Най-добри практики при обучението на съдии и прокурори
Категория на практиката: Прилагане на инструменти за обучение, които
спомагат за правилното прилагане на правото на ЕС и за международното
съдебно сътрудничество
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Наименование Осигуряване на видимост на съдържанието на правото на ЕС в
на практиката курсовете по национално право
Ключови
характеристи
ки:

В Нидерландия Центърът за съдебно обучение (SSR) интегрира
правото на ЕС във възможно най-голяма степен в редовните си
курсове по теми, свързани с (националното) право.
Този подход повишава осведомеността на нидерландските съдии и
прокурори относно факта, че правото на ЕС е национално право.
Въпреки това включването на правото на ЕС в курсовете по
национално право го прави по някакъв начин „невидимо“.
Поради това с цел да се посочи, че правото на ЕС е част от
конкретен курс, в електронния каталог на курсовете на SSR знамето
на ЕС се поставя в горната част на описанието на курса.
В резултат на тази практика видимостта на правото на ЕС в
учебната програма на SSR се е увеличила. Освен това тя е
повишила и информираността сред организаторите на курсове в
SSR, че винаги, когато това е възможно, правото на ЕС трябва да
бъде включено в разработваните и преразглежданите от тях
курсове.
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Тази ДОБРА ПРАКТИКА е изключително лесна за приемане и
поради възможността за нейното възпроизвеждане се препоръчва
настоятелно.
Съгласно опита на SSR въвеждането на практиката бе сравнително
просто, въпреки че практическото ѝ прилагане бе по-трудно и отне
повече време.
За да може практиката да се прилага, организаторите на курсове в
SSR и техните (външни) групи от обучители трябваше да изготвят за
всички курсове за текущо обучение оценка на степента, в която
правото на ЕС представлява част от тях.
През 2011 г. общият брой на курсовете за текущо обучение бе 531,
така че отне значително време и усилия, за да се направят
необходимите оценки, по-специално за курсовете, в които
включването на правото на ЕС не бе толкова очевидно.
В определени моменти имаше съмнения относно това дали знамето
следва да се поставя в описанието на курса, тъй като може да се
твърди, че почти всички национални законодателства са повлияни
в по-малка или в по-голяма степен от правото на ЕС. Това
предизвика известна съпротива, но също така стимулира някои
интересни дискусии относно специфични връзки между
националното и европейското право.

Източник: Пилотен проект — Европейско съдебно обучение: „Лот 1 — Проучване на най-добрите
практики при обучението на съдии и прокурори“, осъществено от Европейската мрежа за съдебно
обучение (EJTN)
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