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Praxisens
namn

Göra EU-rätten synlig i nationella juristkurser

Huvudegenskaper:

I Nederländerna integrerar det nederländska utbildnings- och
studiecentrumet för rättsväsendet (SSR) EU-rätten i så stor utsträckning
som möjligt i sina ordinarie kurser om (nationell) rätt.
Syftet med detta är att öka nederländska domares och åklagares
kunskap om att EU-rätten ingår i den nationella lagstiftningen.
Integreringen av EU-rätten i kurserna om nationell rätt ledde dock till
att EU-rätten blev lite ”osynlig”.
I sin digitala kurskatalog markerar SSR därför de kurser där EU-rätt
ingår med en EU-flagga längst uppe vid kursbeskrivningen.
Till följd av detta har EU-rätten blivit synligare i SSR:s kursutbud. En
ytterligare fördel är att SSR:s kursledare nu är mer medvetna om att
EU-rätt när så är lämpligt bör ingå i de kurser de tar fram och granskar.
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Övriga
synpunkter

Denna goda praxis är ytterst lätt att införa och överföra. Den
rekommenderas därför starkt.
Enligt SSR:s erfarenhet var det relativt enkelt att införa metoden, även
om det praktiska genomförandet var svårare och mer tidsödande.
För att införa metoden måste SSR:s kursledare och deras (externa)
reserv av lärare bedöma samtliga fortbildningskurser för att se om, och i
så fall i vilken utsträckning, de omfattade EU-rättsliga frågor.
SSR hade 2011 totalt 531 fortbildningskurser, så det har krävts mycket
tid och arbete att bedöma kurserna, särskilt de kurser där det inte var så
uppenbart att EU-rätt ingick.
Eftersom nästan all nationell lagstiftning är påverkad av EU-rätten i
större eller mindre utsträckning, var man ibland osäker på om
kursbeskrivningarna borde markeras med en EU-flagga. Detta orsakade
ett visst motstånd, men stimulerade också till intressanta diskussioner
om de särskilda kopplingarna mellan nationell rätt och EU-rätt.

Källa: Pilotprojekt – Europeisk rättslig utbildning: Del 1 – Studie om bästa praxis för utbildning av domare
och åklagare, som genomförts av Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN)
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