Osvědčené postupy ve vzdělávání soudců a státních zástupců
Kategorie postupu: zavádění vzdělávacích nástrojů ve prospěch náležitého
uplatňování práva EU a mezinárodní justiční spolupráce
Typ postupu: dobrý postup

Země: Maďarsko (Polsko, Česká republika, Slovensko)
Duben 2014

Název postupu

Soudci a státní zástupci ze sousedních zemí/regionů se v oblasti práva
EU (a jazyka) vzdělávají s ohledem na stávající „operativní spolupráci“
společně

Klíčové znaky:

Instituce justičního vzdělávání ze zemí Visegrádské skupiny (V4)
navázaly pevnou regionální spolupráci a organizují společně vzdělávací
činnosti týkající se justiční spolupráce v Evropě. K institucím, které se
spolupráce účastní, patří: Polská národní škola soudnictví a státního
zastupitelství; Justiční akademie České republiky; Justiční akademie
Slovenské republiky; Justiční akademie Maďarska ustanovená v rámci
maďarského Národního úřadu pro justici a Úřad nejvyššího státního
zástupce Maďarska.
Tyto instituce se domnívají, že historické důvody, zeměpisná blízkost
a podobné zkušenosti s integrací do EU znamenají, že mají stejné
potřeby, pokud jde o vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti
evropské justiční spolupráce. V minulých třech letech byly uspořádány
různé vzdělávací akce.
Jedním z příkladů je projekt, který vyvinuly instituce justičního
vzdělávání ze tří zemí Visegrádu (Česká republika, Maďarsko a Polsko)
a Chorvatska, s názvem „Jazykové vzdělávání soudců a státních
zástupců“. Projekt koordinuje maďarské Ministerstvo veřejné správy
a spravedlnosti a finančně jej podporuje Evropská komise.
Cílem projektu je zlepšit u zúčastněných trestních soudců a státních
zástupců právní a odborné znalosti a dovednosti a znalost anglického
jazyka. Jazykové vzdělávání se zaměřuje na právní terminologii
obecného evropského práva a právních aktů Unie, a zejména na právní
terminologii používanou v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech.
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Tento postup se uplatňuje v dalším vzdělávání.
Dalším příkladem je řada vzdělávacích seminářů na tato témata:
„Justiční spolupráce v trestních věcech v EU, zejména v rámci skupiny
V4“, „Důkazy v trestním řízení. Pokrok ve forenzních vědách. Úloha
a význam kriminalistiky“, „Nápravná opatření v případě porušení práva
EU“, „Výměna trestních záznamů a zohlednění odsuzujících rozsudků
v EU“, „Získávání a přípustnost zahraničních důkazů v EU: od vzájemné
pomoci k vzájemnému uznávání“, „Vydávání a předávání: evropský
zatýkací rozkaz“, „Profesní etika soudce a státního zástupce“, „Boj proti
korupci“ a „Justiční spolupráce v trestních věcech – na evropské
a regionální úrovni“.
Pro každou akci může každý partner určit 10 účastníků, soudců nebo
státních zástupců. Školitelé pocházejí ze zemí původu partnerství
založeného na spolupráci. Vzdělávací akce jsou (kromě cestovních
výdajů) financovány hostitelskými institucemi. Pracovními jazyky jsou
angličtina a jazyk hostitelské instituce.
Kromě těchto vzdělávacích akcí vedl projekt k vytvoření skupiny
odborníků na tuto oblast práva v daném regionu. Mimoto se ukázalo, že
je ideálním nástrojem k vytváření vzájemného porozumění mezi soudci
a státními zástupci z regionu a upevňování vzájemných vztahů a sítí.
Kontaktní údaje Národní úřad pro justici (Maďarská justiční akademie) (National Office
instituce
for the Judiciary (Hungarian Academy of Justice))
Poštovní adresa: 1363 Pf.: 24 Budapest, adresa pro návštěvy: Szalay u.
16
1055 Budapest
Maďarsko
Tel. č.: + 36 1 354-4100
Č. faxu: + 36 1 312-4453
E-mail: obh@obh.birosag.hu
Internetové stránky: http://www.birosag.hu/obh
Další poznámky

Tento postup se používá u vzdělávacích akcí v rámci dalšího vzdělávání.
Je přenositelný, zejména v případě, pokud již existují struktury
regionální spolupráce.

Zdroj: Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Část 1 – Studie o osvědčených postupech ve
vzdělávání soudců a státních zástupců“, kterou provedla Evropská síť pro justiční vzdělávání.
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