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Наименование Цялостен и многостранен подход за обучение по право на ЕС и за
на практиката международно съдебно сътрудничество (модел „Eurinfra”)
Ключови
характеристи
ки:

Проектът „Eurinfra“ в Нидерландия е въведен през 2002 г. Той
включва три подпроекта със следните цели:


подобряване на достъпността на информационните ресурси
по право на ЕС чрез използване на уеб технологии;



подобряване на познаването на правото на ЕС сред
представителите на съдебната власт в Нидерландия;



изграждане и поддържане на мрежа от съдебни
координатори по право на ЕС (по-нататък наричана „GCE“).

Изпълнението на тези цели е взаимозависимо: подобреният достъп
до правни ресурси може да бъде използван много по-добре, ако
съдебната власт притежава по-широки по-задълбочени познания
относно правото на ЕС. В същото време е необходима
организационна основа. Мрежата от съдебни координатори по
право на ЕС е създадена да внедрява познанията относно правото
на ЕС в съдебната система с цел по-добро използване чрез
подобряване на сътрудничеството между членовете на съдебната
власт.
За да бъде постигнато това, на съдебните координатори е
възложена задачата да подобрят информационното и вътрешното
сътрудничество в рамките на техните собствени съдилища, както и
да поддържат контакти по отношение на правото на ЕС с други
съдилища.
Проектът „Eurinfra“ е завършен през декември 2004 г., но това не
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означава, че предприетите в рамките на този проект дейности са
прекратени в същия момент. Напротив, трите стълба на проекта са
достигнали постоянен статут и ще бъдат подсилени с нови
дейности.
Източник:
http://www.rechtspraak.nl/English/Publications/Documents/Eurinfra_EN_FR.p
df

Понастоящем мрежата GCE преосмисля задачите си и начина, по
който мрежата като цяло, както и индивидуалните GCE, могат да
работят най-добре, за да помагат на съдебна власт в Нидерландия
да разбира и прилага правото и инструментите на ЕС, и да помагат
с продължаващата цифровизация и разрастването на социалните
медии — както и с разпространението на правото на ЕС в рамките
на националните юрисдикции.
Проектът „Eurinfra“ се е доказал като практика, която ;може да бъде
възпроизведена, както изцяло — трикомпонентен модел — така и в
отделните си части.
Достъпна
директна
интернет
връзка

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

Данни за
контакт с
институцията

Training and Study Centre for the Judiciary (SSR)
(Център за съдебно обучение)
Пощенски адрес: Postbus 5015
3502 JA Utrecht
Адрес за посещения: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Телефон: + 31 88 361 3212
Електронна поща: ssr.international@ssr.nl
Уебсайт: http://www.ssr.nl

Други
коментари

Описаната тук НАЙ-ДОБРА ПРАКТИКА е подобна на други, които
вече съществуват в други държави — членки на ЕС, например
България, Румъния (EUROQUOD — информационен лист
„Непрекъсната работа в мрежа (реална и виртуална)“, описан в
същата ,рубрика) и Италия (информационен лист „GAIUS“, описан в
същата рубрика) — които използват същата философия и имат една
и съща цел. Тук се подчертава опитът на Нидерландия, тъй като тя
приложи тази за първи път.
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Въпреки че е възпроизводима и препоръчителна, в момента на
прилагането ѝ ще бъде от изключително значение да се определят
по подходящ начин нейните задачи по отношение на другите
съществуващи звена или мрежи за контакт — напр. Европейската
съдебна мрежа (по наказателноправни въпроси) и Европейската
съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

Източник: Пилотен проект — Европейско съдебно обучение: „Лот 1 — Проучване на най-добрите
практики при обучението на съдии и прокурори“, осъществено от Европейската мрежа за съдебно
обучение (EJTN)
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