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Synliggørelse af EU-retten i kurser om national lovgivning

Hovedindhold:

I Nederlandene inddrager det nederlandske uddannelses- og
studiecenter for retsvæsenet (SSR) europæisk ret så meget som muligt i
sine løbende kurser om (nationale) lovgivningsområder.
Denne tilgang øger de nederlandske dommeres og anklageres
forståelse af, at EU-ret faktisk er national lovgivning. Indarbejdelsen af
EU-ret i kurser om national lovgivning har dog gjort EU-retten en smule
"usynlig".
For at vise, at EU-ret er en del af et bestemt kursus i SSR's digitale
kursuskatalog, er der placeret et EU-flag øverst i kursusbeskrivelsen.
Som følge af denne praksis er EU-retten blevet mere synlig i SSR's
undervisningstilbud. Endvidere har den øget bevidstheden blandt SSR's
kursusledere om, at EU-ret så vidt muligt skal medtages i de kurser, de
udvikler og reviderer.
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Denne GODE PRAKSIS er overordentlig let at ind- og overføre, og dette
anbefales derfor kraftigt.
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Synliggørelse af EU-retten i kurser om national lovgivning

I henhold til SSR's erfaringer var det relativt enkelt at indføre denne
praksis, selv om den praktiske gennemførelse var vanskeligere og mere
tidkrævende.
For at gennemføre den skulle SSR's kursusledere og deres eksterne
pulje af undervisere for alle videreuddannelseskurser vurdere, i hvilket
omfang EU-retten skulle inddrages.
I 2011 blev der afviklet 531 videreuddannelseskurser, så det krævede
lang tid og en stor indsats at foretage de nødvendige vurderinger,
navnlig for de kurser, hvor det ikke var så indlysende at medtage
europæisk ret.
Der var til tider en vis tvivl om, hvorvidt flaget skulle medtages i
kursusbeskrivelsen, da det jo kan påstås, at næsten al national
lovgivning i større eller mindre grad er påvirket af EU-retten. Dette har
skabt en vis modstand, men også igangsat nogle interessante
diskussioner om de særlige forbindelser mellem national ret og EU-ret.
Kilde: Pilotprojekt: Uddannelse af dommere og anklagere i Europa "Del 1 – Undersøgelse af bedste
praksis inden for uddannelse af dommere og anklagere", gennemført af Det Europæiske Netværk for
Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN)
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