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Peamised
tunnusjooned

Prantsusmaal peavad kohtunikud läbima igal aastal viiepäevase
täiendusõppe. Nad valivad läbitavad kursused koolituskavast, mis
avaldatakse igal aastal ja mis hõlmab kaheksat üldteemat. Üks teema
on kohtuhaldus ning see hõlmab selliseid küsimusi nagu
juhtimisvahendid (sealhulgas eelarvehaldus), muutuste juhtimine,
personalijuhtimine
ja
riskijuhtimine,
stressijuhtimine,
hindamistehnikad, tõhususe hindamine ning kohtumõistmise ja avaliku
poliitika vaheline seos. Kursused kestavad tavaliselt kolm päeva, kuigi
üks kursus kestab 21 päeva ja on jaotatud seitsmeks mooduliks.
Need kursused on kättesaadavad kõigile Prantsusmaa kohtunikele, kes
teevad valiku kursuste seast omal äranägemisel. Lisaks pakub Riiklik
Kohtunike Kool (ENM) lisaprogramme, mis on välja töötatud
konkreetsetel
juhtimisalastel
eesmärkidel.
Esimene
neist
programmidest kujutab endast spetsiaalselt kohandatud kursuste
seeriat, mis on välja töötatud eesmärgiga aidata konkreetsetele
juhtivatele kohtadele määratud kohtunikke ning mis hõlmab
juhtimiskoolitust uutele peasekretäridele, kohtu osakonnajuhatajatena
tegutsevatele kohtunikele, uutele kohtu esimeestele, aasta hiljem
uutele kohtu esimeestele korraldatavat koolitust ja kohtu esimeeste
koolituskava alast koolitust (suunatud kohtunikele, kes on kohtu
esimehe ametis olnud vähemalt kolm aastat).
Hiljuti võttis ENM kasutusele täiendava programmi, mis on välja
töötatud eesmärgiga valmistada ette kohtunikke, kes on huvitatud
tulevikus
juhtimisülesannete
täitmisest
kohtusüsteemis
(osakonnajuhatajatena, kohtu esimehena jne), kuid kes ei tööta veel
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sellisel ametikohal. Tegemist on laiaulatusliku koolitusprogrammiga,
mis keskendub peamistele institutsionaalsetele, haldus- ja
ühiskondlikele küsimustele ning koosneb kümnest kolmepäevasest kord
kuus läbiviidavast moodulist. Programmi nimi on Cycle Approfondi
d’Etudes Judiciaires (CADEJ). Selle kursuse omapäraks on asjaolu, et
lisaks kohtunikele osalevad sellel kursusel ka mõned juhikandidaadid ja
juhid teistelt kutsealadelt, näiteks vanglateenistusest ja sandarmeeriast.
Asutuse
kontaktandmed

National School for the Magistracy (ENM)
8, Rue de Chanoinesse
75004 Paris
FRANCE
Tel: + 33 1 4441 8820
Faks: + 33 1 4441 8821
E-post: enm-info-di@justice.fr
Veebisait: http://www.enm-justice.fr

Märkused

Eespool kirjeldatud lähenemisviis kujutab endast PARIMAT TAVA, kuigi
selle ülevõtmiseks on vaja riiklikes koolitusasutustes ressursse olulisel
määral prioriseerida. Uus programm CADEJ, mis on mõeldud neile, kes
soovivad tulevikus töötada juhtival kohal, on liigitatud väljatöötamise
algetapis olevaks PALJUTÕOTAVAKS TAVAKS.

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 1 – Study on best practices in training
judges and prosecutors ”. Küsitluse viis läbi Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN).
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