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Titel van de
praktijk

Rechters en openbaar aanklagers uit buurlanden/regio's volgen samen
een opleiding in EU-recht (inclusief taalaspecten), als weerspiegeling
van de bestaande operationele samenwerking.

Voornaamste
kenmerken:

De gerechtelijke opleidingsinstituten van de landen van de Visegradgroep
(V4)
hebben
een
stevig
verankerd
regionaal
samenwerkingsverband, in het kader waarvan onder meer
opleidingsactiviteiten op het gebied van justitiële samenwerking in
Europa worden georganiseerd. De deelnemende instituten: de
Nationale School voor de rechterlijke macht en het openbaar
ministerie van Polen; de Academie voor de rechterlijke macht van de
Tsjechische Republiek, de Academie voor de rechterlijke macht van de
Slowaakse Republiek, en de Hongaarse Academie voor de rechterlijke
macht, die onder het Nationaal Bureau voor de rechterlijke macht van
Hongarije en het Bureau van de openbaar aanklager van Hongarije
ressorteert.
Deze instituten zijn van mening dat ze om historische redenen, hun
geografische nabijheid en hun vergelijkbare ervaringen met de
Europese integratie dezelfde behoeften hebben wat betreft de
opleiding van rechters en openbaar aanklagers op het gebied van
Europese justitiële samenwerking. In de afgelopen drie jaar zijn diverse
opleidingsevenementen georganiseerd.
Een voorbeeld is het project "Taaltraining voor rechters en openbaar
aanklagers",
dat
is
ontwikkeld
door
de
gerechtelijke
opleidingsinstituten van drie Visegrad-landen (Tsjechië, Hongarije en
Polen) en Kroatië. Het project wordt gecoördineerd door het
Hongaarse ministerie van Overheden en Justitie en wordt financieel
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ondersteund door de Europese Commissie.
Het doel van het project is om de kennis en vaardigheden van de
deelnemende rechters en openbaar aanklagers op het gebied van het
EU-recht, hun beroep en de Engelse taal te vergroten. De focus van de
taaltraining ligt op de juridische terminologie van het algemene EUrecht en EU-rechtshandelingen, en in het bijzonder op de juridische
terminologie op het gebied van justitiële samenwerking in strafzaken.
De praktijk wordt toegepast in het kader van de permanente educatie
van rechters en openbaar aanklagers.
Een ander voorbeeld is een serie seminars over de volgende
onderwerpen: "Justitiële samenwerking in strafzaken binnen de EU, en
specifiek binnen de V4", "Bewijs in strafrechtelijke procedures.
Vooruitgang in de forensische wetenschap. Rol en belang van de
criminologische wetenschap", "Verhaalsmogelijkheden na inbreuken
op het EU-recht", "Het uitwisselen van strafregisters en het in
aanmerking nemen van veroordelingen in de EU", "Verkrijging en
toelaatbaarheid van buitenlands bewijs in de EU: van wederzijdse
bijstand tot wederzijdse erkenning", "Uitlevering en overlevering: het
Europees aanhoudingsbevel", "Beroepsethiek van de rechter en de
openbaar
aanklager",
"Corruptiebestrijding",
en
"Justitiële
samenwerking in strafzaken – Europees en regionaal".
Voor elk evenement kan elke partner tien deelnemers (rechters of
openbaar aanklagers) uitnodigen. De trainers zijn afkomstig uit de
landen die deelnemen aan het partnerschap. De kosten van de
trainingsevenementen (afgezien van de reiskosten) worden
gefinancierd door de gastinstituten. De werktalen zijn het Engels en de
taal van het gastinstituut.
Behalve in deze evenementen heeft het project geresulteerd in de
oprichting van een pool van regionale deskundigen op dit specifieke
rechtsgebied. Bovendien is het project een perfect instrument
gebleken om wederzijds begrip tussen rechters en openbaar
aanklagers in de regio te kweken en hun onderlinge betrekkingen en
netwerken te versterken.
Contactgegevens
van de instelling

Nationaal Bureau voor de rechterlijke macht (Hongaarse Academie
voor de rechterlijke macht)
Postadres: 1363 Pf.: 24 Boedapest. Bezoekadres: Szalay u. 16
1055 Boedapest
Hongarije
Tel.: + 36 1 354-4100
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Fax: + 36 1 312-4453
Email: obh@obh.birosag.hu
Website: http://www.birosag.hu/obh
Overige
opmerkingen

Deze praktijk wordt toegepast in het kader van de permanente
educatie van rechters en openbaar aanklagers. De praktijk is
overdraagbaar, met name wanneer er reeds structuren voor regionale
samenwerking bestaan.

Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: "Lot 1 – Study on best practices in training judges and
prosecutors", uitgevoerd door het Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO)
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