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Nazwa
praktyki

Organizowanie wspólnych szkoleń w zakresie prawa UE (oraz szkoleń
językowych) dla sędziów i prokuratorów z sąsiednich państw/regionów
w ramach istniejącej „współpracy operacyjnej”

Najistotniejsze
cechy

Instytucje organizujące szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości z
państw Grupy Wyszehradzkiej nawiązały ścisłą współpracę na szczeblu
regionalnym, organizując działania szkoleniowe w zakresie prowadzenia
współpracy sądowej w Europie. Do instytucji zaangażowanych w tę
współpracę należą: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w
Polsce, Akademia Sądowa Republiki Czeskiej, Akademia Sądowa
Republiki Słowackiej, Węgierska Akademia Sądowa, utworzona w
ramach węgierskiego Krajowego Biura Sądownictwa, oraz Węgierska
Prokuratura Generalna.
Instytucje te są przekonane, że względy historyczne, bliskość
geograficzna i podobne doświadczenia związane z integracją
europejską sprawiają, że mają one zbliżone potrzeby w zakresie
szkolenia sędziów i prokuratorów w dziedzinie europejskiej współpracy
sądowej. W ciągu ostatnich trzech lat organizowano różnego rodzaju
wydarzenia szkoleniowe.
Jednym z przykładów jest projekt opracowany przez instytucje
organizujące szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości z trzech państw
Grupy Wyszehradzkiej (Republiki Czeskiej, Węgier i Polski) oraz z
Chorwacji pt. „Szkolenia językowe dla sędziów i prokuratorów”. Projekt
jest koordynowany przez węgierskie Ministerstwo Administracji
Publicznej i Sprawiedliwości i jest realizowany przy wsparciu
finansowym Komisji Europejskiej.
Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności sędziów sądów
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karnych i prokuratorów w obszarze prawa, ich wiedzy zawodowej i
umiejętności zawodowych, jak również znajomości języka angielskiego.
Szkolenia językowe koncentrują się na terminologii prawniczej
charakterystycznej dla ogólnie rozumianego prawa Unii Europejskiej i
unijnych aktów prawnych, w szczególności na terminologii prawniczej
stosowanej w kontekście współpracy wymiarów sprawiedliwości w
sprawach karnych. Praktyka ta jest stosowana w kontekście
doskonalenia zawodowego.
Innym przykładem jest seria seminariów szkoleniowych poświęconych
następującym zagadnieniom: „Współpraca wymiarów sprawiedliwości
w sprawach karnych w UE, ze szczególnym uwzględnieniem państw
Grupy Wyszehradzkiej”, „Środki dowodowe w postępowaniu karnym.
Postępy w obszarze forensyki. Rola i znaczenie analizy w naukach
sądowych”, „Środki ochrony prawnej w przypadku naruszenia prawa
UE”, „Wymiana informacji z rejestrów karnych i uwzględnianie wyroków
skazujących wydanych w UE”, „Gromadzenie i dopuszczalność
dowodów zebranych za granicą w UE: od pomocy prawnej do
wzajemnego uznawania”, „Ekstradycja i wydawanie osób: europejski
nakaz aresztowania”, „Etyka zawodowa sędziów i prokuratorów”,
„Zwalczanie korupcji” oraz „Współpraca wymiarów sprawiedliwości w
sprawach karnych – na szczeblu europejskim i regionalnym”.
Każdy z partnerów może wyznaczyć 10 sędziów lub prokuratorów do
wzięcia udziału w każdym z tych wydarzeń. Osoby prowadzące
szkolenia są zapraszane z państw pochodzenia objętych partnerstwem
na rzecz współpracy. Koszty organizacji wydarzeń szkoleniowych (poza
kosztami podróży) pokrywają instytucje przyjmujące. Szkolenia są
prowadzone w języku angielskim oraz w języku instytucji przyjmującej.
Poza zapewnieniem możliwości zorganizowania wspomnianych
wydarzeń szkoleniowych projekt doprowadził również do utworzenia w
regionie zespołu ekspertów zajmujących się tym obszarem prawa.
Ponadto okazał się znakomitym narzędziem zwiększania wzajemnego
zrozumienia między sędziami i prokuratorami w regionie, przyczyniając
się do zacieśnienia ich wzajemnych relacji i tworzenia sieci kontaktów.
Dane
kontaktowe
instytucji

Krajowe Biuro Sądownictwa (Węgierska Akademia Sądowa)
Adres korespondencyjny: 1363 Pf.: 24 Budapest, adres
odwiedzających: Szalay u. 16
1055 Budapest
Węgry
Nr tel.: +36 1 354-4100
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dla
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Faks: +36 1 312-4453
E-mail: obh@obh.birosag.hu
Strona internetowa: http://www.birosag.hu/obh
Inne uwagi

Opisana praktyka jest wykorzystywana przy organizowaniu wydarzeń
szkoleniowych w ramach doskonalenia zawodowego. Może ona zostać
przeniesiona, w szczególności jeżeli istnieją już odpowiednie struktury
współpracy regionalnej.

Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 1 – Badanie
dotyczące najlepszych praktyk w zakresie szkolenia sędziów i prokuratorów” realizowany przez
Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)
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