Най-добри практики при обучението на съдии и прокурори
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Наименование GAIUS
на практиката
Ключови
характеристи
ки:

В по-широкия контекст на децентрализираното обучение в Италия
тази система разчита на мрежа от местни обучители, които се
специализират в няколко области на правото на ЕС и които освен
това притежават компетентност да организират дейности за
обучение в няколко съдебни района, както и да задоволяват тези
потребности от обучение.
Тяхната задача включва също така използването на бази данни,
както и събиране на данни и показатели от съдебната практиката
на Съда на Европейския съюз (ECJ) и Европейския съд по правата на
човека (ECHR). Тази мрежа е интегрирана в децентрализираните
структури за обучение, които понастоящем са част от Италианското
училище за магистрати.
Цялостният европейски проект GAIUS на италианския Висш съвет
на магистратурата (CSM) има за цел да постигне три различни вида
резултати. Първият е да се увеличи броят на централизираните и
децентрализираните курсове по право на ЕС; втория е да се
осигури специфично обучение за съдии, които упражняват
компетентността си в области, свързани с правото на ЕС; и третият
включва създаването (като част от уебсайта COSMAG) на уеб
страница (електронен Gaius), която да предоставя бърз и лесен
достъп до предходни и текущи обучителни курсове, материали за
обучение и национално и европейско законодателство.
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Други
коментари

Тази НАЙ–ДОБРА ПРАКТИКА е подобна на други, които вече
съществуват в други държави — членки на ЕС, например България,
Румъния (EUROQUOD) и Нидерландия (EURINFRA) са добри
примери — които използват същата философия и имат една и съща
цел.
Въпреки че е възпроизводима и препоръчителна, оперативността
на тази практика може да влезе в противоречие с особеностите,
свързани със специфичната съдебна организация на дадена
държава членка, която е област извън компетентността на
националните академии за обучение. Освен това в момента на
нейното изпълнение ще бъде от изключително значение да се
определят по подходящ начин задачите ѝ по отношение на други
съществуващи звена или мрежи за контакт — напр. Европейската
съдебна мрежа (по наказателноправни въпроси) и Европейската
съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

Източник: Пилотен проект — Европейско съдебно обучение: „Лот 1 — Проучване на най-добрите
практики при обучението на съдии и прокурори“, осъществено от Европейската мрежа за съдебно
обучение (EJTN)
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