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Naslov prakse

Celovit sveženj obsežnega usposabljanja o novih pravnih instrumentih

Glavne
značilnosti

Kadar koli se institucije za usposabljanje srečajo z obsežnimi
zakonodajnimi spremembami ali uvedbo pomembnega novega
pravnega instrumenta na katerem koli pravnem področju, morajo zelo
velikemu številu pravosodnih delavcev takoj zagotoviti ustrezno
usposabljanje o teh zadevah.
To usposabljanje mora biti skrbno načrtovano, odražati mora celovito
strategijo usposabljanja in potekati v čim bolj izenačenih pogojih, glede
na razsežnost usposabljanja pa mora biti čim bolj stroškovno učinkovito.
Akademija za evropsko pravo (ERA) v državah članicah občasno
organizira obsežne sklope seminarjev, s katerimi želi nacionalne
pravosodne delavce seznaniti s pomembnejšim novim zakonodajnim
aktom na ravni EU. Ta pristop je namenjen usposabljanju sodnikov po
sprejetju pomembnejše zakonodajne spremembe v EU, s katero je lahko
nacionalnemu sodniku dodeljena nova pristojnost. Ta praksa se
uporablja v mednarodnem okolju ter omogoča hitro in boljše izvajanje
nove zakonodaje s ciljem razvoja enotne razlage teh pravil v vsej
Evropski uniji.
Akademija ERA je to prakso uvedla takoj po sprejetju Uredbe (ES)
št. 1/2003, s katero je bila uvedena nova ureditev konkurenčnega prava v
EU. Še pred začetkom veljavnosti te nove uredbe maja 2004 je
akademija začela ponujati osnovno usposabljanje za sodnike v različnih
državah članicah. Pripravljen je bil nekakšen standardiziran program, ki
je bil prilagojen posebnim potrebam posameznih pravosodnih sistemov.
Akademija ERA vse od takrat nadaljuje to obsežno usposabljanje,
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čeprav zadnje čase poudarek ni več na osnovnem usposabljanju, temveč
na naprednejšem ali sektorskem usposabljanju; osnovno usposabljanje
se lahko – in se občasno tudi – zagotavlja v okviru dejavnosti e-učenja.
Kontaktni
podatki
institucije

Akademija za evropsko pravo (Europäische Rechtsakademie – ERA)
Metzer Allee 4
54295 Trier
Nemčija
Telefon: +49 651 93737-0
Telefaks: +49 651 93737-773
E-naslov: info@era.int
Spletno mesto: http://www.era.int

Druge pripombe

Zgornji primer je DOBRA PRAKSA za spopadanje s tovrstnimi izzivi. Je
zlahka prenosljiva in bi se morala uporabljati, kadar koli je to mogoče.

Vir: Pilotni projekt – Evropsko izobraževanje v pravosodju: „Sklop 1 – Študija o najboljših praksah pri
usposabljanju sodnikov in tožilcev“, ki jo je izvedla Evropska mreža institucij za izobraževanje v
pravosodju (European Judicial Training Network – EJTN)
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