L-Aħjar Prattiki fit-taħriġ tal-imħallfin u l-prosekuturi
Kategorija tal-prattika: Kurrikuli Innovattivi jew Pjan ta' Taħriġ fi kwalunkwe Qasam
Partikolari
Tip ta' prattika: Prattika Tajba

Istitut: L-Akkademja tal-Liġi Ewropea (ERA)
April 2014

Titlu talprattika

Pakkett Komprensiv biex jingħata Taħriġ fuq Skala Kbira dwar Strument
Legali Ġodda

Karatteristiċi
prinċipali:

Kull meta jkunu ffaċċati b'bidliet leġiżlattivi fuq skala kbira jew lintroduzzjoni ta' għodda ġuridika importanti ġdida fi kwalunkwe qasam
tal-liġi, l-istituzzjonijiet tat-taħriġ ikunu ffaċċati bil-bżonn li jieħdu ħsieb
li għadd kbir ta' membri tal-ġudikatura billi jipprovdulhom taħriġ
adegwat f'dawk il-materji.
Dan it-taħriġ għandu jsegwi proċedura ta' ppjanar bir-reqqa, jirrifletti
strateġija ta' taħriġ komprensiv, ikun eżegwit kemm jista' jkun skont listess kundizzjonijiet ta' taħriġ, u, wara li titqies l-iskala tat-taħriġ,
għandu jkun kemm jista' jkun kosteffikaċi.
Kull tant żmien, l-Akkademja tal-Liġi Ewropea (ERA) torganizza
sensiela ta' seminars fuq skala kbira fl-Istati Membri bl-għan ta'
sensibilizzazzjoni fost il-ġudikatura nazzjonali ta' biċċa leġiżlazzjoni
ewlenija ġdida fil-livell tal-UE. Dan l-approċċ kien maħsub biex jittratta
t-taħriġ tal-imħallfin wara l-adozzjoni ta' bidla leġiżlattiva ewlenija talUE, li tista' tassenja rwol ġdid lil dak tal-imħallef nazzjonali. Din ilprattika
tintuża
f'ambjent
internazzjonali
u
tippermetti
implimentazzjoni aħjar u iktar rapida tal-leġiżlazzjoni l-ġdida, maħsuba
għall-iżvilupp interpretazzjoni armonizzata ta' dawn ir-regoli madwar lUnjoni Ewropea.
Din il-prattika kienet implimentata mill-ERA minnufih wara l-adozzjoni
tar-Regolament 1/2003 li jintroduċi l-qafas il-ġdid tal-Liġi tad-Dritt talKompetizzjoni madwar l-UE. Anke qabel ma dan ir-regolament daħal
fis-seħħ f'Mejju 2004, l-ERA bdiet toffri taħriġ bażiku għall-ġudikatura
f'diversi Stati Membri. Ġie abbozzat u addattat tip ta' programm
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standardizzat għall-bżonnijiet speċifiċi ta' kull ġudikatura.
L-ERA kompliet dan it-taħriġ fuq skala kbira minn dak iż-żmien 'il
quddiem, għalkemm il-fokus reċentement tmexxa minn taħriġ bażiku
għal taħriġ iktar avvanzat u settorjali; taħriġ bażiku jista' u xi drabi
jingħata permezz ta' attivitajiet ta' tagħlim elettroniku.
Dettalji
kuntatt
istituzzjoni

Kummenti
oħrajn

ta' Academy of European Law (ERA)
tal- Metzer Allee, 4
54295 Trier
Germany
Telefown: + 49 651 93737-0
Faks: + 49 651 93737-773
E-mail: info@era.int
Sit elettroniku: http://www.era.int
L-eżempju ta' hawn fuq huwa PRATTIKA TAJBA biex tiġi ttrattata sfida
ta' dan it-tip. Huwa jista' faċilment jiġi trasferit u għandu jiġi adottat kull
meta jkun possibbli.

Sors: Proġett Pilota - Taħriġ Ġudizzjarju Ewropew: "Lott 1 – Studju dwar l-aħjar prattiki fit-taħriġ ta'
mħallfin u prosekuturi", imwettaq min-Netwerk Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju (EJTN)
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