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Denumirea
practicii

Justiție penală I – Cooperarea judiciară internațională în materie
penală – „Simulări privind mandatele europene de arestare și
asistența judiciară reciprocă”

Caracteristici
principale:

Proiectul Rețelei Europene de Formare Judiciară Justiție penală I –
Cooperarea judiciară internațională în materie penală – „Simulări privind
mandatele europene de arestare și asistența judiciară reciprocă” a fost
conceput inițial de Centrul de Studii Judiciare din Portugalia și constă
într-o serie de seminare de formare, fiecare dintre acestea implicând
două sau trei state membre diferite ale UE.
Seminarele urmăresc să recreeze, cât mai exact posibil, un cadru real de
cooperare judiciară în materie penală între statele membre participante,
bazându-se pe prezența reprezentanților EUROJUST și RJE (Rețeaua
Judiciară Europeană).
În prima etapă, participanții se reunesc în grupuri naționale pentru a
analiza evoluția unor spețe bazate pe fapte reale sau fictive, fiecare
sugerând utilizarea unor instrumente juridice pentru cooperare
judiciară. Ulterior, acestora li se cere să trimită cereri internaționale de
cooperare celorlalte țări participante la seminar, astfel cum consideră
adecvat; pentru aceasta, se completează formularele relevante (în mod
normal, mandate europene de arestare, comisii rogatorii, certificate de
recunoaștere reciprocă etc.).
În cea de a doua etapă, tot în cadrul grupurilor naționale, participanții
analizează cererile înaintate de celelalte grupuri naționale participante
la seminar care sunt adresate țării lor. Aceștia trebuie să elaboreze,
pentru fiecare dintre cereri, o hotărâre în conformitate cu legislația
națională și europeană aplicabilă.
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În cea de a treia etapă, participanții se reunesc în grupuri mixte
internaționale pentru a explica și a înțelege temeiurile hotărârilor
naționale cu privire la cererile internaționale înaintate inițial. De
asemenea, aceștia sunt informați cu privire la orice aspecte neobișnuite
referitoare la punerea în aplicare a cererilor respective în celelalte state
membre. Această acțiune se desfășoară uneori simultan în două state
membre diferite, prin videoconferință.
În final, pe baza răspunsurilor furnizate (din nou în cadrul grupurilor
naționale), participanților li se cere să identifice cea mai bună soluție
pentru propriile spețe.
Cursul de formare este completat de două prelegeri pe teme conexe.
Acest model de formare servește următoarelor scopuri principale: oferă
asistență participanților pentru elaborarea și aplicarea cererilor
internaționale de cooperare privind mandatul european de arestare,
recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare sau cererile obișnuite
de asistență judiciară reciprocă, precum și pentru modul de aplicare și
de utilizare a RJE și EUROJUST (în cadrul simulării rolurilor lor);
furnizează participanților contextul teoretic pentru cereri și, în final, le
oferă un forum de discuție internațional cu privire la aspectele conexe
menționate anterior.
Link internet
direct disponibil

http://www.ejtn.eu/en/About/Criminal-Justice-Project/
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Alte observații

Acest mecanism se încadrează, în mod evident, în categoria CEA MAI
BUNĂ PRACTICĂ, deși se poate aplica numai într-un context
internațional.

Sursă: Proiectul pilot – Formarea judiciară europeană: „Lotul 1 – Studiu cu privire la cele mai bune practici
de formare a judecătorilor și procurorilor”, realizat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN).
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