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Hlavné črty:

Tento systém v Taliansku sa v širšom kontexte decentralizovanej
odbornej prípravy opiera o sieť miestnych školiteľov, ktorí sa
špecializujú na rôzne oblasti európskeho práva a ktorí sú zároveň
oprávnení organizovať činnosti odbornej prípravy v rôznych súdnych
okresoch a reagovať tam na potreby odbornej prípravy.
Medzi ich úlohy patrí aj vytváranie databáz, zber údajov a tvorba
indexov judikatúry ESD a ESĽP. Táto sieť je integrovaná do štruktúr
decentralizovanej odbornej prípravy, ktoré sú teraz súčasťou talianskej
školy pre sudcov.
Cieľom celkového európskeho projektu GAIUS talianskej školy pre
sudcov je dosiahnuť tri rôzne druhy výsledkov. Prvým je zvýšiť počet
centralizovaných a decentralizovaných kurzov v oblasti európskeho
práva, druhým je poskytovať sudcom s právomocami v oblastiach
súvisiacich s európskym právom osobitnú odbornú prípravu a tretí sa
týka vytvorenia (v rámci webovej lokality COSMAG) webovej stránky
(elektronický projekt Gaius), ktorá bude poskytovať rýchly a jednoduchý
prístup k minulým a prebiehajúcim odborným kurzom, učebným
materiálom a vnútroštátnym a európskym právnym predpisom.

Kontaktné údaje Talianska škola pre sudcov (Italian School for the Judiciary – SSM)
inštitúcie
Via Tronto n 2
00198 Rím
Taliansko
Telefón: + 39 685271204
Fax: + 39 685271270
E-mail: segreteria@scuolamagistratura.it

1

GAIUS

Webová lokalita: http://www.scuolamagistratura.it

Ďalšie
poznámky

Tento NAJLEPŠÍ POSTUP je podobný iným postupom, ktoré sa už
uplatňujú v iných krajinách EÚ – dobrými príkladmi sú Bulharsko,
Rumunsko (EUROQUOD) a Holandsko (EURINFRA) –, pričom vychádza
z rovnakej filozofie a má rovnaký účel.
Hoci je tento postup prenosný a možno ho odporúčať, jeho
uskutočniteľnosť môže narážať na zvláštnosti spojené s osobitnou
organizáciou súdnictva v danom členskom štáte, čo je oblasť mimo
rozsahu právomocí celoštátnych akadémií odbornej prípravy. V čase
jeho realizácie bude navyše dôležité správne stanoviť jeho úlohy
s ohľadom na úlohy iných existujúcich kontaktných miest alebo sietí,
napríklad Európskej justičnej siete (v trestnoprávnych veciach)
a Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci.

Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 1 – Štúdia o najlepších postupoch
odbornej prípravy sudcov a prokurátorov“ ktorý vykonáva Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN)
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