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Naslov prakse

Sodniki in tožilci iz sosednjih držav/regij na skupnem usposabljanju o
pravu EU (in jeziku), na katerem razpravljajo o obstoječem
„operativnem sodelovanju“

Glavne
značilnosti

Institucije za usposabljanje v pravosodju držav Višegrajske skupine (V4)
so vzpostavile trdno regionalno sodelovanje, ki obsega organizacijo
dejavnosti usposabljanja o pravosodnem sodelovanju v Evropi.
Institucije, ki so vključene v sodelovanje, so: poljska nacionalna šola za
sodnike in tožilce; češka pravosodna akademija; slovaška pravosodna
akademija; madžarska pravosodna akademija, ustanovljena v okviru
madžarskega nacionalnega urada za pravosodje, in urad generalnega
tožilca Madžarske.
Te institucije so prepričane, da imajo zaradi zgodovinskih razlogov,
geografske bližine in podobnih izkušenj z vključitvijo v EU enake
potrebe po usposabljanju sodnikov in tožilcev na področju evropskega
pravosodnega sodelovanja. V zadnjih treh letih so bila organizirana
različna usposabljanja.
Tak primer je projekt, ki so ga razvile institucije za usposabljanje v
pravosodju treh višegrajskih držav (Češke republike, Madžarske in
Poljske) in Hrvaške ter se imenuje „Jezikovno usposabljanje za sodnike
in tožilce“. Projekt usklajuje madžarsko ministrstvo za javno upravo in
pravosodje, finančno pa ga podpira Evropska komisija.
Namen projekta je izboljšati angleščino ter pravno in strokovno znanje
in spretnosti sodelujočih kazenskih sodnikov in tožilcev. Poudarek pri
jezikovnem usposabljanju je na pravni terminologiji splošnega prava
Evropske unije in pravnih aktov Unije, zlasti na pravni terminologiji na
področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah. Ta praksa se
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Sodniki in tožilci iz sosednjih držav/regij na skupnem usposabljanju o pravu EU (in jeziku), na
katerem razpravljajo o obstoječem „operativnem sodelovanju“
uporablja pri stalnem usposabljanju.
Drug primer je sklop seminarjev za usposabljanje o naslednjih temah:
„pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah v EU, natančneje v okviru
skupine V4“, „dokazi v kazenskem postopku, napredek v forenzični
znanosti, vloga in pomen kriminologije“, „pravna sredstva zaradi kršitve
prava EU“, „izmenjava kazenskih evidenc in upoštevanje obsodb v EU“,
„pridobivanje in dopustnost tujih dokazov v EU: od medsebojne pomoči
do vzajemnega priznavanja“, „izročitev in predaja: evropski nalog za
prijetje“, „poklicna etika sodnika in tožilca“, „preprečevanje korupcije“
ter „pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – evropsko in
regionalno“.
Vsak partner lahko za posamezno usposabljanje izbere deset
udeležencev, sodnikov ali tožilcev. Izvajalce usposabljanja povabijo iz
držav pobudnic partnerstva o sodelovanju. Usposabljanja (razen potnih
stroškov) financirajo institucije gostiteljice. Delovna jezika sta
angleščina in jezik institucije gostiteljice.
Poleg teh usposabljanj se je v okviru projekta oblikovala skupina
strokovnjakov za to pravno področje iz regije. Projekt pa se je izkazal
tudi kot odlično orodje za vzpostavitev medsebojnega razumevanja
med sodniki in tožilci iz regije, saj krepi njihove medsebojne povezave in
mreže.
Kontaktni
podatki
institucije

Nacionalni urad za pravosodje (Madžarska pravosodna akademija)
Poštni naslov: 1363 Pf.: 24 Budimpešta, naslov za obiske: Szalay u. 16
1055 Budimpešta
Madžarska
Telefon: +36 1 354 4100
Telefaks: +36 1 312 4453
E-naslov: obh@obh.birosag.hu
Spletno mesto: http://www.birosag.hu/obh

Druge pripombe

Ta praksa se uporablja v okviru stalnega usposabljanja. Je prenosljiva,
zlasti če so že vzpostavljene strukture za regionalno sodelovanje.

Vir: Pilotni projekt – Evropsko izobraževanje v pravosodju: „Sklop 1 – Študija o najboljših praksah pri
usposabljanju sodnikov in tožilcev“, ki jo je izvedla Evropska mreža institucij za izobraževanje v
pravosodju (European Judicial Training Network – EJTN)
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