Najlepšie postupy odbornej prípravy sudcov
a prokurátorov
Kategória postupu: Zavádzanie nástrojov odbornej prípravy na podporu správneho
uplatňovania práva EÚ a medzinárodnej justičnej spolupráce
Typ postupu: osvedčený postup

Krajina: Maďarsko (Poľsko, Česká republika, Slovensko)
apríl 2014
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Spoločná odborná príprava sudcov a prokurátorov zo susedných
krajín/regiónov v oblasti práva EÚ (a jazyka) v rámci existujúcej
„operačnej spolupráce“

Hlavné črty:

Inštitúcie v krajinách Vyšehradskej skupiny (V4) poskytujúce odbornú
prípravu v oblasti súdnictva nadviazali pevnú regionálnu spoluprácu,
ktorá spočíva v organizovaní činností odbornej prípravy v oblasti
justičnej spolupráce v Európe. Do spolupráce sú zapojené tieto
inštitúcie: Poľská národná škola súdnictva a prokuratúry, Justičná
akadémia Českej republiky, Justičná akadémia Slovenskej republiky,
Maďarská justičná akadémia poverená Maďarským národným úradom
pre justíciu a Generálnou prokuratúrou Maďarska.
Tieto inštitúcie sú presvedčené, že vzhľadom na historické dôvody,
geografickú blízkosť a podobné skúsenosti s integráciou do EÚ majú
tieto krajiny rovnaké potreby odbornej prípravy sudcov a prokurátorov
v oblasti európskej justičnej spolupráce. V posledných troch rokoch sa
uskutočnili rôzne podujatia zamerané na odbornú prípravu.
Jedným z príkladov je projekt realizovaný inštitúciami poskytujúcimi
odbornú prípravu v oblasti súdnictva z troch krajín Vyšehradskej skupiny
(Česká republika, Maďarsko a Poľsko) a Chorvátska s názvom „Jazyková
príprava sudcov a prokurátorov“. Projekt koordinuje maďarské
ministerstvo verejnej správy a spravodlivosti a finančne ho podporuje
Európska komisia.
Projekt sa zameriava na zlepšenie právnych a odborných poznatkov
a zručností zúčastnených trestných sudcov a prokurátorov a na
zvládnutie anglického jazyka. Jazyková príprava sa zameriava na právnu
terminológiu všeobecného práva Európskej únie a právnych aktov Únie,
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Spoločná odborná príprava sudcov a prokurátorov zo susedných krajín/regiónov v oblasti práva
EÚ (a jazyka) v rámci jestvujúcej „operačnej spolupráce“
najmä na právnu terminológiu používanú v oblasti justičnej spolupráce
v trestných veciach. Postup sa využíva v rámci nepretržitej odbornej
prípravy.
Ďalším príkladom je séria seminárov odbornej prípravy na tieto témy:
„Justičná spolupráca v trestných veciach v EÚ, najmä v skupine V4“,
„Dokazovanie v trestnoprávnych konaniach. Pokrok vo forenznej vede.
Úloha a význam skúmania kriminálnej vedy“, „Prostriedky nápravy pri
porušení právnych predpisov EÚ“, „Výmena záznamov z registra trestov
a zohľadnenie odsúdení v EÚ“, „Získavanie a prípustnosť zahraničných
dôkazov v EÚ: od vzájomnej pomoci k vzájomnému uznávaniu“,
„Extradícia a odovzdanie: európsky zatýkací rozkaz“, „Profesionálna
etika sudcu a prokurátora“, „Boj proti korupcii“ a „Justičná spolupráca
v trestných veciach – európska a regionálna“.
Každý partner môže na každé podujatie vyslať 10 účastníkov, a to
sudcov alebo prokurátorov. Školitelia sa pozývajú z krajín pôvodu
v rámci partnerstva pre spoluprácu. Podujatia odbornej prípravy
financujú hostiteľské inštitúcie (okrem cestovných nákladov).
Pracovnými jazykmi sú angličtina a jazyk hostiteľskej inštitúcie.
Okrem týchto podujatí odbornej prípravy projekt viedol k vytvoreniu
skupiny regionálnych odborníkov v tejto oblasti práva. Navyše sa
ukázalo, že je ideálnym nástrojom na vytvorenie vzájomného
porozumenia medzi sudcami a prokurátormi z regiónu a na posilnenie
ich vzájomných vzťahov a sietí.
Kontaktné údaje Národný úrad pre justíciu (Maďarská justičná akadémia)
inštitúcie
Poštová adresa: 1363 Pf.: 24 Budapešť, Návštevná adresa: Szalay u. 16
1055 Budapešť
Maďarsko
Telefón: + 36 1 354-4100
Fax: + 36 1 312-4453
E-mail: obh@obh.birosag.hu
Webová lokalita: http://www.birosag.hu/obh
Ďalšie
poznámky

Tento postup sa uplatňuje na podujatiach zameraných na nepretržitú
odbornú prípravu. Je prenosný, najmä ak už existujú štruktúry
regionálnej spolupráce.

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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