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Peamised
tunnusjooned

Detsentraliseeritud koolituse laiemas kontekstis tugineb see süsteem
Itaalias selliste kohalike koolitajate võrgustikule, kes on
spetsialiseerunud mitmele Euroopa õiguse valdkonnale ning kes on
ühtlasi pädevad korraldama koolitusi mitmes kohtupiirkonnas ja täitma
vastavaid koolitusvajadusi.
Nende koolitajate ülesanne on ka andmebaaside haldamine ja andmete
kogumine ning Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu
kohtupraktika viiteloendi koostamine. See võrgustik on integreeritud
detsentraliseeritud koolitusstruktuuridesse, mis moodustavad nüüd ühe
osa Itaalia kohtunike koolist.
Itaalia Kohtunike Kõrgema Nõukogu täieliku Euroopat hõlmava projekti
GAIUS eesmärk on saavutada kolme liiki tulemusi. Esiteks soovitakse
suurendada Euroopa õigust käsitlevate tsentraliseeritud ja
detsentraliseeritud kursuste arvu, teiseks tahetakse pakkuda spetsiifilist
koolitust kohtunikele, kes mõistavad õigust Euroopa õigusega seotud
valdkondades, ning kolmandaks soovitakse luua veebisait
(elektrooniline GAIUS – Kohtunike Kõrgema Nõukogu (CSM) veebisaidi
COSMAG osana), mis pakuks kiiret ja lihtsat juurdepääsu toimunud ja
toimuvatele koolitustele, õppematerjalidele ning riiklikele ja Euroopa
õigusaktidele.

Asutuse
kontaktandmed

Italian School for the Judiciary (SSM)
Via Tronto n 2
00198 Rome
ITALY
Tel: + 39 6 8527 1204
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Faks: + 39 6 8527 1270
E-post: segreteria@scuolamagistratura.it
Veebisait: http://www.scuolamagistratura.it

Märkused

Kirjeldatud PARIM TAVA on sarnane teistele ELi riikides juba
kasutusele võetud tavadele – heaks näiteks on Bulgaaria, Rumeenia
(EuRoQuod) ja Madalmaad (Eurinfra) –, mis põhinevad samal ideel ja
millel on samasugune eesmärk.
Kuigi seda tava on võimalik üle võtta ja selle tava kasutamist
soovitatakse, võib selle tava kasutamisel tekkida vastuolu konkreetse
liikmesriigi kohtukorralduse spetsiifikaga. Selle vastuolu lahendamine ei
kuulu aga riiklike koolitusasutuste pädevusse. Peale selle on kõnealuse
tava rakendamisel oluline määrata nõuetekohaselt kindlaks tava
kasutamise eesmärk seoses teiste olemasolevate kontaktpunktide või
võrgustike eesmärkidega – näiteks nende eesmärkidega, mis on
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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