Cele mai bune practici de formare a judecătorilor și procurorilor
Categoria practicii: Punerea în aplicare de instrumente de formare pentru a promova
aplicarea corectă a dreptului UE și cooperarea judiciară internațională
Tipul practicii: bună practică

Țara: Țările de Jos
aprilie 2014

Denumirea
practicii

Asigurarea vizibilității conținutului dreptului UE în cursurile de drept
intern

Caracteristici
principale:

În Țările de Jos, Centrul olandez de studii juridice și de formare
profesională judiciară (SSR) integrează dreptul european cât mai mult
posibil în cursurile sale obișnuite pe teme de drept (intern).
Această abordare sensibilizează judecătorii și procurorii olandezi cu
privire la faptul că dreptul european este drept național. Cu toate
acestea, prin includerea dreptului european în cursurile de drept intern,
dreptul UE a devenit, într-o oarecare măsură, „invizibil”.
Prin urmare, pentru a arăta că dreptul european este inclus într-un
anumit curs, în catalogul digital de cursuri al SSR se inserează un drapel
UE deasupra descrierii cursului.
Ca efect al acestei practici, a crescut vizibilitatea dreptului UE în
programa de formare a SSR. De asemenea, aceasta a determinat
sensibilizarea managerilor de cursuri SSR cu privire la faptul că, atunci
când este adecvat, dreptul european trebuie să fie inclus în cursurile pe
care aceștia le elaborează și le revizuiesc.

Datele de
contact ale
instituției

Training and Study Centre for the Judiciary (SSR)
(Centrul de studii juridice și de formare profesională judiciară)
Adresă poștală: Postbus 5015
3502 JA Utrecht
Adresă pentru vizitatori: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Telefon: + 31 88 361 3212
E-mail: ssr.international@ssr.nl
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Site internet: http://www.ssr.nl
Alte observații

Această BUNĂ PRACTICĂ este extrem de ușor de adoptat, iar datorită
transferabilității sale, este foarte recomandată.
Conform experienței SSR, introducerea practicii a fost destul de simplă,
deși punerea sa în aplicare materială a fost mai dificilă și a necesitat mai
mult timp.
În vederea punerii în aplicare, pentru toate cursurile de formare
continuă, managerii cursurilor SSR și baza de formatori (externi) ai
acestora au fost nevoiți să aprecieze în ce măsură dreptul european face
parte integrantă din cursuri.
În 2011, existau 531 de cursuri de formare continuă, prin urmare a fost
necesar mult timp și s-au depus eforturi substanțiale pentru a realiza
evaluările cerute, în special pentru cursurile în care integrarea dreptului
european nu era foarte evidentă.
Uneori au existat dubii cu privire la faptul dacă în descrierea cursului ar
trebui sau nu să fie inclus un drapel, întrucât se poate susține că aproape
toată legislația națională este influențată, într-o măsură mai mare sau
mai mică, de dreptul european. Acest fapt a determinat o anumită
reticență, însă a stimulat, de asemenea, discuții interesante cu privire la
relațiile specifice dintre dreptul intern și dreptul european.

Sursă: Proiectul pilot – Formarea judiciară europeană: „Lotul 1 – Studiu cu privire la cele mai bune practici
de formare a judecătorilor și procurorilor”, realizat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN).
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