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Klíčové znaky:

Očekává se, že se soudci ve Francii každý rok zúčastní pětidenního
dalšího vzdělávání. Soudci si vybírají kurzy z katalogu vzdělávání
zveřejňovaného každý rok, které se týkají osmi obecných témat. Jedním
z témat je výkon spravedlnosti a toto téma zahrnuje například nástroje
řízení (včetně spravování rozpočtu), řízení změn, řízení lidských zdrojů
a rizik, zvládání stresu, techniky hodnocení, měření efektivnosti
a rozhraní mezi politikou v oblasti justice a veřejnou politikou. Kurzy
obvykle trvají tři dny, ale existuje i kurz, který trvá 21 dnů a je rozložen
do sedmi modulů.
Tyto kurzy jsou dostupné pro všechny francouzské soudce podle jejich
vlastního výběru. Národní škola soudců (ENM) mimoto nabízí další
programy navržené pro zvláštní manažerské účely. Prvním programem
je řada kurzů na míru, které mají pomoci soudcům dosazeným do
vedoucí funkce, a zahrnuje manažerské vzdělávání pro nové generální
tajemníky, soudce vykonávající funkci vedoucích senátů v rámci určitého
soudu, nové předsedy soudu, nové předsedy soudu po jednom roce výkonu
této funkce a plán vzdělávání předsedů soudů (určený soudcům, kteří
zastávají funkci předsedy soudu po dobu nejméně tří let).
Nedávno zavedla ENM další program určený pro přípravu soudců, kteří
se zajímají o výkon vedoucí funkce v rámci soudního orgánu v budoucnu
(vedoucí senátu, předseda soudu atd.), dosud však tuto funkci
nezastávají. Program spočívá v obecném vzdělávacím programu, který
se v rámci cyklu deseti modulů v délce tří dnů měsíčně zabývá
důležitými institucionálními, správními a společenskými otázkami.
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Tento program se nazývá Cycle Approfondi d’Etudes Judiciaires
(CADEJ). Jedinečným znakem tohoto kurzu je to, že se ho kromě soudců
účastní malý počet osob, jež se připravují na výkon vedoucích funkcí a
které pocházejí z jiných profesí, jako je vězeňská služba a četnictvo.
Kontaktní údaje École nationale de la magistrature (ENM) (Národní škola soudců)
instituce
8, Rue de Chanoinesse
75004 Paříž
Francie
Tel. č.: + 33 1 44 41 88 20
Č. faxu: + 33 1 44 41 88 21
E-mail: enm-info-di@justice.fr
Internetové stránky: http://www.enm-justice.fr
Další poznámky

Výše uvedený přístup představuje NEJLEPŠÍ POSTUP, ačkoli jeho
přenositelnost bude vyžadovat značnou prioritizaci zdrojů v národních
vzdělávacích institucích. Nový kurz CADEJ pro osoby ucházející se o
výkon vedoucí funkce v budoucnu představuje SLIBNÝ POSTUP v
počátečních fázích vývoje.

Zdroj: Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Část 1 – Studie o osvědčených postupech ve
vzdělávání soudců a státních zástupců“, kterou provedla Evropská síť pro justiční vzdělávání.

2

