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Klíčové znaky:

V případě rozsáhlých změn právních předpisů nebo zavedení důležitého
nového právního nástroje v jakékoli oblasti práva čelí vzdělávací
instituce potřebě zaměřit se okamžitě na vysoký počet justičních
pracovníků s cílem poskytnout jim náležité vzdělávací kurzy v daných
oblastech.
Toto vzdělávání by mělo být pečlivě plánováno, mělo by odrážet
komplexní vzdělávací strategii, probíhat za pokud možno za stejných
podmínek a s přihlédnutím k rozsahu vzdělávání by mělo být nákladově
co nejefektivnější.
Akademie evropského práva (ERA) pořádá v určitých intervalech
v členských státech rozsáhlou řadu seminářů, které mají zvýšit
informovanost vnitrostátních soudců o nových právních předpisech na
úrovni EU. Tento přístup byl navržen s cílem zabývat se vzděláváním
soudců po přijetí důležitých změn právních předpisů EU, které mohou
vnitrostátním soudcům přidělovat novou úlohu. Tento postup se
používá v mezinárodním prostředí, umožňuje rychlé a lepší zavedení
nových právních předpisů a má zajistit harmonizovaný výklad těchto
pravidel v celé Evropské unii.
Tento postup uplatnila ERA neprodleně po přijetí nařízení (ES) č. 1/2003,
které v EU zavedlo nový právní rámec pro hospodářskou soutěž. Ještě
před vstupem tohoto nového nařízení v platnost v květnu 2004 začala
ERA nabízet v různých členských státech základní vzdělávání pro
soudce. Byl vypracován určitý standardizovaný program, který byl
přizpůsoben konkrétním potřebám jednotlivých soudců.
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Od té doby ERA pokračuje v tomto rozsáhlém vzdělávání, ačkoli
nedávno se těžiště přesunulo ze základního vzdělávání na pokročilejší
odvětvové vzdělávání; základní vzdělávání může být a příležitostně je
zajištěno prostřednictvím elektronického učení.
Kontaktní údaje Academy of European Law (ERA) (Akademie evropského práva)
instituce
Metzer Allee, 4
54295 Trevír
Německo
Tel. + 49 651 93737 0
Fax + 49 651 93737 773
E-mail: info@era.int
Internetové stránky: http://www.era.int
Další poznámky

Výše uvedený příklad představuje DOBRÝ POSTUP při řešení problémů
tohoto druhu. Je snadno přenositelný a měl by se použít, kdykoli je to
možné.

Zdroj: Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Část 1 – Studie o osvědčených postupech ve
vzdělávání soudců a státních zástupců“, kterou provedla Evropská síť pro justiční vzdělávání.

2

