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Legfontosabb
elemei:

A francia bíráknak minden évben öt nap folyamatos képzésben való
részvétel javasolt. Kurzusaikat egy évente kiadott képzési katalógusból
választják ki, amely nyolc általános témát fed le. Ezek közül az egyik az
igazságügyi igazgatás, amely olyan témákat foglal magában, mint az
irányítási eszközök (ideértve a költségvetés kezelését), változáskezelés,
emberierőforrás-menedzsment és kockázatkezelés, stresszkezelés,
értékelési technikák, hatékonyságmérés, valamint az igazságügy és a
közpolitika kölcsönhatása. A tanfolyamok általában három napig
tartanak, bár az egyik 21 napos, és hét modult foglal magában.
Ezek a tanfolyamok minden francia bíró számára elérhetők, saját
választásuk szerint. Ezen túlmenően az ENM további, kifejezetten
vezetői programokat is kínál. Az első program adott vezetői
beosztásokba kinevezett bírák – új főtitkárok, adott bíróságon
osztályvezető bírák, új bírósági vezetők, új bírósági vezetők: egy évvel
kinevezés után – támogatására szolgáló egyedi tanfolyamsorozat,
továbbá egy képzési terv bírósági vezetőknek (amely olyan vezető
bíráknak szól, akik legalább három éve töltik be vezető beosztásukat).
A közelmúltban az ENM egy újabb programot indított, amely az egy
adott bírósági egység jövőbeli vezetői beosztásai (osztályvezetők,
bírósági vezetők stb.) iránt érdeklődő olyan bírák felkészítését szolgálja,
akik még nem töltenek be ilyen pozíciót. Ez a széles körű képzési
program egy 10 modulból álló, havi 3 nap időtartamú ciklus során
tárgyalja a legfontosabb intézményi, igazgatási és társadalmi

1

Vezetőképzés

kérdéseket. A program neve Cycle Approfondi d’Etudes Judiciaires
(CADEJ). E kurzus egyedi jellemzője, hogy a bírákon kívül más szakmák
– például a büntetés-végrehajtás és a csendőrség – kezdő vezetői is
részt vesznek rajta kis számban.
Intézményi
elérhetőségek

Nemzeti Bíróképző (ENM)
8, Rue de Chanoinesse
75004 Paris
Franciaország
Telefon: + 33 1 44 41 88 20
Fax: + 33 1 44 41 88 21
E-mail: enm-info-di@justice.fr
Honlap: http://www.enm-justice.fr

Egyéb
megjegyzések

A fenti megközelítés BEVÁLT GYAKORLATNAK minősül, bár
átültethetősége a nemzeti képzési intézményektől az erőforrások
jelentős átcsoportosítását követeli meg. A vezetői beosztást betölteni
kívánók számára nyújtott új CADEJ tanfolyam egy korai fejlődési
fázisban járó ÍGÉRETES GYAKORLAT.

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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