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Pagrindiniai
ypatumai

Atsižvelgiant į platesnį decentralizuoto mokymo kontekstą, šios
sistemos pagrindą Italijoje sudaro vietos instruktorių, kurie
specializuojasi tam tikrose Europos teisės srityse ir turi kompetenciją
rengti mokymo veiklą kai kuriose teisminėse apygardose, kad
patenkintų jų poreikius, tinklas.
Instruktoriams taip pat pavesta užduotis kurti ESTT ir EŽTT praktikos
duomenų bazes, rinkti su šia praktika susijusius duomenis ir juos
indeksuoti. Šis tinklas yra integruotas į decentralizuotas mokymo
struktūras, kurias šiuo metu administruoja Italijos teisėjų mokykla.
Italijos teisėjų mokyklos įgyvendinamo europinio GAIUS projekto
bendras tikslas − pasiekti trijų skirtingų rūšių rezultatus. Pirmasis
rezultatas − padidinti centralizuotų ir decentralizuotų kursų Europos
teisės tema skaičių; antrasis rezultatas − teisėjams, taikantiems su
Europos teise susijusios jurisdikcijos taisykles, suteikti specialius
mokymus; trečiasis rezultatas − sukurti svetainę (elektroninį Gaius kaip
sudedamąją COSMAG svetainės dalį), kurioje būtų suteikiama greita ir
paprasta prieiga prie ankstesnių ir dabartinių mokymo kursų, mokymo
medžiagos ir nacionalinių ir Europos teisės aktų.
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Kitos pastabos

Ši GERIAUSIA PATIRTIS yra panaši į kitų rūšių patirtį, kurią galima rasti
kitose ES šalyse (tinkami pavyzdžiai yra Bulgarija, Rumunija
(EUROQUOD) ir Nyderlandai (EURINFRA)) ir kuriose vadovaujamasi
tokiais pačiais principais ir siekiama tokio paties tikslo.
Patirtį galima perduoti ir rekomenduojama tai daryti, tačiau ją pritaikyti
gali būti sudėtinga dėl ypatumų, susijusių su specifine atitinkamos
valstybės narės teismų organizacija, ir dėl to, kad nacionalinės mokymo
akademijos gali neturėti kompetencijos atitinkamoje srityje. Be to,
taikant patirtį svarbu tinkamai apibrėžti su ja susijusias užduotis ir
atsižvelgti į jau veikiančius ryšių punktus ar tinklus, pvz., Europos
teisminį tinklą (baudžiamosiose bylose) ir Europos teisminį tinklą
civilinėse ir komercinėse bylose.

Šaltinis: Europos teisėjų mokymo tinklo (ETMT) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis
projektas „1 dalis. Teisėjų ir prokurorų mokymo geriausios patirties tyrimas“.
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