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Põhjalik pakett, mille abil pakkuda ulatuslikku koolitust uute
õigusaktide teemal

Peamised
tunnusjooned

Kui seistakse silmitsi suuremahuliste seadusemuudatustega või kui
võetakse vastu uusi olulisi õigusakte mis tahes õigusvaldkonnas, peavad
koolitusasutused viivitamatult tegelema vajadusega pakkuda neis
küsimustes asjakohast koolitust suurele arvule kohtunikkonna
liikmetele.
Seda koolitust tuleks hoolikalt planeerida, koolitus peaks olema
kooskõlas põhjaliku koolitusstrateegiaga, koolitust tuleks pakkuda
võimalikult ühesuguste koolitustingimuste alusel ning koolituse ulatust
arvesse võttes peaks see olema võimalikult kulutõhus.
Euroopa
Õigusakadeemia
(ERA)
korraldab
liikmesriikides
korrapäraselt ulatuslikke seminaride seeriaid, mille eesmärk on
suurendada riikide kohtunike teadlikkust olulistest ELi tasandi
õigusaktidest. See lähenemisviis töötati välja eesmärgiga pakkuda
kohtunikele koolitust pärast selliste oluliste ELi õigusaktide
vastuvõtmist, millega võidakse riikide kohtunikele panna uusi
ülesandeid. Seda tava kasutatakse rahvusvahelises keskkonnas ning see
võimaldab kiiresti ja paremini rakendada uusi õigusakte. Selle abil
soovitakse tagada nende eeskirjade ühtne tõlgendamine kogu Euroopa
Liidus.
ERA hakkas seda tava rakendama kohe pärast seda, kui võeti vastu EÜ
määrus nr 1/2003, millega kehtestati kogu ELis uued
konkurentsieeskirjad. Juba enne kõnealuse uue korra jõustumist
2004. aasta mais alustas ERA kohtunike baaskoolituse pakkumist
erinevates liikmesriikides. Töötati välja teatav standardne programm ja
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seda kohandati erinevate kohtunikkonna liikmete vajadustest lähtuvalt.
ERA on selle ulatusliku õppe pakkumist siiani jätkanud, kuigi viimasel
ajal on tähelepanu kandunud baaskoolituselt spetsiifilisemale või
sektoripõhisele õppele. Baaskoolitust saab pakkuda ja aeg-ajalt ka
pakutakse e-õppe tegevuste kaudu.
Asutuse
kontaktandmed

Academy of European Law (ERA)
Metzer Allee, 4
54295 Trier
GERMANY
Tel: + 49 651 93737-0
Faks: + 49 651 93737-773
E-post: info@era.int
Veebisait: http://www.era.int

Märkused

Eespool esitatud näide kujutab endast HEAD TAVA, mille abil
lahendada seda laadi olukordi. Seda tava on võimalik hõlpsalt üle võtta
ja seda tuleks võimaluse korral alati rakendada.

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 1 – Study on best practices in training
judges and prosecutors”. Küsitluse viis läbi Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN).
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