Najlepšie postupy odbornej prípravy sudcov a prokurátorov
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Názov postupu

Zabezpečenie viditeľnosti obsahu právnych predpisov EÚ na kurzoch
venovaných vnútroštátnym právnym predpisom

Hlavné črty:

Stredisko odbornej prípravy a vzdelávania v oblasti súdnictva (SSR)
v Holandsku čo najviac zaraďuje problematiku európskych právnych
predpisov do pravidelných kurzov venovaných témam (vnútroštátnych)
právnych predpisov.
Tento prístup zvyšuje informovanosť holandských sudcov
a prokurátorov o skutočnosti, že európske právo je vnútroštátnym
právom. Zaradenie problematiky európskych právnych predpisov do
kurzov venovaných vnútroštátnym právnym predpisom však európske
právo v istom zmysle „zneviditeľňuje“.
S cieľom zdôrazniť, že európske právne predpisy tvoria súčasť určitého
kurzu, preto SSR uvádza pri opise kurzu vlajku EÚ.
Vďaka tomuto postupu sa zvýšila viditeľnosť európskych právnych
predpisov vo vzdelávacom programe SSR. Okrem toho sa medzi
vedúcimi kurzov SSR prehĺbilo povedomie, že musia primerane
zaraďovať problematiku európskych právnych predpisov do kurzov,
ktoré pripravujú a kontrolujú.
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Tento NAJLEPŠÍ POSTUP sa mimoriadne ľahko uplatňuje a vďaka tejto
schopnosti prenosu je veľmi odporúčaný.
Podľa skúseností SSR bolo zavedenie uvedeného postupu pomerne
jednoduché, aj keď jeho vecné vykonávanie je komplikovanejšie
a časovo náročnejšie.
Aby sa tento postup mohol realizovať, vedúci všetkých priebežných
vzdelávacích kurzov SSR a ich (externí) školitelia museli posúdiť, v akom
rozsahu tvorí európske právo súčasť kurzov.
V roku 2011 bol počet kurzov priebežného vzdelávania 531, takže
potrebné posudzovanie si vyžiadalo veľa času a úsilia, predovšetkým
v prípade kurzov, kde zaradenie problematiky európskych právnych
predpisov nebolo úplne zrejmé.
Občas vznikali isté pochybnosti, či je potrebné uvádzať pri opise kurzu
vlajku EÚ, keďže sa dá tvrdiť, že takmer všetky vnútroštátne právne
predpisy sú vo väčšej alebo menšej miere ovplyvnené európskymi
právnymi predpismi. To vyvolalo určitý odpor, ale tiež podnietilo viaceré
zaujímavé diskusie o osobitných vzťahoch medzi vnútroštátnym
a európskym právom.

Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 1 – Štúdia o najlepších postupoch
odbornej prípravy sudcov a prokurátorov“, ktorý realizuje Európska sieť odbornej justičnej prípravy
(EJTN).

2

