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Nazwa
praktyki

Kompleksowy pakiet na rzecz organizacji szkoleń na dużą skalę
poświęconych nowym aktom prawnym

Najistotniejsze
cechy

Wprowadzenie obszernych zmian legislacyjnych lub istotnego nowego
narzędzia prawnego w dowolnym obszarze prawa zawsze oznacza dla
instytucji szkoleniowych konieczność niezwłocznego dotarcia do dużej
liczby pracowników wymiaru sprawiedliwości w celu zapewnienia im
odpowiednich szkoleń w zakresie takich kwestii.
Tego rodzaju szkolenia powinny być starannie zaplanowane, powinny
odzwierciedlać strategię kompleksowego szkolenia, powinny być w
miarę możliwości realizowane w tych samych warunkach szkoleniowych
oraz, biorąc pod uwagę skalę szkolenia, powinny być na tyle opłacalne,
na ile to możliwe.
Akademia Prawa Europejskiego (ERA) regularnie organizuje w
państwach członkowskich cykl szeroko zakrojonych seminariów
służących zwiększaniu wiedzy krajowych kadr wymiaru sprawiedliwości
na temat nowego istotnego aktu prawnego wprowadzonego na
szczeblu unijnym. Podejście to zostało opracowane w celu rozwiązania
problemu szkolenia sędziów po wprowadzeniu istotnej zmiany w
prawodawstwie UE, która może skutkować przypisaniem krajowemu
sędziemu nowej funkcji. Opisana praktyka jest wykorzystywana w
kontekście międzynarodowym i umożliwia szybsze i sprawniejsze
wdrażanie nowego prawodawstwa, przyczyniając się do wypracowania
jednolitej wykładni tych przepisów w całej Unii Europejskiej.
ERA wdrożyła tę praktykę niezwłocznie po przyjęciu rozporządzenia
(WE) nr 1/2003 wprowadzającego nowy system prawa konkurencji w
UE. Jeszcze przed wejściem tego nowego rozporządzenia w życie w
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maju 2004 r. ERA zaczęła organizować podstawowe szkolenia dla kadr
wymiaru sprawiedliwości w różnych państwach członkowskich.
Opracowano pewnego rodzaju standardowy program i dostosowano go
do indywidualnych potrzeb każdego pracownika wymiaru
sprawiedliwości.
Od tego czasu ERA organizuje takie szkolenia na dużą skalę, choć w
ostatnim czasie zaczęto odchodzić od szkoleń podstawowych na rzecz
bardziej zaawansowanych lub sektorowych szkoleń; szkolenia
podstawowe mogą być i okresowo są prowadzone w ramach działań w
zakresie e-uczenia się.
Dane
kontaktowe
instytucji

Europäische Rechtsakademie (ERA)
Metzer Allee, 4
54295 Trier
Niemcy
Nr tel.: +49 651 93737-0
Faks: +49 651 93737-773
E-mail: info@era.int
Strona internetowa: http://www.era.int

Inne uwagi

Powyższy przykład stanowi DOBRĄ PRAKTYKĘ w przypadku tego
rodzaju wyzwania. Praktykę tę można z łatwością przenosić i powinna
być stosowana zawsze, gdy jest to możliwe.

Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 1 – Badanie
dotyczące najlepszych praktyk w zakresie szkolenia sędziów i prokuratorów” realizowany przez
Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)
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