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Otsikko

Kattava kokonaisuus laaja-alaisen koulutuksen järjestämiseksi uusien
lainsäädäntövälineiden alalla

Keskeiset
piirteet

Aina kun lainsäädäntöön tehdään suuria muutoksia tai käyttöön
otetaan merkittäviä uusia lainsäädäntövälineitä, koulutuslaitosten on
järjestettävä kyseisistä aihepiireistä nopeasti asianmukaista koulutusta
suurelle joukolle oikeuslaitoksen työntekijöitä.
Koulutus pitäisi suunnitella huolellisesti, siinä pitäisi noudattaa
kokonaisvaltaista
koulutusstrategiaa,
se
pitäisi
järjestää
mahdollisimman samankaltaisena kaikkialla ja koulutuksen pitäisi myös
olla
sen
laajuuden
huomioon
ottaen
mahdollisimman
kustannustehokasta.
Eurooppaoikeuden akatemia ERA järjestää unionin jäsenvaltioissa
tietyin väliajoin laajamittaisia seminaareja, joiden tavoitteena on lisätä
kansallisten oikeuslaitosten henkilöstön tietoisuutta merkittävistä
uusista EU:n säädöksistä. Tavoitteena on tukea tuomareiden koulutusta
sellaisten EU:n lainsäädäntöön tehtävien merkittävien muutosten
jälkeen, jotka saattavat vaikuttaa kansallisten tuomareiden asemaan.
Koulutus toteutetaan kansainvälisessä ympäristössä, koska tavoitteena
on varmistaa uusien säännösten yhdenmukainen tulkinta kaikkialla
Euroopan unionissa. Tämän ansiosta uutta säädöstä voidaan ryhtyä
soveltamaan nopeammin ja paremmin.
ERA loi tämän käytännön välittömästi sen jälkeen, kun EU:n
kilpailusääntöjen uutta täytäntöönpanojärjestelmää koskeva asetus
(EY) N:o 1/2003 hyväksyttiin. ERA tarjosi uutta asetusta koskevaa
peruskoulutusta jäsenvaltioiden oikeuslaitoksille jo ennen kuin asetus
tuli voimaan toukokuussa 2004. Koulutusta varten luotiin standardoitu
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ohjelma, jota sitten mukautettiin kunkin kansallisen oikeuslaitoksen
tarpeiden mukaan.
ERA järjestää edelleen vastaavaa laajamittaista koulutusta. Koulutuksen
painopiste on kuitenkin viime aikoina siirtynyt peruskoulutuksesta
syventävämpään tai alakohtaiseen koulutukseen. Peruskoulutusta
voidaan järjestää ja järjestetäänkin toisinaan verkko-opetuksena.
Yhteystiedot

Europäische Rechtsakademie (ERA)
Metzer Allee, 4
54295 Trier
Deutschland
Puhelin: + 49 651 937 370
Faksi: + 49 651 937 377 73
Sähköposti: info@era.int
Verkkosivusto: http://www.era.int

Huomautuksia

Menetelmä luokitellaan HYVÄKSI KÄYTÄNNÖKSI edellä mainittujen
haasteiden ratkaisemista silmällä pitäen. Menetelmä on helposti
siirrettävissä, joten sitä pitäisi soveltaa aina kun mahdollista.

Lähde: Pilottihanke - Eurooppalainen oikeusalan koulutus ”Erä 1 – Tutkimus tuomarin- ja
syyttäjänkoulutuksen parhaista käytännöistä”. Toteutus: Euroopan juridinen koulutusverkosto (EJTN).
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