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Betegnelse for
praksis

En omfattende, multifacetteret tilgang til undervisning i EU-ret og
internationalt retligt samarbejde (Eurinfra-modellen).

Hovedtræk:

Eurinfra-projektet i Nederlandene blev iværksat i 2002. Det bestod af
tre delprojekter med følgende målsætninger:


bedre adgang til informationskilder om EU-ret ved anvendelse af
internetteknologi



øget viden om EU-ret blandt retsvæsenets aktører
Nederlandene



oprettelse og vedligeholdelse af et netværk af retskoordinatorer
for EU-ret (i det følgende benævnt GCE).

i

Virkeliggørelsen af disse målsætninger er indbyrdes afhængig, idet den
forbedrede adgang til juridiske ressourcer bedre kan udnyttes, hvis
retsvæsenets aktører har et bredere og mere indgående kendskab til
EU-retten. Samtidig skal der være et organisatorisk grundlag.
Netværket af retskoordinatorer for EU-ret har til formål at sikre en
bedre udnyttelse af retsvæsenets viden om EU-ret ved at forbedre
samarbejdet mellem retsvæsenets aktører.
Derfor har retskoordinatorer fået til opgave at forbedre informationen
og den interne koordinering ved deres egne domstole og at bevare
kontakten med andre domstole vedrørende EU-ret.
Eurinfra-projektet blev afsluttet i december 2004, men det betyder ikke,
at de aktiviteter, der blev gennemført inden for projektets rammer,
også blev afsluttet på dette tidspunkt. Tværtimod har de tre søjler i
projektet opnået en permanent status og vil blive suppleret med nye
aktiviteter.
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Kilde:
http://www.rechtspraak.nl/English/Publications/Documents/Eurinfra_EN_FR.p
df

I øjeblikket er retskoordinatornetværket ved at genoverveje sine
opgaver og den måde, netværket som helhed og de enkelte
retskoordinatorer kan fungere bedst på, således at man i det
nederlandske retssystem får en større forståelse af og dermed bedre
kan anvende EU-ret og EU-instrumenter, samtidig med at der tages
hensyn til den løbende digitalisering og væksten i de sociale medier – og
EU-rettens stigende betydning for national lovgivning.
Eurinfra-projektet har vist sig at kunne overføres, både som helhed –
trekomponentmodellen – og dele af det.
Direkte link til http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/45319
internettet
8/IPOL-JURI_ET(2011)453198_EN.pdf
Kontaktoplysnin
ger

Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
Postadresse: Postbus 5015
NL-3502 JA Utrecht
Besøgsadresse: Uniceflaan 1
NL-3527 WX Utrecht
Tlf.: + 31 88 361 3212
E-mail: ssr.international@ssr.nl
Websted: http://www.ssr.nl

Andre
bemærkninger

Den beskrevne BEDSTE PRAKSIS svarer til andre, som allerede findes i
andre EU-lande – f.eks. Bulgarien, Rumænien (EUROQUOD –
faktabladet "Continual Networking (Real and Virtual)" beskrevet samme
sted) og Italien (faktabladet "Gaius" beskrevet samme sted) – med
samme filosofi og formål. Den nederlandske praksis fremhæves her,
fordi det var den første, der blev gennemført.
Selv om denne praksis kan overføres og er anbefalelsesværdig, er det
vigtigt, at man på gennemførelsestidspunktet klart definerer opgaverne
i forhold til andre eksisterende kontaktpunkter eller netværk – f. eks.
det europæiske retlige netværk (i straffesager) og det europæiske
retlige netværk for civil- og handelssager.

Kilde: Pilotprojekt: Uddannelse af dommere og anklagere i Europa: "Del 1 – Undersøgelse af bedste
praksis inden for uddannelse af dommere og anklagere", gennemført af Det Europæiske Netværk for
Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN)
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