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Klíčové znaky:

V Nizozemsku začleňuje Vzdělávací a studijní středisko pro soudcovský
sbor (SSR) pokud možno evropské právo do svých pravidelných kurzů
věnovaných tématům, která se týkají (vnitrostátního) práva.
Tento přístup zvyšuje povědomí nizozemských soudců a státních
zástupců o tom, že evropské právo je vnitrostátním právem. Začlenění
evropského práva do kurzů týkajících se vnitrostátního práva však
znamená, že evropské právo je poněkud „neviditelné“.
Proto k označení toho, že součástí určitých kurzů je i evropské právo, je
v digitálním katalogu kurzů SSR znázorněna na začátku popisu kurzu
vlajka EU.
V důsledku toho se zlepšilo zviditelnění evropského práva ve studijním
programu SSR. Zvýšila se rovněž informovanost vedoucích kurzů SSR
o tom, že je-li to vhodné, musí být do kurzů, které připravují a kontrolují,
zahrnuto i evropské právo.

Kontaktní údaje Vzdělávací a studijní středisko pro soudcovský sbor (Training and Study
instituce
Centre for the Judiciary (SSR))
Poštovní adresa: Postbus 5015
3502 JA Utrecht
Adresa pro návštěvy: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Tel. č.: + 31 88 361 3212
E-mail: ssr.international@ssr.nl
Internetové stránky: http://www.ssr.nl
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Další poznámky

Přijetí tohoto DOBRÉHO POSTUPU je mimořádně snadné a kvůli
přenositelnosti se vysoce doporučuje.
Podle zkušeností SSR bylo zavedení tohoto postupu poměrně
jednoduché, ačkoli skutečné provedení bylo obtížnější a časově
náročné.
Za účelem jeho uplatňování museli vedoucí kurzů SSR a (externí)
školitelé u všech kurzů v rámci dalšího vzdělávání posoudit, nakolik je
jejich součástí i evropské právo.
V roce 2011 činil počet kurzů v rámci dalšího vzdělávání 531, takže
provedení potřebného posouzení si vyžádalo značný čas a úsilí, zejména
u kurzů, u nichž nebylo začlenění evropského práva na první pohled
zřejmé.
Existovaly pochybnosti, zda by měla být u popisu kurzu umístěna vlajka
EU, jelikož lze tvrdit, že téměř veškeré vnitrostátní právo je ve větším či
menším rozsahu ovlivněno evropským právem. To vyvolalo určitý
odpor, současně to však vedlo k některým zajímavým diskusím
o zvláštních vztazích mezi vnitrostátním právem a evropským právem.

Zdroj: Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Část 1 – Studie o osvědčených postupech ve
vzdělávání soudců a státních zástupců“, kterou provedla Evropská síť pro justiční vzdělávání.
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