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Τίτλος
πρακτικής

Ολοκληρωμένη, πολύπλευρη προσέγγιση για την κατάρτιση στο
δίκαιο της ΕΕ και τη διεθνή δικαστική συνεργασία (μοντέλο Eurinfra)

Κύρια
χαρακτηριστικά

Το πρόγραμμα Eurinfra στις Κάτω Χώρες άρχισε να εφαρμόζεται το
2002. Αποτελούνταν από τρία υπο-προγράμματα, με τους
ακόλουθους στόχους:


Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης σε πληροφοριακούς
πόρους του ευρωπαϊκού δικαίου με τη χρήση της διαδικτυακής
τεχνολογίας.



Βελτίωση των γνώσεων των ολλανδών
λειτουργών ως προς το ευρωπαϊκό δίκαιο.



Σύσταση και διατήρηση δικτύου δικαστικών συντονιστών για
το ευρωπαϊκό δίκαιο (εφεξής GCE).

δικαστικών

Η πραγμάτωση αυτών των στόχων είναι αλληλεξαρτώμενη: η
βελτιωμένη πρόσβαση σε νομικούς πόρους μπορεί να αξιοποιηθεί
καλύτερα αν οι δικαστικοί έχουν ευρύτερη και βαθύτερη γνώση του
ευρωπαϊκού δικαίου. Συγχρόνως, είναι απαραίτητη μια οργανωτική
βάση. Το δίκτυο των δικαστικών συντονιστών για το ευρωπαϊκό
δίκαιο έχει σχεδιαστεί με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των
γνώσεων των δικαστικών λειτουργών για το ευρωπαϊκό δίκαιο,
βελτιώνοντας τη συνεργασία μεταξύ των μελών του δικαστικού
σώματος.
Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, οι δικαστικοί συντονιστές έχουν
αναλάβει το καθήκον να βελτιώσουν την πληροφόρηση και τον
εσωτερικό συντονισμό στα δικαστήρια της αρμοδιότητάς τους και να
διατηρούν επαφές με άλλα δικαστήρια όσον αφορά το θέμα του
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ευρωπαϊκού δικαίου.
Το πρόγραμμα Eurinfra ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2004, αλλά
αυτό δεν σημαίνει ότι διακόπηκαν συγχρόνως και οι δραστηριότητες
που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος. Αντιθέτως, οι
τρεις πυλώνες του προγράμματος υιοθετήθηκαν σε μόνιμη βάση και
θα ενισχυθούν με νέες δραστηριότητες.
Πηγή:
http://www.rechtspraak.nl/English/Publications/Documents/Eurinfra_EN_FR.p
df

Επί του παρόντος, το δίκτυο GCE επανεξετάζει τα καθήκοντά του και
τις δυνατότητες βέλτιστης λειτουργίας του δικτύου στο σύνολό του
αλλά και των επιμέρους GCE, προκειμένου να βοηθήσει τους
ολλανδούς δικαστικούς λειτουργούς στην κατανόηση και την
εφαρμογή του δικαίου και των νομοθετικών πράξεων της ΕΕ και να
συμβάλει στην υπό εξέλιξη ψηφιοποίηση και την ανάπτυξη των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και στην επέκταση του
ευρωπαϊκού δικαίου στις εθνικές δικαιοδοσίες.
Το πρόγραμμα Eurinfra έχει αποδειχθεί ότι είναι πρακτική που μπορεί
να μεταφερθεί, τόσο συνολικά -το τρίπτυχο μοντέλο- όσο και
αποσπασματικά.
Διαθέσιμος
απευθείας
διαδικτυακός
σύνδεσμος

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

Στοιχεία
επικοινωνίας
φορέα

Training and Study Centre for the Judiciary (SSR)
Ταχυδρομική διεύθυνση: Postbus 5015
3502 JA Utrecht
Διεύθυνση για τους επισκέπτες: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Τηλέφωνο: + 31 88 361 3212
E-mail: ssr.international@ssr.nl
Ιστότοπος: http://www.ssr.nl

Άλλες
παρατηρήσεις

Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ που περιγράφεται εδώ είναι παρόμοια με
άλλες που απαντούν σε άλλες χώρες της ΕΕ –για παράδειγμα στη
Βουλγαρία, τη Ρουμανία (EUROQUOD – ενημερωτικό δελτίο
«Συνεχής δικτύωση (πραγματική και εικονική)» που περιγράφεται
στο ίδιο πεδίο) και στην Ιταλία (ενημερωτικό δελτίο «GAIUS» που
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περιγράφεται στο ίδιο πεδίο)– που έχουν την ίδια φιλοσοφία και τον
ίδιο σκοπό. Η ολλανδική περίπτωση επισημαίνεται εδώ, διότι ήταν η
πρώτη που υλοποιήθηκε.
Παρόλο που η μεταφορά του προγράμματος είναι εφικτή και
συστήνεται, κατά την εφαρμογή του είναι σημαντικό να ορίζονται
επαρκώς τα καθήκοντά του σε σχέση με τα άλλα υπάρχοντα σημεία
επαφής ή δίκτυα, π.χ. το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για ποινικές
υποθέσεις) και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και
εμπορικές υποθέσεις.
Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 1 – Μελέτη σχετικά με τις
βέλτιστες πρακτικές κατάρτισης δικαστών και εισαγγελέων», που εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ)
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