Najbolja praksa u izobrazbi sudaca i državnih odvjetnika
Kategorija prakse: Primjena alata za izobrazbu kao pomoć za pravilnu primjenu prava
EU-a i međunarodnu pravosudnu suradnju
Vrsta prakse: dobra praksa

Država: Mađarska (Poljska, Češka, Slovačka)
travanj 2014.

Naziv prakse

Suci i državni odvjetnici iz susjednih država/regija prolaze zajedničku
izobrazbu iz prava EU-a (i jezika) na kojoj raspravljaju o postojećoj
„operativnoj suradnji”

Glavne
značajke:

Institucije za pravosudnu izobrazbu zemalja Višegradske skupine (V4)
uspostavile su čvrstu regionalnu suradnju koja se sastoji od organizacije
aktivnosti izobrazbe o pravosudnoj suradnji u Europi. U suradnji
sudjeluju sljedeće institucije: Nacionalna škola za sudstvo i državno
odvjetništvo Poljske; Pravosudna akademija Češke Republike;
Pravosudna akademija Slovačke Republike; mađarska Pravosudna
akademija uspostavljena u okviru mađarskog Nacionalnog ureda za
pravosuđe i Ureda glavnog državnog odvjetnika Mađarske.
Te institucije vjeruju da zbog povijesnih razloga, njihove zemljopisne
blizine i sličnih iskustava s integracijom u EU imaju slične potrebe u
pogledu izobrazbe sudaca i državnih odvjetnika u području europske
pravosudne suradnje. U posljednje su tri godine organizirani brojni
programi izobrazbe.
Jedan je primjer projekt koji su razvile institucije za pravosudnu
izobrazbu triju Višegradskih zemalja (Češke, Mađarske i Poljske) i
Hrvatska pod nazivom „Jezična izobrazba sudaca i državnih odvjetnika”.
Projekt koordinira mađarsko Ministarstvo javne uprave i pravosuđa, a
financijsku mu potporu pruža Europska komisija.
Cilj je projekta unaprijediti pravno i stručno znanje i vještine kao i znanje
engleskog jezika sudaca i državnih odvjetnika u području kaznenog
pravosuđa. Jezična izobrazba usmjerena je na pravnu terminologiju
općeg prava Europske unije i pravnih akata Unije, a posebno na pravnu
terminologiju koja se upotrebljava u području pravosudne suradnje u
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Suci i državni odvjetnici iz susjednih država/regija prolaze zajedničku izobrazbu iz prava EU-a (i
jezika) na kojoj raspravljaju o postojećoj „operativnoj suradnji”
kaznenim stvarima. Praksa se primjenjuje u trajnoj izobrazbi.
Drugi je primjer serija seminara o sljedećim temama: „Pravosudna
suradnja u kaznenim stvarima u EU-u, posebno u skupini V4”, „Dokazi u
kaznenim postupcima, napredak u forenzičkoj znanosti, uloga i važnost
analize kriminalistike”, „Pravni lijekovi za povrede prava EU-a”,
„Razmjena kaznene evidencije i uzimanje u obzir osuda u EU-u”,
„Stjecanje i prihvatljivost stranih dokaza u EU-u: od uzajamne pomoći
do uzajamnog priznavanja”, „Izručenje i predaja: europski uhidbeni
nalog”, „Profesionalna etika suca i državnog odvjetnika”, „Borba protiv
korupcije” i „Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – europska i
regionalna”.
Svaki od partnera na svakom događanju može imenovati 10 sudionika,
sudaca ili državnih odvjetnika. Predavači se pozivaju iz država podrijetla
partnerstva suradnje. Programe izobrazbe (osim putnih troškova)
financira institucija domaćin. Radni su jezici engleski i jezik institucije
domaćina.
Uz te programe izobrazbe, projektom je osnovana i skupina stručnjaka u
regiji u tom području prava. Osim toga, pokazao se izvrsnim alatom za
stvaranje uzajamnog razumijevanja među sucima i državnim
odvjetnicima iz regije jačajući njihove uzajamne odnose i mreže.
Kontaktni
podaci
institucije:

Nacionalni ured za pravosuđe (Mađarska pravosudna akademija)
Poštanska adresa: 1363 Pf.: 24 Budimpešta, Adresa za posjete: Szalay u.
16
1055 Budimpešta
Mađarska
Telefon: + 36 1 354-4100
Faks: + 36 1 312-4453
E-pošta: obh@obh.birosag.hu
Web-mjesto: http://www.birosag.hu/obh

Ostale
primjedbe

Ova se praksa primjenjuje za programe trajne izobrazbe. Prenosiva je,
posebno ako već postoje strukture za regionalnu suradnju.

Izvor: Pilot projekt – Europska pravosudna izobrazba „Lot 1 – Studija o najboljoj praksi izobrazbe sudaca i
državnih odvjetnika”, koji je provela Europska mreža za pravosudnu izobrazbu (EJTN)
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