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Hovedtræk:

I en bredere samfundsmæssig sammenhæng med decentral
undervisning er dette system i Italien baseret på et netværk af lokale
undervisere, der er specialister på flere områder inden for EU-retten, og
som
ligeledes
har
kompetence
til
at
tilrettelægge
uddannelsesaktiviteter
i
retsdistrikter
og
opfylder
disse
uddannelsesbehov.
Deres opgave omfatter også oprettelse af databaser, indsamling af data
og
indeksering
af
retspraksis
fra
Domstolen
og
Menneskerettighedsdomstolen. Netværket er integreret i de decentrale
uddannelsesstrukturer, som nu er en del af den italienske
uddannelsesinstitution for retsvæsenets aktører.
Det fulde europæiske GAIUS-projekt, der gennemføres under det
italienske dommerråd (Consiglio Superiore della Magistratura, CSM),
har tre formål. Det første er at øge antallet af centrale og decentrale
kurser i EU-ret, det andet er at tilvejebringe specifik uddannelse af
dommere, der arbejder på områder, som er forbundet med EU-ret, og
det tredje er oprettelse (på Cosmag-webstedet) af et websted
(elektronisk GAIUS), der kan give hurtig og let adgang til tidligere og
igangværende kurser, undervisningsmateriale samt national og
europæisk lovgivning.

Kontaktoplysnin
ger

Scuola Superiore della Magistratura (SSM)
Via Tronto n 2
00198 Rom
Italien
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GAIUS

Tlf.: + 39 685271204
Fax: + 39 685271270
E-mail: segreteria@scuolamagistratura.it
Websted: http://www.scuolamagistratura.it

Andre
bemærkninger

Denne BEDSTE PRAKSIS svarer til andre, som allerede findes i andre
EU-lande – Bulgarien, Rumænien (EUROQUOD) og Nederlandene
(EURINFRA) er gode eksempler herpå – som er baseret på samme
filosofi og har samme formål.
Selv om denne praksis kan overføres og er anbefalelsesværdig, kan den
kollidere med den specifikke måde, en given medlemsstats retsvæsen
er indrettet på, hvilket ligger uden for de enkelte nationale
uddannelsesinstitutioners kompetenceområde. Desuden er det vigtigt,
at man på gennemførelsestidspunktet klart definerer opgaverne i
forhold til andre eksisterende kontaktpunkter eller netværk – f. eks. det
europæiske retlige netværk (straffesager) og det europæiske retlige
netværk for civil- og handelssager.

Kilde: Pilotprojekt: Uddannelse af dommere og anklagere i Europa: "Del 1 – Undersøgelse af bedste
praksis inden for uddannelse af dommere og anklagere", gennemført af Det Europæiske Netværk for
Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN)
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