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Patirties
pavadinimas

Kaimyninių šalių ir (arba) regionų teisėjams ir prokurorams rengiami
bendri mokymai apie ES teisę (ir kalbą), pagrįsti dabartiniais
operatyvinio bendradarbiavimo poreikiais

Pagrindiniai
ypatumai

Višegrado grupės šalių (V4) teisėjų mokymo institucijos užmezgė tvirtus
regioninio bendradarbiavimo ryšius ir Europoje vykdo įvairią mokymo
veiklą teisminio bendradarbiavimo tema.
Bendradarbiauja šios
institucijos: Lenkijos nacionalinė teisėjų ir prokurorų mokykla; Čekijos
teisėjų akademija; Slovakijos teisėjų akademija; (Nacionalinė teisėjų
tarnyba (Vengrijos teisėjų akademija))
Šios institucijos mano, kad dėl istorinių priežasčių, geografinio artumo ir
panašių integracijos į ES aplinkybių jų poreikiai mokant teisėjus ir
prokurorus Europos teisminio bendradarbiavimo tema sutampa. Per
pastaruosius trejus metus buvo surengta įvairių mokymo renginių.
Vienas iš pavyzdžių − trijų Višegrado šalių (Čekijos, Vengrijos ir Lenkijos)
ir Kroatijos teisėjų mokymo institucijų parengtas projektas „Teisėjų ir
prokurorų kalbų mokymas“. Projektą koordinuoja Vengrijos viešojo
administravimo ir teisingumo ministerija, o finansiškai remia Europos
Komisija.
Projekto tikslas − patobulinti dirbančių baudžiamosios teisės teisėjų ir
prokurorų teisinės, profesinės ir anglų kalbos žinias. Kalbos mokymuose
daugiausia dėmesio skiriama bendrojoje Europos Sąjungos teisėje ir
Sąjungos teisės aktuose vartojamai teisinei terminijai, ypač tai, kuri
vartojama teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityje.
Praktika taikoma tęstinio mokymo kursuose.
Kitas pavyzdys − mokymo seminarų serija šiomis temomis: „Teisminis
bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose ES, visų pirma V4 grupės
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šalyse“; „Įrodymai baudžiamosiose bylose. Teismo medicinos pažanga.
Kriminalistinio nagrinėjimo vaidmuo ir svarba“; „Teisių gynimo būdai
pažeidus ES teisę“; „Keitimasis įrašais apie teistumą ir ES priimtų
apkaltinamųjų nuosprendžių paisymas“; „Užsienio įrodymų rinkimas ir
priimtinumas ES: nuo tarpusavio pagalbos iki abipusio pripažinimo“;
„Ekstradicija ir perdavimas: EAO“; „Teisėjo ir prokuroro profesinė
etika“; „Kova su korupcija“ ir „Teisminis bendradarbiavimas
baudžiamosiose bylose Europos ir regiono mastu“.
Kiekviename renginyje kiekvienas partneris gali paskirti 10 dalyvių
(teisėjų ar prokurorų). Instruktoriai kviečiami iš bendradarbiaujančių
kilmės šalių partnerių. Mokymo renginius (išskyrus kelionės išlaidas)
finansuoja priimančiosios institucijos. Mokymai vyksta anglų ir
priimančiosios institucijos kalbomis.
Įgyvendinant projektą ne tik surengti mokymo renginiai, bet ir suburta
šios teisės srities ekspertų regioninė bendruomenė. Be to, paaiškėjo,
kad projektas yra puiki priemonė regiono teisėjų ir prokurorų tarpusavio
supratimui didinti ir jų tarpusavio ryšiams ir tinklams stiprinti.
Institucijos
kontaktiniai
duomenys

Nacionalinė teisėjų tarnyba (Vengrijos teisėjų akademija)
Pašto adresas: 1363 Pf.: 24 Budapest, priimamasis: Szalay u. 16
HU-1055 Budapest
Vengrija
Tel.: + 36 1 354-4100
Faksas: + 36 1 312-4453
E. paštas: obh@obh.birosag.hu
Interneto svetainė http://www.birosag.hu/obh

Kitos pastabos

Ši patirtis taikoma tęstinio mokymo renginiuose. Ją galima perduoti,
visų pirma tais atvejais, kai jau yra veikiančios regioninio
bendradarbiavimo struktūros.

Šaltinis: Bandomasis projektas. Europos teisėjų mokymas Europos teisėjų mokymo tinklo (ETMT)

įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis projektas „1 dalis. Teisėjų ir prokurorų
mokymo geriausios patirties tyrimas“.
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