Bedste praksis inden for uddannelse af dommere og anklagere
Praksiskategori: Innovative undervisningsprogrammer eller uddannelsesplaner inden
for et bestemt område
Type praksis: Bedste praksis

Land: Frankrig
April 2014

Betegnelse for
praksis

Undervisning i lederskab og ledelse

Hovedtræk:

Dommere i Frankrig forventes at deltage i videreuddannelsesaktiviteter
fem dage årligt. De vælger deres kurser fra en oversigt, der udkommer
årligt, og som dækker otte generelle temaer. Et af temaerne er
Retspleje, der omfatter emner såsom ledelsesværktøjer (herunder
budgetstyring), forandringsledelse, menneskelige ressourcer og
risikostyring,
stresshåndtering,
evalueringsteknikker,
effektivitetsmålinger og kontaktfladen mellem retspolitik og den
offentlige orden. Kurserne løber typisk over tre dage, om end et af
kurserne dog varer 21 dage, spredt over syv moduler.
Disse kurser er tilgængelige for og kan frit vælges af alle franske
dommere. Derudover tilbyder ENM også andre programmer rettet mod
specifikke ledelsesrelaterede emner. Det første program er en række
skræddersyede kurser for dommere, der beklæder en bestemt
lederstilling, og omfatter lederuddannelse for Nye generalsekretærer,
Dommere, der fungerer som afdelingschef for en retskreds, Nye
retspræsidenter og Nye retspræsidenter: Et år senere, samt en
Uddannelsesplan for retspræsidenter (for dommere med mindst tre års
erfaring i en stilling som retspræsident).
ENM har for nylig introduceret et nyt program, hvis sigte er at forberede
interesserede dommere til fremtidige ledelsesfunktioner ved en
retsinstans (afdelingschef, retspræsident osv.), men som endnu ikke
beklæder en sådan stilling. Det er et bredt program, hvor der undervises
i institutionelle, administrative og samfundsmæssige forhold i 10
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moduler af tre dages varighed pr. måned. Programmets titel er "Cycle
Approfondi d’Etudes Judiciaires (CADEJ)". Det særlige ved dette kursus
er, at det ud over dommere også har deltagelse af et begrænset antal
undervisere og ledere fra andre fagområder, f.eks. fængselsvæsenet og
politiet.
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Andre
bemærkninger

Ovenstående tilgang udgør BEDSTE PRAKSIS, selv om overførsel af
kurset vil kræve en betydelig prioritering af ressourcer hos de nationale
uddannelsesinstitutioner. Det nye CADEJ-kursus for dommere, der
ønsker at beklæde en lederstilling, er en LOVENDE PRAKSIS, som
stadig er under udvikling.

Kilde: Pilotprojekt: Uddannelse af dommere og anklagere i Europa "Del 1 – Undersøgelse af bedste
praksis inden for uddannelse af dommere og anklagere", gennemført af Det Europæiske Netværk for
Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN)
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