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Nazwa
praktyki

Zapewnienie widoczności treści dotyczących prawa UE w szkoleniach
poświęconych prawu krajowemu

Najistotniejsze
cechy

W Niderlandach niderlandzkie Centrum Szkolenia i Kształcenia Kadr
Wymiaru Sprawiedliwości (Studiecentrum Rechtspleging, SSR) włącza
w możliwie największym stopniu problematykę prawa europejskiego do
treści regularnie organizowanych kursów z zakresu prawa (krajowego).
Dzięki takiemu podejściu niderlandzcy sędziowie i prokuratorzy są coraz
bardziej świadomi tego, że prawo europejskie to prawo krajowe.
Włączenie problematyki związanej z prawem europejskim do treści
szkoleń z prawa krajowego sprawiło jednak, że prawo europejskie stało
się w pewnym stopniu „niewidzialne”.
Dlatego też w celu zaznaczenia, że dany kurs porusza zagadnienia z
zakresu prawa europejskiego, w górnej części opisu danego kursu
znajdującego się w cyfrowym katalogu kursów prowadzonych przez
SSR umieszcza się flagę UE.
Stosowanie tej praktyki doprowadziło do zwiększenia widoczności
problematyki prawa europejskiego w programie nauczania SSR.
Ponadto opisana praktyka przyczyniła się również do zwiększenia
świadomości osób odpowiedzialnych za zarządzanie kursami w SSR co
do tego, że w miarę możliwości należy uwzględniać problematykę
prawa europejskiego w opracowywanych i zmienianych kursach.
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Inne uwagi

Przedmiotową DOBRĄ PRAKTYKĘ można bardzo łatwo wdrożyć, a
łatwość jej przeniesienia sprawia, że jest ona wysoce zalecana.
Doświadczenia SSR potwierdzają, że mimo iż wprowadzenie tej
praktyki było stosunkowo proste, jej realizacja w praktyce okazała się
trudniejsza i bardziej czasochłonna.
Jej wdrożenie wymagało przeprowadzenia oceny stopnia, w jakim
problematyka związana z prawem europejskim jest brana pod uwagę w
kursach doskonalenia zawodowego przez osoby odpowiedzialne za
zarządzanie kursami w SSR oraz przez powiązane z SSR osoby
prowadzące (zewnętrzne) szkolenia.
W 2011 r. zorganizowano 531 kursów doskonalenia zawodowego, w
związku z czym przeprowadzenie koniecznych ocen wymagało
znacznego nakładu czasu i wysiłku, w szczególności w przypadku
kursów, co do których nie można było w łatwy sposób stwierdzić, czy
obejmują problematykę prawa europejskiego.
Pojawiły się również pewne wątpliwości w kwestii konieczności
zamieszczania flagi w opisie kursu, ponieważ zdaniem niektórych prawo
europejskie wywiera mniejszy lub większy wpływ na niemalże wszystkie
obszary prawa krajowego. Kwestia ta była przedmiotem sporu, ale dała
również początek pewnym interesującym dyskusjom poświęconym
specyfice relacji między prawem krajowym a prawem europejskim.
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