Najlepsze praktyki w zakresie szkolenia sędziów i
prokuratorów
Kategoria praktyki: Wdrażanie narzędzi szkoleniowych sprzyjających prawidłowemu
stosowaniu prawa UE i międzynarodowej współpracy sądowej
Rodzaj praktyki: Najlepsza praktyka

Państwo: Niderlandy
Kwiecień 2014 r.

Nazwa
praktyki

Kompleksowe, wieloaspektowe podejście do szkolenia w zakresie
prawa UE i międzynarodowej współpracy sądowej (model Eurinfra)

Najistotniejsze
cechy

Projekt Eurinfra został wprowadzony w Niderlandach w 2002 r. Składał
się on z trzech projektów cząstkowych, które służyły realizacji
następujących celów:


poprawie dostępności zasobów informacyjnych dotyczących
prawa UE z wykorzystaniem technologii sieciowej;



zwiększeniu wiedzy na temat prawa europejskiego wśród
niderlandzkich sędziów;



ustanowieniu i utrzymywaniu sieci koordynatorów sądowych ds.
prawa europejskiego (zwanej dalej GCE).

Cele te są ze sobą powiązane: łatwiejszy dostęp do zasobów prawnych
może być lepiej wykorzystywany, jeżeli sędzia dysponuje szerszą i
bardziej dogłębną znajomością prawa europejskiego. Jednocześnie
niezbędna jest podstawa organizacyjna. Zadaniem sieci koordynatorów
sądowych ds. prawa europejskiego jest zapewnienie lepszego
wykorzystania wiedzy w zakresie prawa europejskiego przez sędziów
dzięki usprawnieniu współpracy między pracownikami wymiaru
sprawiedliwości.
Aby to osiągnąć, koordynatorom sądowym powierzono zadanie
usprawnienia komunikacji i współpracy wewnętrznej w ich własnych
sądach oraz utrzymywania kontaktów z innymi sądami w kwestii prawa
europejskiego.
Projekt Eurinfra zakończył się w grudniu 2004 r., ale nie oznacza to, że
tego dnia zaprzestano również realizacji działań podejmowanych w
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ramach tego projektu. Wręcz przeciwnie, wszystkie trzy filary projektu
zostały wprowadzone na stałe i zostaną uzupełnione o nowe działania.
Źródło:
http://www.rechtspraak.nl/English/Publications/Documents/Eurinfra_EN_FR.p
df

Obecnie trwa proces ponownego rozważania zadań sieci GCE, sposobu
jej funkcjonowania jako całości, a także sposobu funkcjonowania jej
poszczególnych członków, tak aby ułatwić niderlandzkim sędziom
zrozumienie i prawidłowe stosowania unijnego prawa i unijnych
instrumentów oraz aby wspierać ich w pracy w środowisku postępującej
cyfryzacji i wzrostu znaczenia mediów społecznościowych, jak również
w sytuacji ekspansji prawa europejskiego w jurysdykcjach krajowych.
Projekt Eurinfra okazał się być praktyką możliwą do przeniesienia
zarówno w całości, jako model składający się z trzech elementów, jak i w
częściach.
Dostępne
bezpośrednie
łącze
internetowe

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

Dane
kontaktowe
instytucji

Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
Adres korespondencyjny: Postbus 5015
3502 JA Utrecht
Adres dla odwiedzających: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Nr tel.: +31 88 361 3212
E-mail: ssr.international@ssr.nl
Strona internetowa: http://www.ssr.nl

Inne uwagi

Opisana NAJLEPSZA PRAKTYKA jest podobna do innych praktyk
stosowanych w innych państwach UE – np. w Bułgarii, Rumunii
(EUROQUOD – dokument „Ustawiczne tworzenie sieci (rzeczywistych i
wirtualnych)” poświęcony tej samej problematyce) oraz we Włoszech
(dokument „GAIUS” poświęcony tej samej problematyce) – w których
zastosowano tę samą filozofię i które służyły osiągnięciu tych samych
celów. Doświadczenia niderlandzkie zasługują jednak na szczególną
uwagę, ponieważ przedmiotowa praktyka została wdrożona po raz
pierwszy właśnie w Niderlandach.
Choć opisaną praktykę można przenosić i zaleca się jej stosowane w
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innych państwach, ważne będzie, aby w momencie jej wdrożenia
prawidłowo określić zadania w odniesieniu do innych istniejących
punktów kontaktowych lub sieci – np. europejskiej sieci sądowej (w
sprawach karnych) oraz europejskiej sieci sądowej w sprawach
cywilnych i handlowych.
Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 1 – Badanie
dotyczące najlepszych praktyk w zakresie szkolenia sędziów i prokuratorów” realizowany przez
Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)
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