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õigusalast koostööd käsitlevale koolitusele (Eurinfra mudel)

Peamised
tunnusjooned

Eurinfra projekti alustati Madalmaades 2002. aastal. See koosnes
kolmest alamprojektist, millel on järgmised eesmärgid:


parandada Euroopa õiguse alaste teabeallikate kättesaadavust
veebitehnoloogia abil;



parandada Madalmaade kohtunikkonna teadmisi Euroopa
õiguse kohta;



luua
Euroopa
õiguse
küsimustega
tegelevate
kohtukoordinaatorite võrgustik (GCE) ja hallata seda.

Iga eesmärgi saavutamine sõltub teiste eesmärkide saavutamisest:
paremat juurdepääsu õigusalase teabe allikatele on võimalik paremini
ära kasutada, kui kohtunikkonnal on laiemad ja põhjalikumad
teadmised Euroopa õiguse vallas. Samas on vajalik organisatsiooniline
alus. Euroopa õiguse küsimustega tegelevate kohtukoordinaatorite
võrgustiku eesmärk on kohtunikkonna liikmete vahelise koostöö
parandamise kaudu kasutada paremini ära nende liikmete Euroopa
õiguse alaseid teadmisi.
Selle eesmärgi saavutamiseks on kohtukoordinaatoritele tehtud
ülesandeks parandada teavitamist ja sisemist koordineerimist nende
oma kohtutes ning suhelda teiste kohtutega Euroopa õiguse
küsimustes.
Eurinfra projekt jõudis lõpule 2004. aasta detsembris, kuid see ei
tähenda, et selle projekti raames läbi viidud tegevused on samuti
nimetatud kuupäevast lõpetatud. Vastupidi – kolm eesmärki on
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muutunud püsivateks ja nende saavutamist tugevdatakse uute
tegevuste abil.
Allikas:
http://www.rechtspraak.nl/English/Publications/Documents/Eurinfra_EN_FR.p
df.

Praegu vaatab GCE võrgustik üle oma ülesandeid ning uurib seda,
kuidas võrgustik tervikuna ja individuaalsed GCEd saaksid parandada
oma toimimist, et aidata Madalmaade kohtunikkonnal mõista ja
kohaldada ELi õigust ja õigusakte ning olla abiks käimasolevas
digitaliseerimise protsessis ja sotsiaalmeedia kasvava tähtsusega
tegelemisel – samuti aidata toime tulla Euroopa õiguse rolli
suurenemisega siseriiklike kohtute töös.
Eurinfra projekt on osutunud ülevõetavaks tavaks nii tervikuna –
kolmest osast koosneva mudelina – kui ka üksikute osadena.
Otselink
veebisaidile

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

Asutuse
kontaktandmed

Training and Study Centre for the Judiciary (SSR)
Postiaadress: Postbus 5015
3502 JA Utrecht
Külastusaadress: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Tel: + 31 8 8361 3212
E-post: ssr.international@ssr.nl
Veebisait: http://www.ssr.nl

Märkused

Eespool kirjeldatud PARIM TAVA on sarnane teistele ELi riikides juba
kasutusel olevatele tavadele (näiteks Bulgaaria, Rumeenia (EuRoQuod –
teabeleht „Pidev tegutsemine võrgustiku vahendusel (silmast-silma ja
virtuaalselt)”, mida on kirjeldatud seoses sama valdkonnaga) ja Itaalia
(teabeleht „GAIUS”, mida on kirjeldatud seoses sama valdkonnaga)),
mille põhimõtted ja eesmärgid on samasugused. Madalmaade kogemus
on siinkohal esile tõstetud seetõttu, et see oli esimene tava omasuguste
seas, mis reaalselt rakendati.
Kuigi kõnealune tava on ülevõetav ja selle kasutamist soovitatakse, on
selle tava rakendamisel oluline määrata nõuetekohaselt kindlaks tava
kasutamise eesmärk seoses teise olemasolevate kontaktpunktide või
võrgustike eesmärkidega – näiteks nende eesmärkidega, mis on
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kriminaalasjades tehtava Euroopa õigusalase koostöö võrgustikul ning
tsiviil- ja kaubandusasju käsitleval Euroopa õigusalase koostöö
võrgustikul.

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 1 – Study on best practices in training
judges and prosecutors”. Küsitluse viis läbi Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN).
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