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Tava nimetus

ELi õiguse nähtavuse tagamine siseriiklike õigusvaldkonna kursuste
raames

Peamised
tunnusjooned

Madalmaades integreerib Kohtunike Koolituskeskus (SSR) Euroopa
õiguse võimalikult suurel määral oma korrapäraselt toimuvatesse
(siseriiklikku) õigust käsitlevatesse kursustesse.
Selline lähenemisviis suurendab Madalmaade kohtunike ja prokuröride
teadlikkust asjaolust, et Euroopa õigus on siseriiklik õigus. Kuid Euroopa
õiguse käsitlemine siseriiklikku õigust käsitlevate kursuste raames
muutis Euroopa õiguse mõnevõrra n-ö nähtamatuks.
Seega selleks, et näidata, et ühe osa konkreetsest kursusest moodustab
Euroopa õigus, lisatakse SSRi digitaalsesse kursuste kataloogi kursuse
kirjelduse ette ELi lipp.
Sellise tava kasutamise tulemusel on suurenenud Euroopa õiguse
nähtavus SSRi õppekavas. Peale selle on seetõttu ka suurenenud SSRi
kursusejuhtide teadlikkus sellest, et Euroopa õigus peab olema
hõlmatud nende poolt välja töötatavate ja läbi vaadatavate kursustega,
kui see on asjakohane.

Asutuse
kontaktandmed

Training and Study Centre for the Judiciary (SSR)
Postiaadress: Postbus 5015
3502 JA Utrecht
Külastusaadress: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Tel: + 31 8 8361 3212
E-post: ssr.international@ssr.nl
Veebisait: http://www.ssr.nl
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Märkused

Kõnealust HEAD TAVA on äärmiselt lihtne kasutusele võtta ning selle
ülevõetavuse tõttu on selle tava kasutamine väga soovitatav.
SSRi kogemuse põhjal võib öelda, et tava kasutuselevõtt oli suhteliselt
lihtne, kuigi selle praktiline rakendamine oli raskem ja ajamahukam.
Tava rakendamiseks pidid SSRi kursusejuhid ja (välis-)koolitajad
hindama kõigi täiendusõppe kursuste puhul seda, kui suure osa
kursusest moodustas Euroopa õigus.
2011. aastal pakuti täiendusõppe raames 531 kursust, nii et vajaliku
hindamise läbiviimiseks on kulunud olulisel määral aega ja tehtud suuri
jõupingutusi ning seda eelkõige nende kursuste puhul, kus Euroopa
õiguse hõlmatus ei olnud nii ilmselge.
Mõnikord kaheldi, kas kursuse kirjelduse ette tuleks lipp lisada või mitte,
sest võib väita, et Euroopa õigus mõjutab suuremal või vähemal määral
peaaegu kogu siseriiklikku õigust. See on põhjustanud mõningast
vastuseisu, kuid samas aidanud algatada ka mitmeid huvitavaid
arutelusid siseriikliku õiguse ja Euroopa õiguse vaheliste konkreetsete
seoste teemal.

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 1 – Study on best practices in training
judges and prosecutors”. Küsitluse viis läbi Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN).
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