Най-добри практики при обучението на съдии и прокурори
Категория на практиката: Иновативни учебни програми или план за обучение в
дадена област
Вид практика: Добра практика

Институция: Академия по европейско право (ERA)
април 2014 г.

Наименование Цялостен пакет за предоставяне на широкомащабно обучение
на практиката относно нови правни инструменти
Ключови
характеристи
ки:

Всеки път, когато са изправени пред широкомащабни
законодателни промени или въвеждането на важен нов правен
инструмент в дадена област от правото, институциите за обучение
са изправени пред необходимостта да набележат непосредствено
голям брой членове на съдебната власт с цел да им се осигури
подходящо обучение по тези въпроси.
Това обучение трябва да бъде внимателно планирано, трябва да
отразява цялостна стратегия за обучение, да се осъществява,
доколкото е възможно, при едни и същи условия и предвид мащаба
на обучението — да бъде възможно най-разходоефективно.
Академията за европейско право (ERA) периодично организира в
държавите членки широкомащабна поредица от семинари с цел
повишаване на осведомеността сред националните съдебни органи
по отношение на значими нови правни инструменти, приети на
равнище ЕС. Този подход е разработен, за да се отговори на
нуждите от обучение на съдии след приемането на основни
промени в законодателството на ЕС, с които на съдиите може да
бъде предоставена нова компетентност в допълнение към ролята
им на национални съдии. Тази практика се използва в
международна среда и позволява бързо и по-добро прилагане на
новото законодателство. Тя е предназначена за развиването на
хармонизирано тълкуване на тези правила в рамките на целия
Европейски съюз.
Практиката е въведена от ERA непосредствено след приемането на
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Цялостен пакет за провеждане на широкомащабно обучение относно нови правни
инструменти

Регламент 1/2003 на ЕО за въвеждане на новия правен режим в
областта на конкуренцията в целия ЕС. Дори и преди влизането в
сила на този нов регламент през май 2004 г. ERA вече предлагаше
основно обучение на представителите на съдебната власт в
различни държави членки. Беше изготвена стандартизирана
програма, приспособена към специфичните нужди на всяка
съдебна система.
Оттогава ERA продължава да предоставя такъв тип
широкомащабно обучение, въпреки че понастоящем акцентът е
изместен от основно обучение към по-напреднало или секторно
обучение; основното обучение понякога може да се предоставя и
чрез дейности за електронно обучение.
Данни за
контакт с
институцията

Academy of European Law (ERA)
Metzer Allee, 4
54295 Trier
Germany
Телефон: + 49 651 93737-0
Факс: + 49 651 93737-773
Електронна поща: info@era.int
Уебсайт: http://www.era.int

Други
коментари

Горепосоченият пример е ДОБРА ПРАКТИКА за справяне с този
вид предизвикателство. Лесна е за възпроизвеждане и следва да
бъде възприета, когато това е възможно.

Източник: Пилотен проект — Европейско съдебно обучение: „Лот 1 — Проучване на най-добрите
практики при обучението на съдии и прокурори“, осъществено от Европейската мрежа за съдебно
обучение (EJTN)
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