Βέλτιστες πρακτικές κατάρτισης δικαστών και εισαγγελέων
Κατηγορία πρακτικής: Καινοτόμα προγράμματα σπουδών ή σχέδιο κατάρτισης σε
έναν συγκεκριμένο τομέα
Τύπος πρακτικής: Ορθή πρακτική

Φορέας: Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου
(Academy of European Law - ERA)
Απρίλιος 2014

Τίτλος
πρακτικής

Ολοκληρωμένος κύκλος κατάρτισης ευρείας κλίμακας για νέες
νομοθετικές πράξεις

Κύρια
Κάθε φορά που εισάγονται νομοθετικές τροποποιήσεις μεγάλης
χαρακτηριστικά: κλίμακας ή θεσπίζεται σημαντικός νέος νομικός μηχανισμός σε
κάποιον τομέα δικαίου, οι φορείς κατάρτισης καλούνται να
απευθυνθούν άμεσα σε μεγάλο αριθμό μελών του δικαστικού
σώματος, προκειμένου να τους παράσχουν κατάλληλη κατάρτιση στα
εν λόγω θέματα.
Η κατάρτιση αυτή πρέπει να βασίζεται σε προσεκτικά σχεδιασμένη
διαδικασία, να αντανακλά μια ολοκληρωμένη στρατηγική κατάρτισης,
να παρέχεται κατά το δυνατόν υπό τις ίδιες συνθήκες κατάρτισης και,
λαμβανομένης υπόψη της έκτασης της κατάρτισης, να είναι όσο το
δυνατόν πιο αποδοτική από οικονομική άποψη.
Ανά τακτά διαστήματα, η Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA)
διοργανώνει σειρά σεμιναρίων ευρείας κλίμακας στα κράτη μέλη, με
στόχο την ενημέρωση των εθνικών δικαστικών λειτουργών σχετικά
με νέα νομοθετήματα βαρύνουσας σημασίας που θεσπίζονται σε
επίπεδο ΕΕ. Η προσέγγιση αυτή σχεδιάστηκε για την οργάνωση της
κατάρτισης των δικαστών σε περιπτώσεις θέσπισης σημαντικών
νομοθετικών τροποποιήσεων σε επίπεδο ΕΕ που συνεπάγονται την
ανάθεση νέων καθηκόντων στον εθνικό δικαστή. Η πρακτική αυτή
εφαρμόζεται σε διεθνές περιβάλλον και καθιστά δυνατή την ταχεία
και καλύτερη εφαρμογή της νέας νομοθεσίας, με σκοπό να
αναπτυχθεί εναρμονισμένη ερμηνεία των κανόνων αυτών σε όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Η πρακτική αυτή υλοποιήθηκε από την ERA αμέσως μετά τη θέσπιση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, με τον οποίο θεσπίστηκε το νέο
καθεστώς του δικαίου του ανταγωνισμού σε όλη την ΕΕ. Ήδη πριν
από την έναρξη ισχύος του εν λόγω νέου κανονισμού τον Μάιο του
2004, η ERA ξεκίνησε να προσφέρει βασική κατάρτιση στους
δικαστικούς λειτουργούς σε διάφορα κράτη μέλη. Σχεδιάστηκε ένα
είδος τυποποιημένου προγράμματος, το οποίο προσαρμόστηκε στις
ειδικές ανάγκες κάθε δικαστικού σώματος.
Έκτοτε, η ERA συνέχισε να παρέχει την εν λόγω κατάρτιση ευρείας
κλίμακας, προσφάτως όμως το βάρος μετατοπίστηκε από τη βασική
κατάρτιση σε πιο προχωρημένη ή τομεακή κατάρτιση· η βασική
κατάρτιση μπορεί να παρέχεται, και κατά καιρούς παρέχεται, μέσω
δραστηριοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης.
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Άλλες
παρατηρήσεις

Το ανωτέρω παράδειγμα αποτελεί ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ για την
αντιμετώπιση τέτοιων προκλήσεων. Μπορεί να μεταφερθεί εύκολα
σε άλλα προγράμματα κατάρτισης και πρέπει να υιοθετηθεί όπου
αυτό είναι δυνατό.
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