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Išsamus priemonių, skirtų didelio masto mokymui apie naujus teisinius
dokumentus, rinkinys

Pagrindiniai
ypatumai

Atlikus didelio masto bet kurios teisės srities teisės aktų pakeitimus arba
įdiegus svarbią naują teisinę priemonę, mokymo institucijos turi
nedelsdamos surengti tinkamą daugelio teismo darbuotojų mokymą
šiais klausimais.
Rengiant šį mokymą reikėtų atidžiai vadovautis planavimo
procedūromis, atsižvelgti į išsamią mokymo strategiją, be to, mokymas
turėtų būti rengiamas kuo vienodesnėmis sąlygomis, o atsižvelgiant į
mokymo mastą, reikėtų užtikrinti kuo didesnį jų ekonominį
veiksmingumą.
Europos teisės akademija (ERA) valstybėse narėse reguliariai rengia
didelio masto seminarų seriją, kurios tikslas − didinti nacionalinių teisėjų
informuotumą apie pagrindinius naujus ES teisės aktus. Šis metodas
parengtas siekiant patenkinti poreikį teikti mokymus teisėjams atlikus
esminius ES teisės aktų pakeitimus, dėl kurių nacionaliniam teisėjui gali
būti priskirta nauja funkcija. Ši praktika naudojama tarptautinėje
aplinkoje ir sudaro sąlygas greitai ir tinkamai įgyvendinti naujus teisės
aktus, be to, ja siekiama visoje Europos Sąjungoje užtikrinti vienodą šių
taisyklių aiškinimą.
Šią praktiką ERA pritaikė iš karto, kai tik buvo priimtas Reglamentas
(EB) Nr. 1/2003, kuriuo visoje ES nustatytas naujas konkurencijos teisės
režimas. ERA pradėjo įvairiose valstybėse narėse rengti bazinius
mokymus net ir prieš įsigaliojant šiam naujam reglamentui 2004 m.
gegužės mėn. Buvo parengta ir prie kiekvienos valstybės teisėjų
konkrečių poreikių pritaikyta standartizuota programa.
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Nuo to laiko ERA tęsė šiuos didelio masto mokymus, tačiau neseniai
baziniai mokymai buvo pakeisti pažangesniais arba prie konkrečių
sektorių poreikių pritaikytais mokymais; baziniai mokymai gali būti ir
kartais rengiami organizuojant e. mokymosi veiklą.
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Kitos pastabos

Pirmiau nurodytas pavyzdys yra GEROJI PATIRTIS, padedanti spręsti
šios rūšies problemą. Šią patirtį lengva perduoti ir ji, kai įmanoma,
turėtų būti pritaikoma prie atitinkamų poreikių.

Šaltinis: Europos teisėjų mokymo tinklo (ETMT) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis
projektas „1 dalis. Teisėjų ir prokurorų mokymo geriausios patirties tyrimas“.
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