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Οι δικαστές στη Γαλλία υποχρεούνται να λαμβάνουν μέρος σε
πενθήμερο πρόγραμμα συνεχιζόμενης κατάρτισης σε ετήσια βάση.
Επιλέγουν τα μαθήματα από το φυλλάδιο μαθημάτων που
δημοσιεύεται ετησίως, τα οποία καλύπτουν οκτώ γενικούς
θεματικούς τομείς. Ένας από τους θεματικούς τομείς είναι η Διοίκηση
της Δικαιοσύνης που περιλαμβάνει θέματα όπως μέσα διαχείρισης
(συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του προϋπολογισμού),
διαχείριση της αλλαγής, διαχείριση ανθρώπινων πόρων και κινδύνου,
διαχείριση άγχους, τεχνικές αξιολόγησης, μετρήσεις αποδοτικότητας
και διασύνδεση μεταξύ δικαστικής και δημόσιας πολιτικής. Κατά
κανόνα, τα μαθήματα διαρκούν τρεις ημέρες, ενώ ένα μάθημα διαρκεί
21 ημέρες και χωρίζεται σε επτά ενότητες.
Τα μαθήματα αυτά είναι διαθέσιμα σε όλους τους γάλλους δικαστές οι
οποίοι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν αυτά που τους ενδιαφέρουν.
Επιπλέον, η ΕΝΜ προσφέρει περαιτέρω προγράμματα που έχουν
σχεδιαστεί για ειδικούς διαχειριστικούς σκοπούς. Το πρώτο
πρόγραμμα είναι μια εξατομικευμένη σειρά μαθημάτων που έχουν
σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους δικαστές που διορίζονται σε μια
συγκεκριμένη διοικητική θέση και περιλαμβάνει κατάρτιση σε θέματα
διοίκησης για Νέους Γενικούς Γραμματείς, Δικαστές ως επικεφαλής
τμημάτων δικαστηρίου, Νέους προϊσταμένους δικαιοδοσίας, Νέους
προϊσταμένους δικαιοδοσίας: ένας χρόνος μετά, καθώς και ένα Σχέδιο
κατάρτισης για προϊσταμένους δικαιοδοσίας (το οποίο απευθύνεται σε
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δικαστές με τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία ως προϊστάμενοι
δικαιοδοσίας).
Πιο πρόσφατα, η ENM εισήγαγε ένα πρόσθετο πρόγραμμα που έχει
σχεδιαστεί για την προετοιμασία των δικαστών που ενδιαφέρονται να
αναλάβουν μελλοντικά διοικητικές θέσεις σε δικαιοδοτικό όργανο
(επικεφαλής τμήματος, προϊστάμενος δικαιοδοσίας κ.λπ.), αλλά οι
οποίοι δεν βρίσκονται προς το παρόν σε τέτοιες θέσεις ευθύνης.
Πρόκειται για ένα ευρύ πρόγραμμα κατάρτισης που καλύπτει
σημαντικά θεσμικά, διοικητικά και κοινωνικά ζητήματα κατά τη
διάρκεια ενός κύκλου 10 ενοτήτων, διάρκειας τριών ημερών
μηνιαίως. Το πρόγραμμα ονομάζεται Cycle Approfondi d’Etudes
Judiciaires (CADEJ). Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό του κύκλου αυτού
είναι ότι, πέραν από τους δικαστές, συμμετέχει και ένας μικρός
αριθμός εκπαιδευόμενων διευθυντικών και διοικητικών στελεχών
από άλλα επαγγέλματα, όπως από τη σωφρονιστική αρχή και τη
χωροφυλακή.
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Η ανωτέρω προσέγγιση αποτελεί ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, μολονότι για
την πιθανή μεταφορά της στα προγράμματα άλλων φορέων
κατάρτισης θα πρέπει οι εθνικοί φορείς κατάρτισης να προβούν σε
σημαντική ιεράρχηση των πόρων τους. Ο νέος κύκλος μαθημάτων
CADEJ για εκείνους που φιλοδοξούν να αναλάβουν διοικητικά και
διαχειριστικά καθήκοντα συνιστά ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ στα πρώτα στάδια της εξέλιξής της.

Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 1 – Μελέτη σχετικά με τις
βέλτιστες πρακτικές κατάρτισης δικαστών και εισαγγελέων», που εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ)
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