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A gyakorlat
címe

Új jogi eszközökre vonatkozó, nagyszabású képzések nyújtásához
szükséges átfogó csomag

Legfontosabb
elemei:

Valamely jogi területen megjelenő, kiterjedt jogszabályi változások
vagy egy jelentős, új jogi eszköz bevezetése esetén a képzési
intézmények azzal az igénnyel szembesülnek, hogy nagyszámú
igazságügyi dolgozónak kell azonnal megfelelő, célzott képzést nyújtani
e kérdésekről.
Ezt a képzést alapos tervezési eljárásnak kell megelőznie, átfogó
képzési stratégiát kell tükröznie, és azt lehetőség szerint azonos képzési
feltételek között kell végrehajtani, a képzés terjedelmére figyelemmel
lehető legnagyobb költséghatékonyság mellett.
Románia a teljes bírói kar ismételt képzésének igényével szembesült a
következő négy új törvénykönyvvel kapcsolatban: a polgári
törvénykönyv, a polgári eljárásjogi kódex, a büntető törvénykönyv és a
büntető eljárásjogi kódex. E célból a Nemzeti Bíraintézet felvázolt egy
egységes, központosított stratégiát, amely a következőket tartalmazta:
1) az oktatók azonosítása; 2) decentralizált szemináriumok
megszervezése; 3) a képzési tanterv folyamatos frissítése; 4) központi
szinten nemzeti konferenciák szervezése, online közvetítéssel és
videofelvétellel, amelyeket minden bíró számára bemutatnak az egész
Romániában szervezett, decentralizált szemináriumokon.
Ezzel egyidejűleg kidolgozták és bővítették az új törvénykönyvekre
vonatkozó képzési anyagokat és online tanulási modulokat is. Ezen
túlmenően a Bíraintézet megszervezte az oktatók képzését célzó
tevékenységeit is.
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Intézményi
elérhetőségek

Nemzeti Bíraintézet
Bd. Regina Elisabeta nr. 53, Sector 5
050019, Bucharest Tel.
Románia
Telefon: + 40 021 310 21 10
Fax: + 40 021 311 02 34
E-mail: office@inm-lex.ro
Honlap: http://www.inm-lex.ro

Egyéb
megjegyzések

A fenti példa BEVÁLT GYAKORLAT az ilyen típusú kihívások
kezelésére. Az érintett jogterülettől függetlenül alkalmazható, könnyen
átültethető és lehetőség szerint alkalmazandó.

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „„1. tétel – Vizsgálat a bírák és ügyészek
képzésének bevált gyakorlatairól”, Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)
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