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Τίτλος
πρακτικής

Κοινή κατάρτιση δικαστών και εισαγγελέων από γειτονικές
χώρες/περιφέρειες στο δίκαιο της ΕΕ (και τη γλώσσα), που
αντικατοπτρίζει την υπάρχουσα «επιχειρησιακή συνεργασία»

Κύρια
χαρακτηριστικά

Οι φορείς δικαστικής κατάρτισης των χωρών της ομάδας Βίσεγκραντ
(V4) έχουν αναπτύξει σταθερή περιφερειακή συνεργασία, που
συνίσταται στη διοργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης στον τομέα
της δικαστικής συνεργασίας στην Ευρώπη. Οι φορείς που
συμμετέχουν στη συνεργασία είναι: η Εθνική Σχολή Δικαστών και
Εισαγγελέων της Πολωνίας· η Δικαστική Ακαδημία της Τσεχικής
Δημοκρατίας· η Δικαστική Ακαδημία της Σλοβακικής Δημοκρατίας· η
Ουγγρική Ακαδημία Δικαιοσύνης που λειτουργεί στο πλαίσιο της
Εθνικής Υπηρεσίας Δικαστικών Λειτουργών της Ουγγαρίας και του
Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Ουγγαρίας.
Οι εν λόγω φορείς πιστεύουν ότι ιστορικοί λόγοι, η γεωγραφική τους
εγγύτητα και οι παρόμοιες εμπειρίες τους όσον αφορά την ένταξη
στην ΕΕ έχουν ως αποτέλεσμα την ύπαρξη κοινών αναγκών στην
κατάρτιση δικαστών και εισαγγελέων στον τομέα της ευρωπαϊκής
δικαστικής συνεργασίας. Τα τρία τελευταία έτη έχουν διοργανωθεί
διάφορες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις.
Ένα παράδειγμα είναι το πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από τους
φορείς δικαστικής κατάρτισης τριών από τις χώρες Βίσεγκραντ
(Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία και Πολωνία) και της Κροατίας, με
τίτλο «Γλωσσική κατάρτιση για δικαστές και εισαγγελείς». Το
πρόγραμμα συντονίζεται από το ουγγρικό Υπουργείο Δημόσιας
Διοίκησης και Δικαιοσύνης και υποστηρίζεται οικονομικά από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση των νομικών, επαγγελματικών
και γλωσσικών (αγγλικά) γνώσεων και δεξιοτήτων των ποινικών
δικαστών και των εισαγγελέων που συμμετέχουν. Η γλωσσική
κατάρτιση εστιάζεται στη νομική ορολογία του γενικού δικαίου της ΕΕ
και των ενωσιακών νομοθετικών πράξεων, και ειδικά στη νομική
ορολογία που χρησιμοποιείται στον τομέα της δικαστικής
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Η πρακτική εφαρμόζεται στο
πλαίσιο της συνεχιζόμενης κατάρτισης.
Ένα άλλο παράδειγμα είναι μια σειρά σεμιναρίων κατάρτισης στα εξής
θέματα: «Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις στην ΕΕ, ειδικά
εντός της ομάδας V4», «Αποδεικτικά στοιχεία σε ποινικές διαδικασίες.
Πρόοδος της εγκληματολογίας. Ρόλος και σημασία της εξέτασης της
εγκληματολογικής επιστήμης», «Μέσα προσφυγής κατά παραβάσεων
του ευρωπαϊκού δικαίου», «Ανταλλαγή ποινικών μητρώων και
συνυπολογισμός καταδικαστικών αποφάσεων στην ΕΕ», «Τρόποι
συλλογής και το αποδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων που
προέρχονται από άλλο κράτος στην ΕΕ: από την αμοιβαία συνδρομή
στην αμοιβαία αναγνώριση», «Έκδοση και παράδοση: ευρωπαϊκό
ένταλμα σύλληψης», «Επαγγελματική ηθική δικαστών και
εισαγγελέων», «Καταπολέμηση της διαφθοράς» και «Δικαστική
συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις – ευρωπαϊκή και περιφερειακή».
Σε κάθε εκδήλωση, κάθε εταίρος μπορεί να ορίσει 10 συμμετέχοντες,
δικαστές ή εισαγγελείς. Οι εκπαιδευτές προσκαλούνται από τις χώρες
προέλευσης των εταίρων της συνεργασίας. Οι εκπαιδευτικές
εκδηλώσεις (εκτός από τα έξοδα μετακίνησης) χρηματοδοτούνται από
τους φορείς υποδοχής. Οι γλώσσες εργασίας είναι η αγγλική και η
γλώσσα του φορέα υποδοχής.
Εκτός από αυτές τις εκδηλώσεις κατάρτισης, το πρόγραμμα έχει ως
αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων στην
περιοχή αυτή για τον συγκεκριμένο τομέα δικαίου. Επιπλέον, έχει
αποδειχθεί ότι είναι ιδανικό μέσο για την προώθηση της αμοιβαίας
κατανόησης μεταξύ δικαστών και εισαγγελέων της περιοχής, για τη
σύσφιξη των σχέσεων τους και την ενίσχυση των δικτύων τους.
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Άλλες
παρατηρήσεις

Η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμόζεται στο πλαίσιο εκπαιδευτικών
εκδηλώσεων συνεχιζόμενης κατάρτισης. Είναι δυνατό να μεταφερθεί,
ειδικά όταν υπάρχουν ήδη οι δομές για περιφερειακή συνεργασία.

Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 1 – Μελέτη σχετικά με τις
βέλτιστες πρακτικές κατάρτισης δικαστών και εισαγγελέων», που εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ)
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