A. CIELE PROJEKTU
Primárnym cieľom projektu „Zvyšovanie odbornej kvalifikácie
sudcov a prokurátorov v oblasti európskeho práva a informačných
technológií“ je v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do
Európskej únie zlepšiť odbornú úroveň sudcov, prokurátorov,
vyšších súdnych úradníkov a právnych čakateľov v oblasti práva
Európskej únie, súvisiacich slovenských právnych predpisov,
v oblasti judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a v oblasti
informačných technológií prostredníctvom komplexnej série školení
v uvedených oblastiach.
Občianske združenie EUROIURIS týmto projektom využíva
v spolupráci s JUSTIČNOU AKADÉMIOU jednu z prvých výziev
Európskeho sociálneho fondu vyhlásenú zatiaľ iba pre Bratislavský
samosprávny kraj, aby aj za pomoci finančných prostriedkov
Európskej únie napomáhali rozhodujúcou mierou k zvyšovaniu
intenzity ďalšieho vzdelávania sudcov a prokurátorov a zabezpečili
tak ich adaptabilitu požadovanú spoločnosťou právneho štátu.
Rovnakým spôsobom plánuje občianske združenie EUROIURIS
spolu s Justičnou akadémiou pri najbližšej možnej príležitosti
požiadať o finančné prostriedky na vzdelávanie ostatných
slovenských sudcov, prokurátorov, vyšších súdnych úradníkov
a právnych čakateľov v európskom práve a IT.

B. SÚHRNNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE
SPÔSOB REALIZÁCIE PROJEKTU

Vzdelávanie v rámci projektu bude realizované formou
jednodňových alebo dvojdňových vzájomne kombinovateľných
seminárov. Počet účastníkov jedného seminára je stanovený približne
na 15 – 20 osôb a budú ho zabezpečovať podľa potrieb jeden až
dvaja domáci a zahraniční lektori. Pri vzdelávaní sa okrem
teoretickej prípravy bude klásť dôraz aj na praktickú analýzu
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prípadovej praxe Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a
Európskeho súdu pre ľudské práva.
Do vzdelávania realizovaného v rámci tohto projektu budú
zapojené nasledujúce inštitúcie:
- Najvyšší súd Slovenskej republiky;
- Generálna prokuratúra Slovenskej republiky;
- Špeciálny súd;
- Úrad špeciálnej prokuratúry;
- Krajský súd v Bratislave;
- Krajská prokuratúra v Bratislave;
- okresné súdy Bratislava I – V;
- okresné prokuratúry Bratislava I – V;
- Vojenský obvodový súd v Bratislave;
- Vojenská obvodová prokuratúra v Bratislave.

OBSAHOVÁ ŠTRUKTÚRA SEMINÁROV

Uvádzame predbežnú obsahovú náplň seminárov. ktorá bude
v priebehu realizácie projektu prispôsobovaná požiadavkám
účastníkov vzdelávania.

