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ELi õiguse alaste koolitusmaterjalide väljatöötamine üleeuroopalisel
tasandil eesmärgiga võtta need hiljem kasutusele riiklikul tasandil

Peamised
tunnusjooned

Euroopa Õigusakadeemia (ERA) on välja töötanud kaks eraldiseisvat
koolitusmoodulit, millest üks käsitleb ELi õigusnorme tsiviilasjades
tehtava piiriülese koostöö kohta ja teine ELi keskkonnaõigust.
Metoodika kavandas Euroopa Komisjon ning ERA osales selle
rakendamises, kusjuures kõike rahastas täiel määral EL. 2013. aastal
taotles ERA koostöös teiste EJTNi liikmetega toetust samalaadset
metoodikat hõlmavale projektile, mis käsitles tsiviilõiguse instrumente.
Koolitusmoodulid on üles ehitatud n-ö koolituspaketina, mis
avaldatakse ja tehakse kättesaadavaks, et seda saaksid edaspidi
kasutada mis tahes koolitusasutused, kes on huvitatud õigusalase
koolituse pakkumisest nendes Euroopa õiguse valdkondades.
Tsiviilõiguse teemasid käsitlevad koolitusmoodulid sisaldavad koolitaja
paketti koos teabe ja suunistega selle kohta, kuidas korraldada töötuba
mooduli rakendamiseks, töötoa jaoks kavandatud programmi ja
soovitusi metoodika kohta, sissejuhatavat e-õppe kursust, koolitusel
osalejatele mõeldud taustmaterjalide loetelu, eelmiste koolitajate
PowerPointi ettekannete näiteid, juhtumite näiteid koos väljapakutud
lahendustega ning samuti riigipõhist osa, milles esitatakse teave
õigusaktide, kohtupraktika ja vastavate trükiste kohta, mis käsitlevad
Euroopa perekonnaõiguse kohaldamist 26 liikmesriigis.
Iga koolitusmooduli võib läbi viia töötubadena, mille soovituslik kestus
on 2,5 päeva. Neid auditoorsetel kohtumistel tehtavaid ettekandeid
kombineeritakse
praktiliste
harjutustega
ja
interaktiivsete

1

ELi õiguse alaste koolitusmaterjalide väljatöötamine üleeuroopalisel tasandil eesmärgiga võtta
need hiljem kasutusele riiklikul tasandil
sessioonidega, mille raames kasutatakse võimaluse korral IT-vahendeid.
Selleks et pakkuda olemasolevaid koolitusmooduleid ELi ametlikes
keeltes, kaasati tõlkebüroo. Sellel bürool kulus kaks kuud, et lõplikult
tõlkida e-õppe kursuste koolitusmaterjalide keeleversioonid ja kursuste
kirjeldused.
Samalaadne protsess on ette nähtud seoses ELi keskkonnaõigust
käsitleva koolitusmooduli projektiga.
2013. aastal sõlmis ERA ELi tsiviilõigust käsitleva uue projekti
rakendamiseks
partnerluse
kaheksa
liikmesriigi
siseriiklike
õigusvaldkonna esindajatega ja sai ELilt toetuse. Lisaks kaasati
koolitusmaterjalide – nimelt nende materjalide, mida hakatakse
kasutama töötubade raames – ja e-õppe kursuste sisu väljatöötamiseks
üheksa väliseksperti. Kõigi riiklikke osadega seotud koolitusmoodulite
väljatöötamisse kaasatakse 34 riiklikku eksperti.
Materjalide tõhususe hindamiseks kavatseb ERA korraldada
üheksakuulise perioodi jooksul kümme rakendustöötuba, et testida
kahte moodulit erinevatel tasanditel (üleeuroopalisel ja piirkondlikul
tasandil) erinevates keeltes ja erinevate sihtrühmade puhul (kohtunikud
ja/või erapraksistes töötavad advokaadid/õigusnõustajad).
Otselink
veebisaidile

https://www.eracomm.eu/EU_Civil_Justice_Training_Modules/index_.html
https://www.era.int/cgibin/cms?_SID=e2757a345521a62f1e434f7307f1841c1894d26d002772197
02342&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=12413
8

Asutuse
kontaktandmed

Academy of European Law (ERA)
Metzer Allee 4
D-54295 Trier
GERMANY
Tel: + 49 6519 3737-0
Faks: + 49 6519 3737-773
E-post: info@era.int
Veebisait: https://www.era.int

Märkused

Need kaks ELi tsiviilõigust ja keskkonnaõigust käsitlevat projekti on
välja töötatud ja neid on rahastatud Euroopa Komisjoni õigusküsimuste
peadirektoraadiga ja keskkonna peadirektoraadiga sõlmitud
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raamlepingu raames. Need lepingud võimaldasid teha koostööd väga
kõrgetasemeliste
ekspertidega
materjalide
koostamisel,
veebirakenduste väljatöötamisel (nt e-õppe kursus ja riiklikud osad)
ning koolitusmaterjalide paljudesse keeltesse tõlkimisel. Selle rahalise
toeta ei oleks võimalik jätkata täiendavate koolitusmoodulite
väljatöötamist.
Kõnealuse tava edukaks rakendamiseks on väga oluline, et koostatavad
koolitusmaterjalid oleksid põhjalikud ja paindlikud. Kuigi need
materjalid ei ole mõeldud konkreetse kohtunikerühma spetsiifiliste
vajaduste rahuldamiseks, sisaldavad koolitusmoodulid erinevaid
koolitajatele tuge pakkuvaid elemente alates kasutamisvalmis
juhtuminäidetest kuni metoodikat käsitlevate soovitusteni ja töötubade
programmiga seoses tehtud ettepanekuteni.
Koolitusmoodulid on mõeldud kasutamiseks täiendusõppe raames. Sel
kujul on tava ülevõtmine piiratud – seda on võimalik teha ainult
üleeuroopalisel tasandil. Kuid kui see on asjakohane, võivad
õigusvaldkonna koolitusasutused üle võtta idee töötada riiklikul tasandil
välja koolitajate paketid, mis on mõeldud koolitamiseks kohalikul või
piirkondlikul tasandil.
Kõnealune tava kujutab endast HEAD TAVA, kuid oma laia ulatuse
tõttu saab seda kasutada ainult kas Euroopa koolituspakkuja või riiklike
koolituskeskuste ühendus.
See tingimus rõhutab samuti asjaolu, et koolituste puhul on kõige
soovitavam kasutada detsentraliseeritud planeerimist, mille raames
kogutakse
kokku
paljude
liikmesriikide
esitatud
parimad
eksperditeadmised eesmärgiga tagada selle Euroopa tasandi
lisaväärtus.

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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