Най-добри практики при обучението на съдии и прокурори
Категория на практиката: Иновативни учебни програми или план за обучение в
дадена област
Вид практика: Най-добра практика

Държава: Франция
април 2014 г.

Наименование Обучение по ръководство и управление
на практиката
Ключови
характеристи
ки:

От съдиите във Франция се очаква да преминават през петдневно
текущо обучение всяка година. Те избират своите курсове от
публикувания ежегодно проспект за обучение, който обхваща осем
общи теми. Една от темите е озаглавена „Правораздаване“ и
включва теми като инструментите за управление (включително
изпълнение на бюджети), управление на промените, управление на
човешките ресурси и на риска, управление на стреса, техники за
оценка, измерване на ефективността и взаимодействието между
съдебната и публичната политика. Курсовете обикновено траят три
дни, макар че един от курсовете продължава 21 дни и е разделен на
седем модула.
Тези курсове са достъпни за всички френски съдии, като те сами
избират през кой курс да преминат. В допълнение към това
Националната школа на магистратурата на Франция (ENM) предлага
допълнителни програми, насочени към специфични управленски
цели. Първата програма представлява специализирана поредица
от курсове, чиято цел е да помогне на съдиите, назначени на
конкретна управленска длъжност, и включва обучение по
управление за нови главни секретари, съдии като ръководители на
отдели в рамките на даден съд, нови ръководители на съдилища,
нови ръководители на съдилища: една година по-късно, както и
план за обучение на ръководители на съдилища (насочен към съдии
с поне три години стаж като ръководители на съдилища).
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Наскоро ENM въведе допълнителна програма за подготовка на
съдии, заинтересовани да упражняват ръководни функции в
бъдеще в рамките на съдебен орган (ръководители на отдели,
ръководители на съд и др.), но които все още не са поели такива
отговорни длъжности. Тя включва широкообхватна програма за
обучение,
насочена
към
основни
институционални,
административни и обществени въпроси в цикъл от 10 модула, като
всеки трае три дни месечно. Програмата се нарича „Cycle
Approfondi d’Etudes Judiciaires“ (CADEJ). Уникална характеристика
на този курс е, че освен от съдиите той се посещава от малък брой
обучаващи се ръководители и началници от други професии,
например затворническата служба и жандармерията.
Данни за
контакт с
институцията
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Други
коментари

Горепосоченият подход представлява НАЙ-ДОБРА ПРАКТИКА,
макар
че
възпроизвеждането
му
изисква
значително
приоритизиране на ресурси в националните институции за
обучение. Новият курс CADEJ, насочен към лица, които се стремят
към ръководни и управленски позиции в бъдеще, представлява
МНОГООБЕЩАВАЩА ПРАКТИКА в своя ранен етап на развитие.

Източник: Пилотен проект — Европейско съдебно обучение: „Лот 1 — Проучване на най-добрите
практики при обучението на съдии и прокурори“, осъществено от Европейската мрежа за съдебно
обучение (EJTN)
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