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Názov postupu

Komplexný balík pre poskytovanie rozsiahlej odbornej prípravy
zameranej na nové právne nástroje

Hlavné črty:

Vždy, keď dôjde k rozsiahlym legislatívnym zmenám alebo k zavedeniu
dôležitého nového právneho nástroja v ľubovoľnej oblasti práva,
inštitúcie zabezpečujúce odbornú prípravu čelia potrebe okamžite sa
zamerať na veľký počet členov justície a poskytnúť im primeranú
odbornú prípravu v daných oblastiach.
Táto odborná príprava by sa mala dôkladne naplánovať, mala by
odrážať komplexnú stratégiu odbornej prípravy, mala by sa vykonávať
podľa možnosti v rovnakých podmienkach a pri zohľadnení rozsahu by
mala byť nákladovo čo najefektívnejšia.
Akadémia európskeho práva (ERA) v určitých intervaloch organizuje
v členských štátoch rozsiahle série seminárov zameraných na zvýšenie
informovanosti vnútroštátnej justície o dôležitých nových právnych
predpisoch na úrovni EÚ. Tento prístup bol navrhnutý s cieľom
zabezpečiť odbornú prípravu sudcov po prijatí dôležitej legislatívnej
zmeny v EÚ, ktorá môže sudcovi na vnútroštátnej úrovni vymedziť novú
pozíciu. Tento postup sa používa v medzinárodnom prostredí
a umožňuje rýchlejšie a lepšie vykonávanie nových právnych predpisov
s cieľom dosiahnuť harmonizovaný výklad týchto predpisov v celej
Európskej únii.
Tento postup zaviedla ERA ihneď po prijatí nariadenia ES č. 1/2003,
ktorým sa zavádzal nový režim práva hospodárskej súťaže v celej EÚ. Už
pred nadobudnutím účinnosti tohto nového nariadenia v máji 2004
začala ERA poskytovať základnú odbornú prípravu justícii v rôznych
členských štátoch. Vypracovaný bol určitý štandardizovaný program,
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ktorý sa prispôsoboval konkrétnym potrebám každej justície.
ERA odvtedy pokračuje v tejto rozsiahlej odbornej príprave, nedávno
však zmenila zameranie zo základnej odbornej prípravy na pokročilejšiu
alebo odvetvovú prípravu. Základná odborná príprava sa môže
poskytovať, a aj sa príležitostne poskytuje, prostredníctvom činností
elektronického vzdelávania.
Kontaktné údaje Akadémia európskeho práva (ERA)
inštitúcie
Metzer Allee, 4
54295 Trier
Nemecko
Telefón: + 49 651 93737-0
Fax: + 49 651 93737-773
E-mail: info@era.int
Webová lokalita: http://www.era.int
Ďalšie
poznámky

Uvedený príklad predstavuje NAJLEPŠÍ POSTUP riešenia tohto druhu
úloh. Je ľahko prenosný a mal by sa zaviesť vždy, keď je to možné.

Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 1 – Štúdia o najlepších postupoch
odbornej prípravy sudcov a prokurátorov“, ktorý vykonáva Európska sieť odbornej justičnej prípravy
(EJTN).
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