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Karatteristiċi
prinċipali:

Kull meta jħabbtu wiċċhom ma’ bidliet leġiżlattivi fuq skala kbira jew lintroduzzjoni ta’ strument legali ġdid importanti f'kull qasam tal-liġi, listituzzjonijiet tat-taħriġ iħabbtu wiċċhom mal-ħtieġa li immedjatament
jimmiraw għal għadd kbir ta’ membri tal-ġudikatura sabiex
jipprovduhom b’taħriġ adegwat f’dawn il-kwistjonijiet.
Dan it-taħriġ għandu jsegwi proċedura ta’ ppjanar għaqli, jirrifletti listrateġija ta’ taħriġ komprensiv, għandu jseħħ sa fejn ikun possibbli
taħt l-istess kundizzjonijiet ta’ taħriġ, u, filwaqt li jittieħed kont tal-iskala
tat-taħriġ, għandu jkun kemm jista’ jkun kosteffettiv.
Ir-Rumanija ħabbtet wiċċha mal-ħtieġa li tħarreġ mill-ġdid lillġudikatura sħiħa tagħha f'erba' Kodiċi ġodda: il-Kodiċi Ċivili, il-Kodiċi
tal-Proċedura Ċivili, il-Kodiċi Kriminali u l-Kodiċi tal-Proċedura
Kriminali. Għal dan l-għan, l-Istitut Nazzjonali tal-Maġistratura (INM)
abbozza strateġija unitarja u ċentralizzata li kienet tinkludi 1) lidentifikazzjoni tal-ħarrieġa; 2) l-organizzazzjoni tas-seminars
deċentralizzati; 3) l-aġġornament kontinwu tal-kurrikuli ta’ taħriġ; 4) lorganizzazzjoni tal-konferenzi nazzjonali fil-livell ċentralizzat,
b’xandiriet onlajn u filmati waqt seminars deċentralizzati għall-imħallfin
kollha mar-Rumanija kollha.
Fl-istess ħin, il-materjali ta’ taħriġ ġew żviluppati u mkabbra, kif ukoll ilmoduli ta’ tagħlim elettroniku għall-Kodiċijiet il-ġodda. Barra minn
hekk, l-INM organizza wkoll attivitajiet ta' “ħarreġ lil min iħarreġ”.
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Kummenti
oħrajn

L-eżempju ta’ hawn fuq huwa L-AĦJAR PRATTIKA sabiex tiġi trattata
din it-tip ta’ sfida. Hija tiġi ppreżentata irrispettivament mill-qasam talliġi li tista’ tapplika għaliha. Hija trasferibbli faċilment u għandha tiġi
adottata kull meta jkun possibbli.
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