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Názov postupu

Trestná justícia I – Medzinárodná justičná spolupráca v trestných
veciach – „Simulácia európskeho zatýkacieho rozkazu a vzájomnej
pomoci v trestných veciach“

Hlavné črty:

Projekt siete EJTN Trestná justícia I – Medzinárodná justičná spolupráca
v trestných veciach – „Simulácia európskeho zatýkacieho rozkazu
a vzájomnej pomoci v trestných veciach“ pôvodne vytvorilo Centrum
právnych štúdií v Portugalsku. Skladá sa zo série seminárov odbornej
prípravy, z ktorých každý zahŕňa dve alebo tri rôzne krajiny EÚ.
Cieľom týchto seminárov je čo najpresnejšie napodobiť reálne
prostredie justičnej spolupráce v trestných veciach medzi zúčastnenými
členskými štátmi za prítomnosti zástupcov EUROJUSTU a EJS
(Európskej justičnej siete).
V prvej fáze sa účastníci stretnú v národných skupinách s cieľom
preskúmať pokrok vo veciach založených na skutočných alebo
vymyslených skutočnostiach s využitím právnych nástrojov súdnej
spolupráce. Potom dostanú za úlohu vydať medzinárodné žiadosti
o spoluprácu s inými krajinami zúčastnenými na seminári, ktoré
považujú za vhodné, a to vyplnením príslušných formulárov (zvyčajne
európskeho zatýkacieho rozkazu, dožiadania, osvedčení o vzájomnom
uznávaní atď.).
V druhej fáze účastníci v národných skupinách preskúmajú žiadosti
ostatných národných skupín v seminári, ktoré boli adresované ich
krajine. Pre každú z nich musia pripraviť rozhodnutie v súlade s platnými
právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi.
V tretej fáze účastníci vytvoria medzinárodné zmiešané skupiny,
v ktorých si vysvetlia dôvody vnútroštátnych rozhodnutí o vydaných
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medzinárodných žiadostiach a budú sa ich snažiť pochopiť. Poskytnú si
aj informácie o prípadných nezvyčajných aspektoch v súvislosti
s plnením týchto požiadaviek v iných členských štátoch. Tento postup
niekedy prebieha súčasne v dvoch rôznych členských štátoch
prostredníctvom videokonferencie.
A napokon, účastníci musia na základe poskytnutých odpovedí (znova
v národných skupinách) nájsť najlepšie riešenie svojich vlastných
prípadov.
Kurz uzavrú dve prednášky o súvisiacich otázkach.
Tento model odbornej prípravy má tieto hlavné účely: pomáha
účastníkom pri koncipovaní a vykonávaní žiadostí o medzinárodnú
spoluprácu v súvislosti s európskym zatýkacím rozkazom, príkazmi na
zmrazenie alebo bežným žiadosťami o vzájomnú pomoc v trestných
veciach, pri podávaní žiadostí EJS a EUROJUSTU a využívaní ich služieb
(simuláciou ich činnosti), poskytuje im teoretické poznatky
o žiadostiach a, napokon, poskytuje im medzinárodné fórum na diskusiu
o súvisiacich otázkach.
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Mechanizmus nepochybne predstavuje NAJLEPŠÍ POSTUP, hoci ho
možno použiť iba na medzinárodnej úrovni.

Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 1 – Štúdia o najlepších postupoch
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