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A gyakorlat
címe

Az uniós jogi tartalmak érvényesülésének biztosítása a nemzeti jogi
képzésekben

Legfontosabb
elemei:

Hollandiában az Igazságügyi Képzési és Oktatási Központ (SSR) az
európai jogot a lehető legnagyobb mértékben integrálja a (nemzeti) jogi
kérdésekről tartott hagyományos tanfolyamaiba.
Ez a megközelítés erősíti azt, hogy a holland bírák és ügyészek az
európai jogra a nemzeti jog részeként tekintsenek. Ugyanakkor az
európai jog nemzeti jogi kurzusokba foglalása az európai jogot némileg
„láthatatlanná” tette.
Ezért annak jelzése érdekében, hogy az európai jog egy adott kurzus
részét képezi, az SSR digitális tanfolyam katalógusában egy uniós
zászlót tüntetnek fel a tanfolyam leírásának tetején.
E gyakorlat eredményeként az európai jog SSR tanrendjén belüli
láthatósága erősödött. Ezen túlmenően az SSR kurzusmenedzsereket
fokozottabban ráébresztette arra, hogy amikor csak lehetséges, az
európai jogot az általuk kidolgozott és felülvizsgált tanfolyamok részévé
kell tenni.
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Egyéb
megjegyzések

Ez a HELYES GYAKORLAT nagyon könnyen átvehető, átültethetősége
miatt alkalmazása ajánlott.
Az SSR tapasztalatai szerint a gyakorlat bevezetése meglehetősen
egyszerű volt, bár a tényleges végrehajtása nehezebbnek és
időigényesebbnek bizonyult.
A végrehajtáshoz az SSR kurzusmenedzsereknek és (külső) oktatóiknak
értékelniük kellett, hogy az európai jog mennyiben képezi az egyes
folyamatos képzési tanfolyamok részét.
2011-ben 531 folyamatos képzési tanfolyamot tartottak, ezért jelentős
időre és erőfeszítésekre volt szükség a megfelelő értékelések
elvégzéséhez, különösen azon kurzusok esetében, ahol az európai jogi
tartalom nem volt nyilvánvaló.
Időnként kétséges volt, hogy elhelyezhető-e a zászló a tanfolyam
leírása mellett, mivel olyan érvek is felmerültek, hogy kisebb vagy
nagyobb mértékben szinte a teljes nemzeti jogot befolyásolja az
európai jog. Ez némi ellenállást okozott, de egyidejűleg érdekes
párbeszédet is generált a nemzeti és európai jog sajátos kapcsolatairól.

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „1. tétel – Vizsgálat a bírák és ügyészek
képzésének bevált gyakorlatairól”, Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)
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