Cele mai bune practici de formare a judecătorilor și procurorilor
Categoria practicii: Programe de învățământ sau planuri de formare inovatoare în
orice domeniu dat
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Denumirea
practicii

Formare pentru funcții de conducere și management

Caracteristici
principale:

În Franța, judecătorii trebuie să participe la activități de formare
continuă care însumează cinci zile pe an. Aceștia aleg cursurile din
catalogul cursurilor de formare publicat anual, care acoperă opt teme
generale. Una dintre teme este Administrarea justiției, care include
subiecte precum instrumente de management (inclusiv administrarea
bugetelor), managementul schimbării, managementul resurselor
umane și al riscurilor, gestionarea stresului, tehnici de evaluare,
măsurarea eficienței și interfața dintre politica judiciară și politica
publică. În general, cursurile se desfășoară pe durata a trei zile, iar un
curs durează 21 de zile, fiind împărțit în șapte module.
Cursurile sunt deschise tuturor judecătorilor francezi, care își aleg
cursurile la doresc să participe. De asemenea, Școala Națională de
Magistratură (ENM) oferă programe suplimentare concepute pentru
obiective manageriale specifice. Primul program de acest tip constă
într-o serie de cursuri concepute special pentru a veni în sprijinul
judecătorilor care au fost numiți într-o anumită funcție de management
și include formare în materie de management pentru noii secretari
generali, judecătorii numiți șefi de departamente în cadrul unei jurisdicții,
noii șefi de jurisdicție, noii șefi de jurisdicție după un an, precum și un plan
de formare a șefilor de jurisdicții (destinat judecătorilor cu o vechime de
cel puțin trei ani în funcția de șef de jurisdicție).
De curând, ENM a introdus un alt program conceput să pregătească
judecătorii interesați să ocupe în viitor funcții de management în cadrul
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unei entități judiciare (șefi de departament, șef de jurisdicție etc.), dar
care nu ocupă încă un astfel de post de răspundere. Este vorba despre
un program de formare vast care abordează aspecte majore de natură
instituțională, administrativă și societală pe parcursul unui ciclu de 10
module cu durata de trei zile pe lună. Programul se intitulează Cycle
Approfondi d’Etudes Judiciaires (CADEJ). O caracteristică deosebită a
acestui curs este faptul că, pe lângă judecători, cursul este urmat de un
număr mic de persoane care se pregătesc să devină membri ai
personalului de conducere și manageri aparținând altor profesii, cum ar
fi administrația penitenciarelor și jandarmeria.
Datele
contact
instituției

de National School for the Judicary (ENM)
ale (Școala Națională de Magistratură)
8, Rue de Chanoinesse
75004 Paris
France
Telefon: + 33 1 44 41 88 20
Fax: + 33 1 44 41 88 21
E-mail: enm-info-di@justice.fr
Site internet: http://www.enm-justice.fr

Alte observații

Abordarea descrisă anterior face parte din categoria CELOR MAI BUNE
PRACTICI, deși transferabilitatea sa necesită o prioritizare semnificativă
a resurselor în cadrul instituțiilor naționale de formare. Noul curs CADEJ
pentru persoanele care aspiră la posturi de conducere și management în
viitor reprezintă o PRACTICĂ PROMIȚĂTOARE care se află într-un
stadiu incipient de dezvoltare.

Sursă: Proiectul pilot – Formarea judiciară europeană: „Lotul 1 – Studiu cu privire la cele mai bune practici
de formare a judecătorilor și procurorilor”, realizat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN).
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