needs-orientated / Annual Training Curriculum

Site

internet: http://www.judiciary.gov.uk/training-support/judicial-

college
Alte observații

În prezent se recunoaște pe scară largă la nivel european faptul că
formarea adecvată a judecătorilor și a procurorilor ar trebui să vizeze nu
numai competențele de tip hard skills (cunoștințele juridice și pur
judiciare), ci ar trebui să se concentreze, de asemenea, asupra
competențelor de tip soft skills (abordări multidisciplinare, alte domenii
de cunoaștere, etică, retorică, comunicare, formare în domeniul massmedia, formare cu privire la memorie, la voce, medierea, psihologia
mărturiei etc.). Practica descrisă anterior (10-i), care face parte din
categoria CELOR MAI BUNE PRACTICI, reprezintă un bun exemplu
pentru modul în care ar trebui adoptată o astfel de abordare.

Sursă: Proiectul pilot – Formarea judiciară europeană: „Lotul 1 – Studiu cu privire la cele mai bune practici
de formare a judecătorilor și procurorilor”, realizat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN).
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