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W szerszym kontekście szkoleń zdecentralizowanych ten stosowany we
Włoszech system opiera się na sieci osób prowadzących szkolenia na
szczeblu lokalnym specjalizujących się w różnych zagadnieniach z
zakresu prawa europejskiego, które posiadają również uprawnienia do
organizowania działań szkoleniowych w różnych okręgach sądowych,
zaspokajając zapotrzebowanie na tego rodzaju szkolenia.
Zadaniem takich osób jest również tworzenie baz danych oraz
gromadzenie danych i sporządzanie indeksów orzecznictwa Trybunału
Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Wspomniana sieć jest zintegrowana ze zdecentralizowanymi
strukturami szkoleniowymi, którą są obecnie częścią włoskiej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury.
Ogólnoeuropejski projekt GAIUS realizowany przez włoską CSM służy
uzyskaniu trzech różnych rodzajów rezultatów. Pierwszy polega na
zwiększeniu liczby scentralizowanych i zdecentralizowanych kursów w
zakresie prawa europejskiego; drugi ma na celu zapewnienie
określonego rodzaju szkoleń dla sędziów orzekających w sprawach
powiązanych z prawem europejskim; natomiast trzeci wiąże się z
utworzeniem (w ramach portalu COSMAG) strony internetowej (Gaius
elektroniczny) zapewniającej możliwość uzyskania szybkiego i łatwego
dostępu do archiwalnych i aktualnie prowadzonych kursów
szkoleniowych, materiałów dydaktycznych oraz prawodawstwa
europejskiego i ustawodawstwa krajowego.
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Inne uwagi

Opisana NAJLEPSZA PRAKTYKA jest podobna do innych praktyk
stosowanych w innych państwach UE – za dobre przykłady można uznać
Bułgarię, Rumunię (EUROQUOD) oraz Niderlandy (EURINFRA) – w
których zastosowano tę samą filozofię i które służyły osiągnięciu tych
samych celów.
Choć opisaną praktykę można przenosić i jest ona zalecana, jej
wdrożenie może kolidować ze szczególnym charakterem organizacji
wymiaru sprawiedliwości w danym państwie członkowskim, co stanowi
kwestię leżącą poza zakresem kompetencji krajowych akademii
szkoleniowych. Ponadto w momencie przystąpienia do jej wdrażania
należy prawidłowo określić zadania w odniesieniu do innych istniejących
punktów kontaktowych lub sieci – np. Europejskiej Sieci Sądowej (w
sprawach karnych) oraz europejskiej sieci sądowej w sprawach
cywilnych i handlowych.
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