Najlepšie postupy odbornej prípravy sudcov
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Názov postupu

Komplexný mnohostranný prístup k odbornej príprave v oblasti práva
EÚ a medzinárodnej justičnej spolupráce (model Eurinfra)

Hlavné črty:

Projekt Eurinfra bol v Holandsku zavedený v roku 2002. Skladal sa
z troch čiastkových projektov s týmito cieľmi:


zlepšenie dostupnosti zdrojov informácií o európskom práve
s využitím webových technológií,



zlepšenie poznatkov
súdnictve,



vytvorenie a udržiavanie siete súdnych koordinátorov pre
európske právo (ďalej len „sieť GCE“).

o európskom

práve

v holandskom

Plnenie týchto cieľov navzájom súvisí: lepší prístup k právnym zdrojom
možno lepšie využiť, ak majú sudcovia širšie a hlbšie poznatky
o európskom práve. Zároveň je nutné vytvoriť aj organizačný základ.
Sieť súdnych koordinátorov pre európske právo je navrhnutá tak, aby
umožňovala lepšie využitie poznatkov o európskom práve v súdnictve
prostredníctvom zlepšenia spolupráce medzi pracovníkmi v súdnictve.
Na tieto účely dostali súdni koordinátori za úlohu zlepšiť informovanosť
a vnútornú koordináciu v rámci svojich súdov a udržiavať kontakty
s inými súdmi v oblasti európskeho práva.
Projekt Eurinfra bol ukončený v decembri 2004, to však neznamená, že
k tomuto dátumu sa skončili aj činnosti. ktoré sa v rámci neho
vykonávali. Naopak, tri piliere projektu dosiahli stav trvalého
uplatňovania a budú posilnené novými činnosťami.
Zdroj:
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http://www.rechtspraak.nl/English/Publications/Documents/Eurinfra_EN_FR.p
df

Sieť GCE v súčasnosti prehodnocuje svoje úlohy a spôsob, akým sieť ako
celok a jednotlivé siete GCE môžu čo najlepšie fungovať tak, aby
pomáhali holandskému súdnictvu pochopiť a uplatňovať právo
a nástroje EÚ a podporovali prebiehajúcu digitalizáciu a rozvoj
sociálnych médií, ako aj šírenie európskeho práva vo vnútroštátnych
jurisdikciách.
Ukázalo sa, že projekt Eurinfra je prenosný postup, a to ako celok
s tromi zložkami, ako aj˜ jednotlivé časti.
Priame
internetové
prepojenie

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/45319
8/IPOL-JURI_ET(2011)453198_EN.pdf

Kontaktné údaje Stredisko odbornej prípravy a vzdelávania v oblasti súdnictva (Training
inštitúcie
and Study Centre for the Judiciary – SSR)
Poštová adresa: Postbus 5015
3502 JA Utrecht
Návštevná adresa: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Telefón: + 31 88 361 3212
E-mail: ssr.international@ssr.nl
Webová lokalita: http://www.ssr.nl
Ďalšie
poznámky

Opísaný NAJLEPŠÍ POSTUP je podobný iným postupom, ktoré sa už
uplatňujú v iných krajinách EÚ – napríklad v Bulharsku, Rumunsku
(EUROQUOD – informačný prehľad „Nepretržité vytváranie sietí
(reálnych a virtuálnych)“ týkajúci sa tej istej oblasti) a Taliansku
(informačný prehľad „GAIUS“ týkajúci sa tej istej oblasti) – , pričom
vychádza z rovnakej filozofie a má rovnaký účel. Skúsenosti z Holandska
sa tu uvádzajú preto, lebo išlo o prvý realizovaný projekt.
Hoci je tento projekt prenosný a možno ho odporučiť, v čase jeho
realizácie bude dôležité správne stanoviť jeho úlohy s ohľadom na iné
existujúce kontaktné miesta alebo siete, napríklad Európsku justičnú
sieť (v trestnoprávnych veciach) a Európsku justičnú sieť pre občianske
a obchodné veci.

Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 1 – Štúdia o najlepších postupoch
odbornej prípravysudcov a prokurátorov“, ktorý vykonáva Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN)
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