Bästa praxis vid utbildning av domare och åklagare
Praxiskategori: Innovativa undervisningsplaner eller utbildningsplan inom ett enskilt
område
Typ av praxis: Bästa praxis

Land: Frankrike
April 2014

Praxisens
namn

Ledarskaps- och chefsutbildning

Huvudegenskaper:

Domare i Frankrike förväntas genomgå fem dagars fortbildning varje
år. De väljer ut kurser från det kursprogram som publiceras varje år och
som omfattar åtta allmänna teman. Ett tema är rättskipning, och detta
omfattar ämnen som en chefs redskap (inklusive att ansvara för
budgetar), förändringsarbete, hantering av personalfrågor och risker,
stresshantering, utvärderingsteknik, mått på effektivitet och
gränssnittet mellan rättspolitik och offentlig politik. Kurserna pågår
vanligtvis i tre dagar, även om en kurs pågår i 21 dagar, utspridd på
sju moduler.
Dessa kurser är öppna för alla franska domare, som själva väljer vilka
kurser de vill gå. Dessutom erbjuder ENM ytterligare program för
specifika chefsändamål. Det första programmet är en skräddarsydd
serie kurser för att bistå domare som fått en viss chefstjänst.
Programmet omfattar chefsutbildning för nya generalsekreterare,
domare som avdelningschefer inom en domkrets och nya domkretschefer:
ett år senare och en utbildningsplan för domkretschefer (som riktar sig till
domare med minst tre års senioritet i sin roll som domkretschef).
Mer nyligen har ENM infört ytterligare program för att förbereda
domare som är intresserade av framtida chefsuppgifter inom en
rättsenhet (avdelningschefer, domkretschefer etc.), men som ännu inte
har en sådan ansvarsställning. Programmet består att ett brett
utbildningsprogram som tar upp institutionella, administrativa och
samhälleliga frågor under en cykel på tio tredagarsmoduler i månaden.
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Programmet kallas Cycle Approfondi d’Etudes Judiciaires (CADEJ). Ett
unikt inslag i denna kurs är att det förutom domare deltar ett fåtal
chefsaspiranter och chefer från andra yrkeskategorier, exempelvis
kriminalvården och polisen.
Kontaktuppgifter

École Nationale de la Magistrature (ENM)
8, Rue de Chanoinesse
75004 Paris
Frankrike
Tfn: + 33 1 44 41 88 20
Fax: + 33 1 44 41 88 21
E-post: enm-info-di@justice.fr
Webbplats: http://www.enm-justice.fr

Övriga
synpunkter

Den strategi som beskrivs ovan är ett exempel på BÄSTA PRAXIS, även
om de nationella utbildningsinstitutionerna måste göra stora
resursprioriteringar för att strategin ska kunna överföras. I sitt
nuvarande tidiga utvecklingsskede måste den nya CADEJ-kursen för
personer som strävar efter framtida ledarskaps- och chefstjänster ses
som en LOVANDE PRAXIS.

Källa: Pilotprojekt – Europeisk juridikutbildning: ”Del 1 – Studie om bästa praxis vid utbildning av domare
och åklagare”, utförd av Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN)
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