Najlepšie postupy odbornej prípravy sudcov
a prokurátorov
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Názov postupu

Odborná príprava v oblasti vedenia a riadenia

Hlavné črty:

Od sudcov vo Francúzsku sa očakáva, že každý rok absolvujú súvislú
päťdňovú odbornú prípravu. Kurzy si vyberajú z brožúry o odbornej
príprave, ktorá sa zverejňuje každý rok a obsahuje osem všeobecných
tém. Jednou z tém je Správa justície – obsahuje oblasti ako nástroje
riadenia (vrátane tvorby rozpočtov), riadenie zmien, ľudské zdroje
a riadenie rizika, zvládanie stresu, metódy hodnotenia, meranie
účinnosti a rozhranie medzi súdnictvom a verejnou politikou. Kurzy
zvyčajne trvajú tri dni, hoci jeden kurz trvá až 21 dní, pričom je
rozdelený do siedmich modulov.
Tieto kurzy sú k dispozícii pre všetkých francúzskych sudcov na základe
vlastného výberu. Národná škola pre sudcov a prokurátorov (ENM)
okrem toho ponúka ďalšie programy zamerané na konkrétne zručnosti
v oblasti riadenia. Prvý program predstavuje sériu kurzov zacielenú na
sudcov vymenovaných do určitej riadiacej pozície a zameranú na
odbornú prípravu v oblasti riadenia. Zahŕňa tieto kurzy: Noví generálni
tajomníci, Sudcovia ako vedúci komôr v rámci jurisdikcie, Noví vedúci
jurisdikcie, Noví vedúci jurisdikcie: o rok neskôr, a Plán odbornej prípravy
pre vedúcich jurisdikcie (určený pre sudcov s aspoň tromi rokmi vo funkcii
vedúceho jurisdikcie).
Národná škola pre sudcov a prokurátorov nedávno zaviedla ďalší
program určený na prípravu sudcov, ktorí sa zaujímajú o budúce riadiace
funkcie v súdnych orgánoch (vedúci komory, vedúci jurisdikcie atď.), ale
ešte na týchto zodpovedných pozíciách nie sú. Ide o rozsiahly program
odbornej prípravy zameraný na hlavné inštitucionálne, správne
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a spoločenské problémy, ktorý prebieha ako cyklus 10 modulov po troch
dňoch mesačne. Program sa volá Cycle Approfondi d’Etudes Judiciaires
(CADEJ). Jedinečnou charakteristikou tohto kurzu je, že okrem sudcov
sa na ňom zúčastňuje aj niekoľko začínajúcich vedúcich pracovníkov
a pracovníkov v riadiacich funkciách z iných profesií, napríklad
z väzenskej služby a polície.
Kontaktné údaje Národná škola pre súdnictvo (National School for the Magistracy –
inštitúcie
ENM)
8, Rue de Chanoinesse
75004 Paríž
Francúzsko
Telefón: + 33 1 44 41 88 20
Fax: + 33 1 44 41 88 21
E-mail: enm-info-di@justice.fr
Webová lokalita: http://www.enm-justice.fr
Ďalšie
poznámky

Uvedený prístup predstavuje NAJLEPŠÍ POSTUP, ale jeho prenosnosť
si bude vyžadovať významnú prioritizáciu zdrojov vo vnútroštátnych
inštitúciách pre odbornú prípravu. Nový kurz CADEJ pre uchádzačov
o budúce vedúce a riadiace funkcie je SĽUBNÝ POSTUP v počiatočnej
fáze rozvoja.

Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 1 – Štúdia o najlepších postupoch
odbornej prípravy sudcov a prokurátorov“, ktorý vykonáva Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN)
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