Най-добри практики при обучението на съдии и прокурори
Категория на практиката: Иновативни учебни програми или план за обучение в
дадена област
Вид практика: Най-добра практика
Франция
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Наименование Цялостен пакет за предоставяне на широкомащабно обучение
на практиката относно нови правни инструменти
Ключови
характеристи
ки:

Всеки път, когато са изправени пред широкомащабни
законодателни промени или въвеждането на важен нов правен
инструмент в дадена област от правото, институциите за обучение
са изправени пред необходимостта да набележат непосредствено
голям брой членове на съдебната власт с цел да им се осигури
подходящо обучение по тези въпроси..
Това обучение трябва да бъде внимателно планирано, трябва да
отразява цялостна стратегия за обучение, да се осъществява,
доколкото е възможно, при едни и същи условия за обучение и
предвид мащаба на обучението — да бъде възможно найразходоефективно.
Във Франция този въпрос е решен чрез организирането на няколко
дейности за продължаващо обучение, проведени в Париж и в
деветте апелативни съдилища (в цялата страна), в които
Националната школа на магистратурата (ENM) има регионални
учебни координатори. Този план беше допълнен от създаването на
курс за електронно обучение, разглеждащ законодателната
реформа, който е качен на интранет сайта на ENM и е достъпен за
всички съдии и служители във Франция към момента на приемане
на реформата. Освен това той включва документация, която да е
достъпна както на хартиен носител, така и на CD-ROM.
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Други
коментари

Горепосоченият пример е НАЙ-ДОРБА ПРАКТИКА за справяне с
този вид предизвикателство. Тя е представена независимо от
областта на правото, за която може да се прилага. Лесна е за
възпроизвеждане и следва да бъде възприета, когато това е
възможно.

Източник: Пилотен проект — Европейско съдебно обучение: „Лот 1 — Проучване на най-добрите
практики при обучението на съдии и прокурори“, осъществено от Европейската мрежа за съдебно
обучение (EJTN)
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