Най-добри практики при обучението на съдии и прокурори
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съдебно сътрудничество
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Наименование Непрекъсната работа в мрежа (реална и виртуална)
на практиката
Ключови
характеристи
ки:

Следвайки установения от холандските и италианските мрежи
модел, през 2012 г. Националният институт на магистратурата
(NIM) в Румъния създаде EuRoQuod — румънската национална
мрежа от съдебни координатори в областта на правото на
Европейския съюз. Целта бе да се подобри познаването на правото
на ЕС в рамките на румънската съдебна система и да се потвърди
достъпността на информационните ресурси по право на ЕС чрез
използване на уеб технология. Понастоящем EuRoQuod е
функционална мрежа, която е съставена от 43-ма съдебни
координатори, повечето от които много активни, и тя има много
полезен уебсайт, включващ три раздела: един посветен на
мрежата, друг на предварителните искания и раздел, посветен на
специфични области, които пораждат въпроси, свързани със
съдебната практика. В рамките на първата година от дейността си
NIM вече е организирал четири конференции, насочени към
обучението на членовете на EuRoQuod. Четвъртата конференция
на EuRoQuod бе излъчена онлайн на английски език и така бе
достъпна за холандските и италианските магистрати, като по този
начин се създаде връзка между трите мрежи. Освен това
обучителите са членове на мрежите Eurinfra, Gaius и EuRoQuod.
Другите членове, които са следили дискусията онлайн, имаха
възможност да използват онлайн чат с цел да участват активно в
дебатите, като те можеха да се свържат с участниците в
конференцията чрез Skype.
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Непрекъсната работа в мрежа (реална и виртуална)

Данни за
контакт с
институцията

National Institute of Magistracy (NIM)
(Национален институт на магистратурата)
Bd. Regina Elisabeta nr. 53, Sector 5
050019, Bucharest
Romania
Телефон: + 40 021 310 21 10
Факс: + 40 021 311 02 34
Електронна поща: office@inm-lex.ro
Уебсайт: http://www.inm-lex.ro

Други
коментари

Таи практика е част от общата практика „Цялостен и многостранен
подход за обучение по право на ЕС и международно съдебно
сътрудничество“

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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