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Voornaamste
kenmerken:

Binnen de bredere context van gedecentraliseerde opleiding in Italië
steunt dit systeem op een netwerk van lokale, in verschillende EUrechtsgebieden gespecialiseerde opleiders die ook bevoegd zijn om in
verschillende gerechtelijke jurisdicties opleidingsactiviteiten te
organiseren en tegemoet te komen aan de bestaande
opleidingsbehoeften.
Hun taken omvatten ook het bijhouden van databanken,
gegevensverzameling en het samenstellen van indexen van
jurisprudentie van het HvJ-EU en het EHRM. Dit netwerk is
geïntegreerd in de gedecentraliseerde opleidingsstructuren die nu
onderdeel zijn van de Italiaanse School voor de rechterlijke macht.
Het volledige Europese Gaius-project van de Italiaanse Hoge Raad
voor de rechtspraak (CSM) beoogt drie verschillende typen resultaten
te verwezenlijken. Het eerste beoogde resultaat is om het aantal
centrale en decentrale cursussen over Europees recht te vergroten; het
tweede is om specifieke opleidingen aan te bieden aan rechters die
rechtsbevoegdheid uitoefenen op gebieden die zijn verbonden met
het Europees recht; en de derde is de ontwikkeling (als onderdeel van
de COSMAG-website) van een webpagina (elektronische Gaius) die
eenvoudig en snel toegang biedt tot eerdere en huidige cursussen,
onderwijsmateriaal en nationale en Europese wetgeving.

Contactgegevens
van de instelling

Scuola Superiore della Magistratura (SSM)
Via Tronto nr. 2
00198 Rome
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Gaius

Italië
Tel.: + 39 685271204
Fax: + 39 685271270
E-mail: segreteria@scuolamagistratura.it
Website: http://www.scuolamagistratura.it

Overige
opmerkingen

Deze BESTE PRAKTIJK is vergelijkbaar met bestaande praktijken in
andere EU-lidstaten – Bulgarije, Roemenië (Euroquod) en Nederland
(Eurinfra) zijn goede voorbeelden – met dezelfde filosofie en hetzelfde
doel.
Hoewel de praktijk overdraagbaar is en wordt aanbevolen, zal de
tenuitvoerlegging ervan kunnen botsen met bijzondere aspecten van
de specifieke gerechtelijke organisatie van een gegeven lidstaat, een
gebied dat buiten de bevoegdheden van de nationale
opleidingsacademies valt. Daarnaast zal het bij de tenuitvoerlegging
ervan belangrijk zijn om alle taken goed te omschrijven ten opzichte
van andere bestaande contactpunten of netwerken (in strafzaken) en
het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken.

Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: "Lot 1 – Study on best practices in training judges and
prosecutors", uitgevoerd door het Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO)
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