Най-добри практики при обучението на съдии и прокурори
Категория на практиката: Иновативни учебни програми или план за обучение в
дадена област
Вид практика: Най-добра практика
Румъния

Държава:

април 2014 г.
Наименование Цялостен пакет за предоставяне на широкомащабно обучение
на практиката относно нови правни инструменти
Ключови
характеристи
ки:

Всеки път, когато са изправени пред широкомащабни
законодателни промени или въвеждането на важен нов правен
инструмент в дадена област от правото, институциите за обучение
са изправени пред необходимостта да набележат непосредствено
голям брой членове на съдебната власт с цел да им се осигури
подходящо обучение по тези въпроси.
Това обучение трябва да бъде внимателно планирано, трябва да
отразява цялостна стратегия за обучение, да се осъществява,
доколкото е възможно, при едни и същи условия и предвид мащаба
на обучението — да бъде възможно най-разходоефективно.
Румъния бе изправена пред нуждата цялата съдебна власт да
премине курсове на обучение по повод приемането на четири нови
кодекса: Граждански кодекс, Гражданско-процесуален кодекс,
Наказателен кодекс, Наказателно-процесуален кодекс. За тази цел
Националният институт на магистратурата (НИМ) изготви единна
централизирана стратегия, която включва 1) определяне на
обучителите; 2) организиране на децентрализирани семинари;
3) непрекъсната актуализация на програмите за обучение;
4) организирането на национални конференции на централизирано
равнище с онлайн предавания и видео записи, представени на
децентрализирани семинари за всички съдии в цяла Румъния.
Едновременно с това бяха разработени и увеличени материалите
за обучение, както и модулите за електронно обучение във връзка с
новите кодекси. Освен това НИМ организира и дейности за
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Цялостен пакет за провеждане на широкомащабно обучение относно нови правни
инструменти

„обучение на обучители“.
Данни за
контакт с
институцията

National Institute of Magistracy
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

Горепосоченият пример е НАЙ-ДОРБА ПРАКТИКА за справяне с
този вид предизвикателство. Тя е представена независимо от
областта на правото, за която може да се прилага. Лесна е за
възпроизвеждане и следва да бъде възприета, когато това е
възможно.

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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