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Tava nimetus

Naaberriikide/-piirkondade kohtunike ja prokuröride ELi õiguse (ja
keeleõppe) alane ühiskoolitus, võttes arvesse sisseseatud operatiivset
koostööd

Peamised
tunnusjooned

Visegradi riikide (V4) õigusvaldkonna koolitusasutused on sisse seadnud
tugeva piirkondliku koostöö, mis hõlmab koolituste korraldamist
Euroopas tehtava õigusalase koostöö teemal. Koostöös osalevad
järgmised asutused: Poola Riiklik Kohtunike ja Prokuröride Kool, Tšehhi
Vabariigi Kohtunike Akadeemia, Slovakkia Kohtunike Akadeemia,
Ungari Kohtunike Akadeemia ja Ungari Riigiprokuratuur.
Need asutused usuvad, et ajaloolistel põhjustel ning tulenevalt nende
riikide geograafilisest lähedusest ja sarnasest kogemusest ELiga
integreerumisel on neil samasugused vajadused seoses kohtunike ja
prokuröride koolitamisega Euroopas tehtava õigusalase koostöö
valdkonnas. Viimasel kolmel aastal on korraldatud erinevaid koolitusi.
Üks näide on kolme Visegradi riigi (Tšehhi Vabariik, Ungari ja Poola) ja
Horvaatia õigusvaldkonna koolitusasutuste poolt välja töötatud projekt
„Kohtunike ja prokuröride keelekoolitus”. Projekti koordineerib Ungari
avaliku halduse ja justiitsministeerium ning seda toetab rahaliselt
Euroopa Komisjon.
Projekti eesmärk on parandada koolitusel osalevate kriminaalõiguse
valdkonna kohtunike ja prokuröride õiguskeele, erialakeele ja inglise
keele oskust ning nende keelte alaseid teadmisi. Keelekoolituse käigus
keskendutakse üldise Euroopa Liidu õiguse terminoloogiale ja liidu
õigusaktide õigusterminoloogiale ning eelkõige kriminaalasjades
tehtava
õigusalase
koostöö
valdkonnas
kasutatavale
õigusterminoloogiale. Tava kohaldatakse täiendusõppe raames.
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Teine
näide
on
koolitussessioonid
järgmistel
teemadel:
„Kriminaalasjades tehtav õigusalane koostöö ELis, eelkõige Visegradi
riikide vahel”, „Tõendid kriminaalmenetlustes. Suundumused
kriminalistika valdkonnas. Kuriteopaikade ülevaatamise eesmärk ja
tähtsus”, „ELi õiguse rikkumise korral kasutada olevad
õiguskaitsevahendid”, „Karistusregistriandmete vahetamine ja ELis
tehtud süüdimõistvate otsuste arvessevõtmine”, „Välisriigist tõendite
hankimine ja nende vastuvõetavus ELis: vastastikusest abistamisest
vastastikuse tunnustamiseni”, „Väljaandmine ja üleandmine: Euroopa
vahistamismäärus”,
„Kohtuniku
ja
prokuröri
kutse-eetika”,
„Korruptsioonivastane
võitlus”,
ning
„Õigusalane
koostöö
kriminaalasjades Euroopa ja piirkondlikul tasandil”.
Igale koolitusele võib iga partnerriik saata 10 kohtunikust või prokurörist
osalejat. Koolitajad kutsutakse koostööd tegevatest riikidest. Koolitust
(v.a reisikulud) rahastavad võõrustavad asutused. Töökeeled on inglise
keel ja võõrustava asutuse töökeel.
Lisaks nende koolituste korraldamisele on projekti raames loodud
asjaomases õigusvaldkonnas ja piirkonnas tegutsevate ekspertide
rühm. Peale selle on projekt osutunud suurepäraseks vahendiks, mille
abil suurendada vastastikust mõistmist piirkonna kohtunike ja
prokuröride vahel, tugevdades nii nendevahelisi suhteid ja võrgustikke.
Asutuse
kontaktandmed

National Office for the Judiciary (Hungarian Academy of Justice)
Postiaadress: 1363 Pf.: 24 Budapest, Visiting address: Szalay u. 16
1055 Budapest
HUNGARY
Tel: + 36 1354 4100
Faks: + 36 1312 4453
E-post: obh@obh.birosag.hu
Veebisait: http://www.birosag.hu/obh

Märkused

Seda tava kohaldatakse täiendusõppe raames toimuvate koolituste
puhul. Tava on võimalik üle võtta, eriti juhul, kui piirkondlikuks
koostööks vajalikud struktuurid on juba olemas.

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 1 – Study on best practices in training
judges and prosecutors”. Küsitluse viis läbi Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN).

2

