Cele mai bune practici de formare a judecătorilor și procurorilor
Categoria practicii: Punerea în aplicare de instrumente de formare pentru a promova
aplicarea corectă a legislației UE și cooperarea judiciară internațională

Tipul practicii: cea mai bună practică

Țara: Italia
aprilie 2014

Denumirea
practicii

GAIUS

Caracteristici
principale:

În contextul mai larg al formării descentralizate, acest sistem se
bazează, în Italia, pe o rețea de formatori locali specializați în mai multe
domenii ale dreptului european și care, de asemenea, sunt autorizați să
organizeze activități de formare în mai multe circumscripții judiciare și
să satisfacă nevoile de formare respective.
Misiunea lor include, de asemenea, crearea unor baze de date,
colectarea de date și indexarea jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii
Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului. Această rețea este
integrată în structurile de formare descentralizate care fac parte în
prezent din Școala Italiană pentru Magistrați.
În ansamblul său, proiectul european GAIUS al CSM din Italia urmărește
să realizeze trei tipuri diferite de rezultate. Primul dintre acestea constă
în creșterea numărului de cursuri de drept european centralizate și
descentralizate; cel de al doilea este furnizarea de formare specifică
pentru judecătorii care își desfășoară activitatea în domenii legate de
dreptul european; cel de al treilea implică crearea (în cadrul site-ului
internet COSMAG) unei pagini de internet (GAIUS electronic) capabile
să ofere acces rapid și ușor la cursuri de formare încheiate sau aflate în
curs de desfășurare, la materiale didactice și la legislația națională și
europeană.

Datele de
contact ale
instituției

Italian School for the Judiciary (SSM)
(Școala Italiană pentru Magistrați)
Via Tronto n 2
00198 Roma
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GAIUS

Italia
Telefon: + 39 685271204
Fax: + 39 685271270
Email: segreteria@scuolamagistratura.it
Site internet: http://www.scuolamagistratura.it

Alte observații

Această practică din categoria CEA MAI BUNĂ PRACTICĂ este
asemănătoare cu alte practici care există deja în alte state membre ale
UE – Bulgaria, România (EUROQUOD) și Țările de Jos (EURINFRA) sunt
bune exemple în acest sens – bazate pe aceeași filosofie și având un
scop identic.
Deși aceasta este o practică transferabilă și recomandată, funcționarea
sa poate intra în contradicție cu particularități legate de organizarea
judiciară specifică a unui anumit stat membru, aspect care se află în
afara competențelor academiilor naționale de formare. De asemenea,
este important ca, în momentul în care practica va fi pusă în aplicare, să
se definească misiunile acesteia în mod corespunzător în raport cu cele
ale altor puncte de contact sau rețele existente – de exemplu Rețeaua
Judiciară Europeană (în materie penală) și Rețeaua Judiciară Europeană
în materie civilă și comercială.

Sursă: Proiectul pilot – Formarea judiciară europeană: „Lotul 1 – Studiu cu privire la cele mai bune practici
de formare a judecătorilor și procurorilor”, realizat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN).
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