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En omfattende pakke til undervisning i nye retsforskrifter

Hovedtræk:

Ved store ændringer i lovgivningen eller indførelse af en ny vigtig
retsforskrift, uanset område, står uddannelsesinstitutionerne over for at
straks at skulle henvende sig til et stort antal aktører i retsvæsenet, så
de kan få den fornødne undervisning på området.
Denne undervisning bør være nøje planlagt, afspejle en samlet
uddannelsesstrategi, så vidt muligt gennemføres på samme
undervisningsbetingelser og under hensyntagen til undervisningens
omfang være så omkostningseffektiv som mulig.
Med mellemrum afholder Det Europæiske Retsakademi (ERA)
omfattende seminarer i medlemsstaterne, der tager sigte på at øge de
nationale retsvæseners kendskab til vigtig ny lovgivning på EU-plan.
Formålet med denne fremgangsmåde er at sikre undervisning af
dommere efter vedtagelsen af større ændringer af EU-retten, der kan
give nationale domstole en ny rolle. Denne praksis anvendes i et
internationalt miljø og muliggør en hurtig og bedre gennemførelse af
den nye lovgivning med henblik på at udvikle en harmoniseret
fortolkning af disse regler i hele EU.
Denne praksis blev gennemført af ERA umiddelbart efter vedtagelsen af
forordning (EF) nr. 1/2003 om gennemførelse af nye konkurrenceregler i
hele EU. Selv før denne nye forordning trådte i kraft i maj 2004,
begyndte ERA at tilbyde grunduddannelse til dommere i forskellige
medlemsstater. En slags standardiseret program blev udarbejdet og
tilpasset de særlige behov i hvert lands retsvæsen.
ERA har siden da fortsat udbudt uddannelse, selv om fokus for nylig er
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flyttet fra grunduddannelse til mere avanceret eller sektorbestemt
uddannelse. Grunduddannelse tilbydes under tiden gennem elæringsaktiviteter.
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Andre
bemærkninger

Ovenstående er et eksempel på BEDSTE PRAKSIS til at håndtere
denne form for udfordring. Det kan let overføres og bør så vidt muligt
indføres.

Kilde: Pilotprojekt: Uddannelse af dommere og anklagere i Europa "Del 1 – Undersøgelse af bedste
praksis inden for uddannelse af dommere og anklagere", gennemført af Det Europæiske Netværk for
Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN)
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