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Praxisens
namn

Ett omfattande paket för tillhandahållande av storskalig utbildning i nya
rättsliga instrument

Huvudegenskaper:

Närhelst omfattande lagstiftningsändringar görs eller ett nytt rättsligt
instrument av vikt införs inom ett visst rättsområde, måste
utbildningsinstitutionerna omgående ge många rättstillämpare lämplig
utbildning.
Denna utbildning bör ges enligt en noggrann plan, återspegla en
omfattande utbildningsstrategi, i möjligaste mån tillhandahållas på
likvärdiga utbildningsvillkor och vara så kostnadseffektiv som möjligt
med hänsyn tagen till utbildningens omfattning.
Rumänien har behövt omskola hela domstolsväsendet när det gäller
fyra nya lagar, nämligen civillagen, civilprocesslagen, strafflagen och
straffprocesslagen. Det nationella domarkårsinstitutet (NIM) har därför
utarbetat en enhetlig, centraliserad strategi som omfattar
1) fastställande av utbildare, 2) anordnande av decentraliserade
seminarier, 3) ständig uppdatering av läroplanen och 4) anordnande av
nationella konferenser på central nivå, med onlinesändningar och
videoinspelningar som visats vid decentraliserade seminarier för
samtliga domare i Rumänien.
Samtidigt har man utvecklat och utökat utbildningsmaterialet samt
e-lärandemoduler i fråga om de nya lagarna. Dessutom har NIM också
anordnat utbildning för utbildarna.
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Kontaktuppgifter

Institutul National al Magistraturii
Bd. Regina Elisabeta nr 53, sektor 5
050019, Bukarest
Rumänien
Tfn: + 40 021 310 21 10
Fax: + 40 021 311 02 34
E-post: office@inm-lex.ro
Webbplats: http://www.inm-lex.ro

Övriga
synpunkter

Exemplet ovan utgör BÄSTA PRAXIS för att ta itu med utmaningen i
fråga. Den används inom samtliga rättsområden där den är tillämplig.
Den kan med lätthet överföras till andra områden och bör införas när så
är möjligt.

Källa: Pilotprojektet för europeisk rättslig utbildning "Lot 1 – Study on best practices in training judges
and prosecutors", som genomförts av det europeiska nätverket för rättslig utbildning
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