Osvědčené postupy ve vzdělávání soudců a státních zástupců
Kategorie postupu: zavádění vzdělávacích nástrojů ve prospěch náležitého
uplatňování práva EU a mezinárodní justiční spolupráce
Typ postupu: nejlepší postup

Země: Itálie
Duben, 2014

Název postupu

GAIUS

Klíčové znaky:

V širším kontextu decentralizovaného vzdělávání využívá v Itálii tento
systém síť místních školitelů, kteří se specializují na řadu oblastí
evropského práva a kteří jsou rovněž oprávněni organizovat vzdělávací
činnosti v řadě soudních okresů a uspokojovat vzdělávací potřeby.
K jejich úkolům patří i zřizování databází a sběr údajů a vedení rejstříků
judikatury ESD a ESLP. Tato síť je začleněna do decentralizovaných
vzdělávacích struktur, které jsou nyní součástí italské školy soudců.
Plně evropský projekt GAIUS italské školy soudců (SSM) má dosáhnout
tří různých druhů výsledků. Prvním je zvýšení počtu centrálních
a decentralizovaných kurzů týkajících se evropského práva; druhým je
poskytování zvláštního vzdělávání soudcům, kteří rozhodují v oblastech
souvisejících s evropským právem, a třetí zahrnuje vytvoření (v rámci
internetových stránek COSMAG) internetové stránky (elektronický
Gaius), která zajišťuje rychlý a snadný přístup k realizovaným
a probíhajícím
vzdělávacím
kurzům,
učebním
materiálům
a vnitrostátním a evropským státním předpisům.

Kontaktní údaje Italská škola soudců (School for the Judiciary (SSM))
instituce
Via Tronto n 2
00198 Rome
Itálie
Tel. č.: + 39 685271204
Č. faxu: + 39 685271270
E-mail: segreteria@scuolamagistratura.it
Internetové stránky: http://www.scuolamagistratura.it
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Další poznámky

Tento NEJLEPŠÍ POSTUP se podobá jiným postupům, které již lze
nalézt v jiných zemích EU – vhodnými příklady jsou Bulharsko,
Rumunsko (EUROQUOD) a Nizozemsko (EURINFRA) – a které používají
stejnou filozofii a mají stejný účel.
Ačkoli je tento postup přenositelný a doporučuje se, jeho použitelnost
může narážet na zvláštnosti související s konkrétní organizací soudnictví
v daném členském státě, což je oblast mimo pravomoc vnitrostátních
vzdělávacích akademií. V okamžiku jeho zavedení bude mimoto
důležité vymezit náležitě úkoly s ohledem na jiná existující kontaktní
místa nebo sítě, jako je Evropská justiční síť (pro trestní věci) a Evropská
soudní síť pro občanské a obchodní věci.

Zdroj: Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Část 1 – Studie o osvědčených postupech ve
vzdělávání soudců a státních zástupců“, kterou provedla Evropská síť pro justiční vzdělávání.
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