Bedste praksis inden for uddannelse af dommere og
anklagere
Praksiskategori: Gennemførelse af uddannelsesværktøjer til fremme af korrekt
Type praksis: God praksis
Land: Ungarn (Polen, Tjekkiet og Slovakiet)
anvendelse af EU-retten og internationalt
retligt samarbejde
April 2014
Betegnelse for
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Dommere og anklagere fra nabolande/-regioner undervises sammen i
EU-ret (og sprog) som et resultat af det eksisterende praktiske
samarbejde

Hovedtræk:

De juridiske uddannelsesinstitutioner i Visegrad-landene (V4) har
etableret et tæt regionalt samarbejde om at tilrettelægge
uddannelsesaktiviteter om retligt samarbejde i Europa. De institutioner,
der deltager i samarbejdet, er den nationale skole for retsvæsenet og
offentlige anklagere i Polen, retsakademiet i Tjekkiet, retsakademiet i
Slovakiet, retsakademiet i Ungarn under det nationale kontor for
Ungarns retsvæsen og den offentlige anklagemyndighed i Ungarn.
Disse institutioner mener, at de qua deres fælles historie, den
geografiske nærhed og deres ensartede erfaringer med integration i EU
har det samme behov for uddannelse af dommere og anklagere i
europæisk retligt samarbejde. I de sidste tre år har de afholdt forskellige
kurser.
Et eksempel herpå er et projekt, som er udviklet af de retlige
uddannelsesinstitutioner i tre Visegrad-lande (Tjekkiet, Ungarn og
Polen) og Kroatien om sprogundervisning for dommere og anklagere.
Projektet koordineres af det ungarske ministerium for offentlig
forvaltning og retspleje og er økonomisk støttet af EuropaKommissionen.
Sigtet med projektet er at forbedre de deltagende strafferetsdommeres
og anklageres juridiske og faglige viden og deres kendskab til engelsk.
Sprogundervisningen fokuserer på generel juridisk terminologi fra EUretten og især på den juridiske terminologi, der anvendes i det retlige
samarbejde i straffesager. Denne praksis anvendes inden for
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Dommere og anklagere fra nabolande/-regioner undervises sammen i EU-ret (og sprog) som et
resultat af det eksisterende praktiske samarbejde
videreuddannelse.
Et andet eksempel er en række seminarer om følgende emner: "Retligt
samarbejde i straffesager i EU, navnlig inden for V4-gruppen",
"Bevisoptagelse i straffesager", "Fremskridt inden for retsmedicin",
"Kriminalforskningens betydning", "Retsmidler ved overtrædelse af EUretten", "Udveksling af straffeattester og hensyntagen til domme i EU",
"Erhvervelse og anerkendelse af udenlandske beviser i EU: fra gensidig
bistand til gensidig anerkendelse", "Udlevering og overdragelse: den
europæiske arrestordre", "Faglig etik for dommere og anklagere", "
Bekæmpelse af korruption" og "Retligt samarbejde i europæiske og
regionale straffesager".
Til de forskellige kurser kan hver partner udpege 10 deltagere, enten
dommere eller anklagere. Der inviteres undervisere fra de lande, der har
taget initiativ til partnerskabet. Kurserne finansieres (bortset fra
rejseudgifter) af værtsinstitutionerne. Arbejdssprogene er engelsk og
værtsinstitutionens sprog.
Ud over disse kurser har projektet resulteret i, at regionen nu har
adgang til en pulje af eksperter på dette område. Desuden har det vist
sig at være et perfekt redskab til at skabe gensidig forståelse blandt
regionens dommere og anklagere og styrke deres indbyrdes relationer
og netværk.
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Andre
bemærkninger

Denne praksis anvendes til videreuddannelseskurser. Den kan
overdrages, især når der allerede findes strukturer for regionalt
samarbejde.

Kilde: Pilotprojekt: Uddannelse af dommere og anklagere i Europa: "Del 1 – Undersøgelse af bedste
praksis inden for uddannelse af dommere og anklagere", gennemført af Det Europæiske Netværk for
Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN)
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