Osvědčené postupy ve vzdělávání soudců a státních zástupců
Kategorie postupu: zavádění vzdělávacích nástrojů ve prospěch náležitého
uplatňování práva EU a mezinárodní justiční spolupráce
Typ postupu: nejlepší postup

Instituce: Evropská síť pro justiční vzdělávání
Duben, 2014

Název postupu

Trestní soudnictví I – mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech
– „simulace týkající se evropského zatýkacího rozkazu a vzájemné
právní pomoci“

Klíčové znaky:

Projekt Evropské sítě pro justiční vzdělávání s názvem Trestní
soudnictví I – mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech –
„simulace týkající se evropského zatýkacího rozkazu a vzájemné právní
pomoci“ byl původně navržen Střediskem justičních studií v Portugalsku
a sestává z řady vzdělávacích seminářů, z nichž každý zahrnuje dvě nebo
tři různé země EU.
Tyto semináře mají co nejpřesněji navodit skutečné prostředí justiční
spolupráce v trestních věcech mezi zúčastněnými členskými státy za
účasti zástupců EUROJUSTu a Evropské justiční sítě (EJS).
V první fázi jsou účastníci rozděleni do národních skupin a mají
přezkoumat pokrok v případech založených na skutečných nebo
fiktivních skutkových okolnostech, přičemž každý z nich navrhne použití
právních nástrojů justiční spolupráce. Poté jsou požádáni, aby vydali
mezinárodní žádosti o spolupráci určené jiným zemím, které se rovněž
účastní semináře a které pokládají za vhodné; to se provádí vyplněním
příslušných formulářů (obvykle evropský zatýkací rozkaz, dožádání,
osvědčení o vzájemném uznávání atd.).
Ve druhé fázi účastníci (stále ještě v národních skupinách) posuzují
žádosti podané jinými národními skupinami v rámci semináře, které
byly určeny jejich zemi. Jsou požádáni, aby pro každou žádost vyhotovili
rozhodnutí na základě použitelného práva EU a vnitrostátního práva.
Ve třetí fázi se účastníci spojí do mezinárodně smíšených skupin, aby
vysvětlili a pochopili důvody rozhodnutí národních skupin ohledně
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Trestní soudnictví I – mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech – „simulace týkající se
evropského zatýkacího rozkazu a vzájemné právní pomoci“
původně vydaných mezinárodních žádostí. Jsou informováni rovněž
o případných neobvyklých aspektech při vyřizování těchto žádostí
v ostatních členských státech. To se někdy uskutečňuje současně ve
dvou různých členských státech pomocí videokonference.
Na základě poskytnutých odpovědí (opět v národních skupinách) jsou
účastníci požádáni, aby pro své případy našli co nejlepší řešení.
Kurz je završen dvěma přednáškami týkajícími se souvisejících
záležitostí.
Dotyčný model vzdělávání slouží těmto hlavním účelům: pomáhá
účastníkům při vyhotovování a vyřizování žádostí o mezinárodní
spolupráci v souvislosti s evropským zatýkacím rozkazem, příkazů
k zajištění majetku nebo žádostí o vzájemnou právní pomoc, radí jim,
jak podat žádost a využívat EJS a EUROJUST (při napodobování jejich
rolí); poskytuje jim teoretické znalosti s ohledem na žádosti a zajišťuje
rovněž mezinárodní fórum pro diskusi o výše uvedených souvisejících
otázkách.
Dostupný přímý http://www.ejtn.eu/en/About/Criminal-Justice-Project/
internetový
odkaz
Kontaktní údaje Evropská síť pro justiční vzdělávání (European Judicial Training Network
instituce
(EJTN))
Rue du Commerce 16 B
1000 Brussels
Belgie
Tel. č.: + 32 2 280 22 42
Č. faxu: + 32 2 280 22 36
E-mail: ejtn@ejtn.eu
Internetové stránky: http://www.ejtn.eu
Další poznámky

Tento mechanismus nepochybně představuje NEJLEPŠÍ POSTUP,
ačkoli jej lze použít pouze v mezinárodním prostředí.

Zdroj: Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Část 1 – Studie o osvědčených postupech ve
vzdělávání soudců a státních zástupců“, kterou provedla Evropská síť pro justiční vzdělávání.
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