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Praxisens
namn

Ett heltäckande paket för att tillhandahålla utbildning i stor skala om
nya rättsinstrument

Huvudegenskaper

När utbildningsinstitutioner ställs inför kraftigt ändrad lagstiftning eller
när ett viktigt nytt rättsinstrument införs på ett rättsområde är
institutionerna tvungna att snabbt ge stora delar av domar- och
åklagarkåren lämplig utbildning i dessa frågor.
Utbildningen bör följa en noggrant framtagen plan, ske i enlighet med
en övergripande utbildningsstrategi, genomföras så fort som möjligt
och under samma utbildningsförhållanden. Med tanke på utbildningens
omfattning bör utbildningen dessutom vara så kostnadseffektiv som
möjligt.
Europeiska
rättsakademin
(ERA)
anordnar
regelbundet
seminarieserier i stor skala i medlemsstaterna för att öka
medvetenheten i det landets domar- och åklagarkår om viktig ny
lagstiftning på EU-nivå. Denna strategi togs fram för att möta behovet
av utbildning av domare då viktiga lagstiftningsändringar på EU-nivå
kan medföra att den nationella domaren tilldelas en ny roll. Denna
praxis används i en internationell miljö och gör det möjligt att
genomföra den nya lagstiftningen på ett snabbare och bättre sätt.
Målet är att utveckla en enhetlig tolkning av dessa bestämmelser i hela
EU.
ERA började tillämpa denna praxis direkt efter antagandet av
förordning (EG) nr 1/2003, som införde de nya konkurrensreglerna i hela
EU. Redan innan denna nya förordning trädde i kraft i maj 2004 började
ERA erbjuda grundläggande utbildning till domar- och åklagarkåren i
olika medlemsstater. Man tog fram ett slags standardiserat program
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och anpassade detta till varje domar- och åklagarkårs specifika behov.
Sedan dess har ERA fortsatt att tillhandahålla utbildning i stor skala,
även om fokus har skiftat från grundläggande utbildning till mer
avancerad eller sektorsanpassad utbildning. Ibland kan den
grundläggande utbildningen även ges som e-kurser.
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Övriga
synpunkter

Detta kan ses som ett exempel på en GOD PRAXIS för att möta en
utmaning av detta slag. Den kan lätt överföras och bör tillämpas varje
gång så är möjligt.
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