Cele mai bune practici de formare a judecătorilor și procurorilor
Categoria practicii: Punerea în aplicare de instrumente de formare pentru a promova
aplicarea corectă a dreptului UE și cooperarea judiciară internațională
Tipul practicii: bună practică

Țara: Ungaria (Polonia, Republica Cehă, Slovacia)
aprilie 2014

Denumirea
practicii

Judecătorii și procurorii din țări/regiuni învecinate participă împreună la
formare în domeniul dreptului UE (și la formare lingvistică), reflectând
„cooperarea operațională” existentă

Caracteristici
principale:

Instituțiile de formare judiciară din țările din grupul de la Vișegrad (V4)
au instituit o cooperare regională fermă, constând în organizarea de
activități de formare privind cooperarea judiciară în Europa. Instituțiile
care participă la cooperare sunt următoarele: Școala Națională pentru
Judecători și Procurori din Polonia; Academia Judiciară din Republica
Cehă; Academia Judiciară din Republica Slovacia; Academia Judiciară
din Ungaria, creată în cadrul Oficiului Național al Magistraturii și al
Parchetului General din Ungaria.
Aceste instituții consideră că, din motive istorice, datorită apropierii lor
geografice și date fiind experiențele lor similare în ceea ce privește
integrarea în UE, au aceleași nevoi cu privire la formarea judecătorilor și
a procurorilor în domeniul cooperării judiciare europene. În ultimii trei
ani, în acest cadru au fost organizate diverse activități de formare.
Un exemplu este proiectul realizat de instituțiile de formare judiciară din
trei țări aparținând grupului de la Vișegrad (Republica Cehă, Ungaria și
Polonia), precum și din Croația, intitulat „Formare lingvistică pentru
judecători și procurori”. Proiectul este coordonat de Ministerul
Administrației Publice și Justiției din Ungaria și este susținut financiar de
Comisia Europeană.
Proiectul vizează îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor
juridice, profesionale și de limbă engleză ale judecătorilor de drept
penal și ale procurorilor participanți. Formarea lingvistică se axează pe
terminologia juridică a legislației generale a Uniunii Europene și a
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actelor juridice ale Uniunii și, în special, pe terminologia juridică utilizată
în domeniul cooperării judiciare în materie penală. Practica este aplicată
în cadrul formării continue.
Un alt exemplu este reprezentat de o serie de seminarii de formare pe
următoarele teme: „Cooperarea judiciară în materie penală în UE, în
special în cadrul grupului V4”, „Probele în procedura penală. Progresul
înregistrat de criminalistică. Rolul și importanța examinării în
criminalistică”, „Măsuri reparatorii pentru încălcarea legislației UE”,
„Schimbul de caziere judiciare și luarea în considerare a condamnărilor
în UE”, „Obținerea și admisibilitatea probelor din străinătate în UE: de la
asistență reciprocă la recunoaștere reciprocă”, „Extrădarea și predarea:
mandatul european de arestare”, „Etica profesională a judecătorului și a
procurorului”, „Combaterea corupției” și „Cooperare judiciară în materie
penală – la nivel european și regional”.
Pentru fiecare eveniment, fiecare partener poate desemna 10
participanți, judecători sau procurori. Formatorii sunt invitați din țările
de origine a parteneriatului de cooperare. Activitățile de formare (cu
excepția costurilor pentru transport) sunt finanțate de instituțiile-gazdă.
Limbile de lucru sunt limba engleză și limba instituției-gazdă.
Pe lângă activitățile de formare, proiectul a condus la crearea unei serii
de experți în acest domeniu al dreptului în regiune. De asemenea,
acesta s-a dovedit a fi un instrument perfect de instituire a unei
înțelegeri reciproce între judecătorii și procurorii din regiune, ceea ce a
determinat consolidarea relațiilor reciproce și a rețelelor dintre aceștia.
Datele de
contact ale
instituției

National Office for the Judiciary (Hungarian Academy of Justice)
[Oficiul Național al Magistraturii (Academia Judiciară din Ungaria)]
Adresă poștală: 1363 Pf.: 24 Budapest
Adresă pentru vizitatori: Szalay u. 16
1055 Budapest
Hungary
Telefon: + 36 1 354-4100
Fax: + 36 1 312-4453
Email: obh@obh.birosag.hu
Site internet: http://www.birosag.hu/obh

Alte observații

Această practică se aplică activităților de formare continuă. Practica
este transferabilă, în special atunci când există deja structuri de
cooperare regională.
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Sursă: Proiectul pilot – Formarea judiciară europeană: „Lotul 1 – Studiu cu privire la cele mai bune practici
de formare a judecătorilor și procurorilor”, realizat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN).
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