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Patirties
pavadinimas

Išsamus daugialypis požiūris į mokymus apie ES teisę ir tarptautinį
teisminį bendradarbiavimą (Eurinfra modelis)

Pagrindiniai
ypatumai

Eurinfra projektas Nyderlanduose pradėtas įgyvendinti 2002 m. Jį
sudarė trys paprojekčiai, kurių tikslai buvo:


gerinti prieigą prie Europos teisės informacinių šaltinių
naudojant žiniatinklio technologiją;



supažindinti Olandijos teisėjus su Europos teise;



sukurti ir palaikyti teismuose dirbančių Europos teisės
koordinatorių tinklą (toliau − ETKT).

Siekiant šių tikslų reikia vykdyti tarpusavyje susijusią veiklą: geresnė
prieiga prie teisinių išteklių gali būti naudingesnė, jei teisėjai būtų
išsamiau susipažinę su Europos teise. Lygiai taip pat svarbu sukurti
organizacinį pagrindą. Teismuose dirbančių Europos teisės
koordinatorių tinklas sukurtas siekiant supažindinti teisėjus su Europos
teise, kad jie tuo dažniau naudotųsi bendradarbiaudami tarpusavyje.
Kad tai būtų pasiekta, teismuose dirbantiems koordinatoriams
nustatyta užduotis gerinti informacijos kokybę ir vidaus koordinavimą
teismuose, kuriuose jie dirba, taip pat palaikyti ryšius Europos teisės
klausimais su kitais teismais.
Eurinfra projektas užbaigtas 2004 m. gruodžio mėn., tačiau tai nereiškia,
kad jį įgyvendinus buvo nutraukta ir visokeriopa su juo susijusi veikla.
Priešingai, trys projekto tikslai buvo pasiekti, o jo įvairios veiklos
tęstinumas bus užtikrinamas įgyvendinant naujų rūšių veiklą.
Šaltinis:
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http://www.rechtspraak.nl/English/Publications/Documents/Eurinfra_EN_FR.p
df.

Šiuo metu ETKT persvarsto savo užduotis ir būdus, kuriais visas tinklas ir
pavieniai Europos teisės koordinatoriai galėtų užtikrinti kuo geresnį
savo darbą, kad padėtų Olandijos teisėjams suprasti ir taikyti ES teisę ir
priemones, taip pat teiktų jiems pagalbą atsižvelgdami į didėjantį
socialinės žiniasklaidos skaitmeninimą ir Europos teisės skverbimąsi į
nacionalinę jurisdikciją.
Paaiškėjo, kad su Eurinfra projektu susijusią patirtį galima perduoti visa
apimtimi (trijų paprojekčių modelis) ir dalimis.
Tiesioginė
nuoroda
internete

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

Institucijos
kontaktiniai
duomenys

Training and Study Centre for the Judiciary (SSR) (Teisėjų mokymo ir
studijų centras (TMSC))
Pašto adresas: Postbus 5015
3502 JA Utrecht
Priimamasis: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Nyderlandai
Tel. + 31 88 361 3212
E. paštas ssr.international@ssr.nl
Svetainė http://www.ssr.nl

Kitos pastabos

Pirmiau aprašyta GERIAUSIA PATIRTIS yra panaši į kitas patirties rūšis,
kurias galima rasti kitose ES šalyse (pvz., Bulgarijoje, Rumunijoje
(EUROQUOD – informacinis leidinys „Nuolatinė tinklų (realių ir virtualių)
veikla“, kurį galima rasti toje pačioje potemėje) ir Italijoje (informacinis
leidinys „GAIUS“, kurį galima rasti toje pačioje potemėje)) ir kuriose
vadovaujamasi tokiais pačiais principais ir siekiama tokio paties tikslo.
Šiame informaciniame leidinyje aprašoma Olandijos patirtis, nes šioje
šalyje ji buvo pritaikyta pirmiausia.
Patirtį galima perduoti ir rekomenduojama tai daryti, tačiau ją taikant
svarbu tinkamai apibrėžti su ja susijusias užduotis ir atsižvelgti į jau
veikiančius ryšių punktus ar tinklus, pvz., Europos teisminį tinklą
(baudžiamosiose bylose) ir Europos teisminį tinklą civilinėse ir
komercinėse bylose.
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Šaltinis: Europos teisėjų mokymo tinklo (ETMT) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis
projektas „1 dalis. Teisėjų ir prokurorų mokymo geriausios patirties tyrimas“.
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