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Fil-kuntest usa’ ta’ taħriġ deċentralizzat, din is-sistema tiddependi flItalja fuq netwerk ta’ ħarrieġa lokali li jispeċjalizzaw f’diversi oqsma talliġi Ewropea u li huma kompetenti wkoll sabiex jorganizzaw attivitajiet
ta’ taħriġ f’diversi distretti ġudizzjarji u jissodisfaw dawk il-ħtiġijiet ta’
taħriġ.
Il-kompitu tagħhom jinkludi wkoll l-implimentazzjoni ta’ bażijiet taddejta u l-ġbir tad-dejta u l-indiċjar tal-ġurisprudenza tal-QĠUE u lQEDB. Dan in-netwerk huwa integrat fl-istrutturi deċentralizzati ta’
taħriġ li issa huma parti mill-Iskola Taljana għall-Ġudikatura.
Il-proġett Ewropew Gaius tas-CSM Taljan għandu l-għan li jikseb tliet
tipi differenti ta’ riżultati. L-ewwel għan huwa li jiżdied l-għadd ta’
korsijiet ċentralizzati u deċentralizzati dwar il-liġi Ewropea; it-tieni huwa
li jingħata taħriġ speċifiku għall-imħallfin li għandhom ġurisdizzjoni
f’oqsma marbuta mal-liġi Ewropea; u t-tielet jinvolvi l-ħolqien (bħala
parti mis-sit elettroniku COSMAG) ta’ paġna web (Gaius elettroniku) li
jipprovdi aċċess faċli u rapidu għal korsijiet ta’ taħriġ tal-passat u dawk
attwali, materjal pedagoġiku kif ukoll leġiżlazzjoni nazzjonali u
Ewropea.

Dettalji
kuntatt
istituzzjoni

ta’ Italian School for the Judiciary (SSM)
tal- Via Tronto n 2
00198 Rome
Italy
Telefown: + 39 685271204
Il-faks: + 39 685271270
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Indirizz elettroniku: segreteria@scuolamagistratura.it
Sit elettroniku: http://www.scuolamagistratura.it

Kummenti
oħrajn

Din l-AĦJAR PRASSI hija simili għal oħrajn li diġà jinsabu f’pajjiżi oħra
tal-UE - il-Bulgarija, ir-Rumanija (EUROQUOD) u l-Pajjiżi l-Baxxi
(EURINFRA) huma eżempji tajba - bl-użu tal-istess l-filosofija u b'għan
identiku.
Għalkemm trasferibbli u rrakkomandata, l-operabilità ta’ din il-prassi
tista' ma taqbilx mal-partikularitajiet marbuta ma’ organizzazzjoni
ġudizzjarja speċifika ta’ Stat Membru partikolari, li hija żona barra millfirxa tal-kompetenzi tal-akkademji nazzjonali tat-taħriġ. Barra minn
hekk, fil-mument tal-implimentazzjoni tagħha, se jkun importanti li jiġu
ddefiniti sew il-kompiti tagħha fir-rigward ta’ dawk il-punti ta’ kuntatt
eżistenti jew netwerks oħra - pereżempju n-Netwerk Ġudizzjarju
Ewropew (f’materji kriminali) u n-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew
f’Materji Ċivili u Kummerċjali.

Sors: Proġett Pilota - Taħriġ Ġudizzjarju Ewropew: "Lott 1 – Studju dwar l-aħjar prassi fit-taħriġ talimħallfin u l-prosekuturi", imwettaq min-Netwerk Ewropea tat-Taħriġ Ġudizzjarju (EJTN)
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