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A gyakorlat
címe

Új jogi eszközökre vonatkozó, nagyszabású képzések nyújtásához
szükséges átfogó csomag

Legfontosabb
elemei:

Valamely jogi területen megjelenő, kiterjedt jogszabályi változások
vagy egy jelentős, új jogi eszköz bevezetése esetén a képzési
intézmények azzal az igénnyel szembesülnek, hogy nagyszámú
igazságügyi dolgozónak kell azonnal megfelelő, célzott képzést nyújtani
e kérdésekről.
Ezt a képzést alapos tervezési eljárásnak kell megelőznie, átfogó
képzési stratégiát kell tükröznie, és azt lehetőség szerint azonos képzési
feltételek között kell végrehajtani, a képzés terjedelmére figyelemmel
lehető legnagyobb költséghatékonyság mellett.
Az Európai Jogi Akadémia (ERA) meghatározott időközönként
nagyszabású szemináriumsorozatokat szervez a tagállamokban,
amelyek célja egy-egy nagy jelentőségű új uniós jogszabállyal
kapcsolatos tájékoztatás a nemzeti bírói kar számára. A megközelítés
célja a bírák képzésének elősegítése egy jelentősebb új uniós
jogszabályi változás után, amely akár új szerepet is róhat a nemzeti
bírákra. Ez a nemzetközi környezetben használt gyakorlat lehetővé
teszi az új jogszabályok gyors és jobb végrehajtását, amelynek célja e
szabályok Unió-szerte egységes értelmezésének kidolgozása.
Ezt a gyakorlatot az ERA közvetlenül az 1/2003/EK rendelet – az új uniós
versenyjogi szabályrendszer bevezetésének – elfogadása után vezette
be. Az ERA már az új rendelet 2004. májusi hatálybalépése előtt bírói
alapképzést kínált a különböző tagállamokban. Egyfajta egységesített
programot dolgoztak ki, és azt az egyes bírói karok egyéni igényeihez
igazították.
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Az ERA azóta is folytatja ezt a nagyszabású képzést, bár a hangsúly
nemrég eltolódott az alapképzésről az emelt szintű vagy ágazati képzés
felé; az alapképzés általában online tanfolyamok segítségével
megoldott vagy megoldható.
Intézményi
elérhetőségek

Európai Jogi Akadémia (ERA)
Metzer Allee, 4
54295 Trier
Németország
Telefon: + 49 651 93737-0
Fax: + 49 651 93737-773
E-mail: info@era.int
Honlap: http://www.era.int

Egyéb
megjegyzések

A fenti példa HELYES GYAKORLAT az ilyen típusú kihívások
kezelésére. Könnyen átültethető és lehetőség szerint alkalmazandó.

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „„1. tétel – Vizsgálat a bírák és ügyészek
képzésének bevált gyakorlatairól”, Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)
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