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A gyakorlat
címe

Szomszédos országok/régiók bíráinak és ügyészeinek közös uniós jogi
(és nyelvi) képzése, tekintettel a fennálló „operatív együttműködésre”

Legfontosabb
elemei:

A visegrádi országok (V4-ek) igazságügyi képzési intézményei stabil
regionális együttműködést alakítottak ki, amely az európai igazságügyi
együttműködésről tartott képzésekből áll. Az együttműködésben részt
vevő intézmények az alábbiak: a lengyel Nemzeti bíró- és ügyészképző
iskola; a Cseh Köztársaság Igazságügyi Akadémiája; a Szlovák
Köztársaság Igazságügyi Akadémiája; az Országos Bírósági Hivatalon és
a Legfőbb Ügyészségen belül létrehozott Magyar Igazságügyi
Akadémia.
Ezen intézmények álláspontja szerint történelmi okokból, földrajzi
közelségük és az uniós integráció során megélt hasonló élményeik miatt
azonos igényeik vannak az európai igazságügyi együttműködés terén a
bírák és ügyészek képzésére nézve. Az elmúlt három évben különböző
képzések megszervezésére került sor.
Egyik példa erre a három visegrádi ország (a Cseh Köztársaság,
Magyarország és Lengyelország), valamint Horvátország igazságügyi
képzési intézményei által kidolgozott, a „Bírák és ügyészek nyelvi
képzése” címet viselő projekt, amelyet a magyar Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium koordinált, az Európai Bizottság pedig
pénzügyi támogatásban részesített.
A projekt célja a résztvevő büntetőbírák és ügyészek jogi, szakmai és
angol nyelvi ismereteinek bővítése, készségeinek fejlesztése. A nyelvi
képzés az általános uniós jogi szaknyelvre és az uniós jogi aktusokkal
kapcsolatos – különösen a büntetőügyekben folytatott igazságügyi
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együttműködés területén használt – jogi terminológiára összpontosít. A
gyakorlatot folyamatos képzés során alkalmazzák.
Egy másik példa a következő témakörökben tartott szemináriumok
sorozata: „A büntetőügyekben folytatott uniós igazságügyi
együttműködés, különösen a V4-ek között”, „Bizonyítékok a
büntetőeljárásban. Az igazságügyi tudományok fejlődése. A vizsgálat
szerepe és jelentősége a bűnügyi tudományokban”, „Jogorvoslatok az
uniós jog megsértése esetén”, „Bűnügyi nyilvántartási adatok cseréje, a
büntetett előélet figyelembevétele az EU-ban”, „Külföldi bizonyíték
megszerzése és elfogadhatósága az Unióban: a kölcsönös
segítségnyújtástól a kölcsönös elismerésig”, „Kiadatás és átadás:
európai elfogatóparancs”, „A bíró és az ügyész szakmai etikája”, „A
korrupció elleni küzdelem”, és „Büntetőügyekben folytatott igazságügyi
együttműködés – európai és regionális szinten”.
Mindegyik eseményre minden partner 10 résztvevőt – bírákat vagy
ügyészeket – nevezhet. Az oktatókat az együttműködés partnerségi
országaiból hívják. A képzést (az útiköltség kivételével) a vendéglátó
intézmények finanszírozzák. Munkanyelvként az angolt és a vendéglátó
intézmény nyelvét használják.
E képzések mellett a projekt eredményeképpen létrejött a régióban a
jogterülettel foglalkozó szakértők állománya. Ezen túlmenően a projekt
tökéletes eszköznek bizonyult a régió bírái és ügyészei közötti
kölcsönös megértés megteremtéséhez és kapcsolataik, hálózataik
megerősítéséhez.
Intézményi
elérhetőségek

Országos Bírósági Hivatal (Magyar Igazságügyi Akadémia)
Postai cím: 1363 Pf.: 24, Budapest
Látogatási cím: Szalay u. 16., 1055 Budapest
Magyarország
Telefon: + 36 1 354-4100
Fax: + 36 1 312-4453
E-mail cím: obh@obh.birosag.hu
Honlap: http://www.birosag.hu/obh

Egyéb
megjegyzések

Ezt a gyakorlatot folyamatos képzési programokra alkalmazzák.
Átültethető, különösen akkor, ha a regionális együttműködés struktúrái
már léteznek.

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „1. tétel – Vizsgálat a bírák és ügyészek
képzésének bevált gyakorlatairól”, Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)
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