A. Právo Európskej únie
1. Charakteristika Európskej únie, jej právneho poriadku
a súdnych orgánov
- rozdelenie kompetencií medzi Európsku úniu, Európske
spoločenstvá a členské štáty
- inštitucionálny systém a legislatívny proces v EÚ
- pramene práva EÚ, postavenie judikatúry Súdneho dvora
- vlastnosti komunitárneho práva
- ústavnoprávne aspekty aplikácie práva EÚ v SR
- štruktúra a právomoci súdnych orgánov spoločenstiev
- vzťah Súdneho dvora ES a národných súdov
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- vyhľadávanie predpisov EÚ na internete
2. Súdy spoločenstiev a prejudiciálne konanie
- priebeh konania pred súdmi EÚ (incidenčné otázky, zmier,
späťvzatie návrhu, vstúpenie do konania, predbežné opatrenia,
rozhodnutia súdov Európskej únie, opravné prostriedky)
- druhy priamych konaní pred súdmi EÚ (konanie o neplatnosť,
konanie o nesplnení povinnosti, konanie o nečinnosti, konanie
o náhradu škody, pracovnoprávne spory, stanoviská Súdneho
dvora ES, ostatné druhy priamych konaní)
- konanie o prejudiciálnej otázke (konanie pred vnútroštátnym
súdnym orgánom, komunitárne právo spôsobilé byť predmetom
prejudiciálneho konania, konanie pred Súdnym dvorom)
3. Aplikácia komunitárneho práva a náhrada škody, ochrana
ľudských práv v EÚ
- povinnosti národného sudcu a iných orgánov pri aplikácii
komunitárneho práva
- zásady efektivity a ekvivalencie
- práva jednotlivca vyplývajúce z porušenia komunitárneho práva
členským štátom (právo na sudcu, právo na predbežného sudcu,
právo na vrátenie plnenia bez právneho dôvodu, právo na náhradu
škody)
- judikatúra v oblasti ochrany základných práva a slobôd, vzťah
súdnych rozhodnutí SD a Európskeho súdu pre ľudské práva
- Zmluva o Ústave pre Európu a perspektívy práva EÚ
4. Justičná spolupráca v civilných a obchodných veciach
- rozhodné právo pre zmluvné a mimozmluvné záväzky
- právomoc súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí vo
veciach civilných a obchodných
- právomoc súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí vo
veciach manželských a vo veciach rodičovskej zodpovednosti
- európsky exekučný titul pre nesporné pohľadávky
- doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností
- spolupráca pri vykonávaní dôkazov
- zlepšenie prístupu k spravodlivosti pri sporoch s medzinárodným
prvkom
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5. Vnútorný trh a sloboda podnikania v EÚ
- voľný pohyb tovarov (normalizácia, technické normy
a osvedčenia, technické a daňové prekážky voľného pohybu
tovarov v rámci spoločenstva)
- sloboda podnikania v EÚ (sloboda etablovania, sloboda
poskytovania služieb, niektoré harmonizované povolania
a činnosti)
- voľný pohyb kapitálu (liberalizácia kapitálového a platobného
styku, nadobúdanie nehnuteľností v SR a ostatných členských
štátoch, bankové právo a finančné služby)
6. Pracovné právo, voľný pohyb osôb
- právo vstupu, pohybu a pobytu osôb na území iného členského
štátu
- výhrada verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia
- voľný pohyb pracovníkov, prístup k zamestnaniu a podmienky
zamestnávania
- postavenie rodinných príslušníkov pracovníkov
- uznávanie diplomov a kvalifikačných predpokladov
7. Právo obchodných spoločností
- harmonizácia práva obchodných spoločností
- predpisy v oblasti účtovníctva
- nové subjekty európskeho obchodného práva – európska
spoločnosť, európske zoskupenie hospodárskych záujmov,
európske družstvo
8. Konkurzné právo
- pôsobnosť európskej právnej úpravy
- kompetenčné pravidlá
- uznávanie rozhodnutí a ich účinkov
- právomoci správcov
- koordinácia konaní
- ochrana veriteľov
9. Ochrana spotrebiteľa
- informovanie a bezpečnosť spotrebiteľov
- právo spotrebiteľa na náhradu škody spôsobenú vadným
výrobkom
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- ochrana ekonomických záujmov spotrebiteľov
- ochrana spotrebiteľov pri podomovom a zásielkovom predaji,
spotrebiteľskom úvere a poskytovaní služieb na diaľku
10. Ochrana hospodárskej súťaže, nekalá súťaž
- zakázané dohody, zneužitie dominantného postavenia
- kontrola koncentrácií a štátna pomoc
- vzťah medzi komunitárnou legislatívou a národnými legislatívami
- klamlivá reklama, nekalé obchodné praktiky, klamlivé obchodné
praktiky, klamlivé opomenutia, agresívne obchodné praktiky a
- kódexy správania
11. Ochrana duševného vlastníctva
- televízne vysielanie, licencie, televízna reklama
- ochrana počítačových programov a databáz
- ochrana autorských a príbuzných práv, ich prenájom a právne
nástupníctvo
- európsky patent a európska ochranná známka, európske
priemyslové vzory
12. Burzové obchody
- kótovaný trh a informácie o cenných papieroch
- verejná ponuka na prevzatie cenných papierov
- burzové obchody, kótovanie cenných papierov
- prijímanie akcií
- povinnosti emitentov
- zverejňovanie informácií
- dôverné informácie a zneužívanie trhu
13. Daňové právo
- harmonizácia priamych a nepriamych daní;
- zákaz diskriminačného zdaňovania v prípade práva na etablovanie;
- vnútroštátne zdaňovanie a hospodárska súťaž;
- refundácia daní;
- zdaňovanie nových európskych podnikateľských subjektov;
- zdaňovanie materských a dcérskych spoločností;
- spolupráca daňových a finančných správ;
- európske komunitárne dane.
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14. Trestné právo
- vlastnosti aktov tretieho piliera, ich priamy účinok a výhrady
- policajná a súdna spolupráca v trestných veciach
- Europol, Eurojust, európska súdna sieť, spoločné vyšetrovacie
tímy
- právomoc Súdneho dvora v rámci tretieho piliera
- európske skutkové podstaty niektorých trestných činov
- postavenie obetí v trestnom konaní
- schengenský systém
- európsky zatýkací rozkaz
15. Verejné obstarávanie
- harmonizácia práva verejných zákaziek
- finančné limity, podlimitná a podprahová zákazka
- verejný obstarávatelia a ich povinnosti
- súťažné podmienky
- postupy vo verejnom obstarávaní, predkladanie, otváranie
a vyhodnocovanie ponúk
- uzatváranie zmlúv a povinnosti voči Európskej komisii

B. Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd
1. Konanie o individuálnej sťažnosti (Protokol č. 11)
- podmienky prijateľnosti sťažnosti v zmysle článkov 34 a 35
Dohovoru
- konanie o prijateľnosti sťažnosti
- konanie o zmieri
- konanie o podstate sťažnosti
- výkon rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva
2. Právo na slobodu a bezpečnosť (článok 5 Dohovoru)
- zákonné uväznenie po odsúdení príslušným súdom
- zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie slobody osoby za účelom
predvedenia pred príslušný súdny orgán pre dôvodné podozrenie
zo spáchania trestného činu, alebo ak sú oprávnené dôvody
domnievať sa, že je potrebné zabrániť v spáchaní trestného činu
alebo v úteku po jeho spáchaní
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- zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie slobody osoby, aby sa
zabránilo jej nepovolenému vstupu na územie, alebo osoby, proti
ktorej prebieha konanie o vydanie
- oboznámenie sa s dôvodmi zatknutia a obvinenia
- právo byť ihneď predvedený pred sudcu a alebo inú osobu
splnomocnenú zákonom na výkon byť súdený v primeranej lehote
alebo prepustený počas konania
- právo obrátiť sa na súd, aby urýchlene rozhodol o zákonnosti
väzby
- právo na odškodnenie v prípade zatknutia alebo zadržania
v rozpore s ustanoveniami článku 5 Dohovoru
3. Právo na spravodlivé súdne konanie (článok 6 Dohovoru)
- pôsobnosť článku 6 Dohovoru v „občianskych“ veciach a v
„trestných“ veciach
- právo na prístup k súdu, nezávislosť a nestrannosť súdu
- rozsah právomoci súdu
- verejnosť konania a rozhodnutia, rýchlosť konania
- právo na spravodlivé prejednanie veci
- práva obhajoby, prezumpcia neviny
4. Ochrana majetku (článok 1 Protokolu č. 1)
- pojem majetok
- princíp pokojného užívania majetku
- zbavenie majetku
- kontrola užívania majetku
5. Sloboda prejavu (článok 10 Dohovoru)
- obsah práva na slobodu prejavu
- existencia zásahu do slobody prejavu
- požiadavka zákonnosti zásahu
- požiadavka nevyhnutnosti zásahu
- druhy zákonných obmedzení slobody prejavu
6. Práva osoby poškodenej trestným činom z hľadiska
judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
- právo na život
- zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania
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- právo na súkromie
- právo na spravodlivé súdne konanie
- právo na účinný prostriedok nápravy
7. Porušenie hmotných práv zaručených
v aplikačnej praxi správnych súdov

Dohovorom

C. Informačné technológie
-

Windows
Word
Internet
JASPI

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Projekt vzdelávania bude vykonávaný od júna 2006 do mája
2008.Presný časový rozpis seminárov rozošle Justičná akadémia
každému súdu a prokuratúre osobitne v dostatočnom predstihu.

MIESTO KONANIA SEMINÁROV

Jednotlivé semináre budú prebiehať predovšetkým v priestoroch
Justičnej akadémie v Pezinku a alternatívne aj na jednotlivých
súdoch a prokuratúrach.

PRIHLASOVANIE NA SEMINÁRE
Prihlasovanie na semináre bude organizované prostredníctvom
predsedov súdov a generálnej prokuratúry, podobne ako ostatné
vzdelávacie aktivity Justičnej akadémie.
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OSOBITNÉ INFORMÁCIE
Publikácie
Za účelom efektívnejšieho priebehu školení obdrží každý účastník
predmetného seminára bezplatne nasledujúce publikácie:
- „Primárne právo Európskej únie“ – zbierka konsolidovaného
znenia primárneho práva EÚ vrátane kľúčovej judikatúry Súdneho
dvora Európskych spoločenstiev;
- „Súdny systém Európskej únie“ – publikácia vysvetľujúca
štruktúru súdov spoločenstiev, priebeh konania pred nimi, systém
žalôb vrátane konania o predbežnej otázke, ktorej obsahom bude
aj zbierka platných procesných predpisov;
- „Komentár k vybraným článkom Dohovoru o ochrane ľudských
práv a základných slobôd“ – podrobný opis konania pred
Európskym súdom pre ľudské práva, analýza najnovšej judikatúry
tohto medzinárodného orgánu ku kľúčovým článkom Dohovoru
ochrane ľudských práv a základných slobôd s dôrazom na
rozhodnutia týkajúce sa Slovenskej republiky.

Zahraničné vzdelávacie pobyty (Luxemburg, Štrasburg)
45 účastníkov vzdelávania absolvuje jeden 4-dňový vzdelávací
pobyt na európskych súdoch v Luxemburgu a v Štrasburgu.
Možnosť prihlásiť sa na zahraničné vzdelávacie pobyty bude daná
prednostne tým sudcom a prokurátorom, ktorí absolvujú najväčší
rozsah vzdelávacích aktivít, pričom dôraz sa bude klásť
predovšetkým na sudcov druhostupňových súdov, ktorí sú
v prípadoch s komunitárnym prvkom povinní predkladať
prejudiciálne otázky na Súdny dvor Európskych spoločenstiev.
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Kto je EUROIURIS – Európske právne centrum.
EUROIURIS – Európske právne centrum je občianske združenie
so sídlom v Bratislave, ktorého činnosť je zameraná najmä na
štúdium európskeho práva, organizovanie odborných vzdelávacích
seminárov, publikačnú, vedeckú a výskumnú činnosť.
Členovia združenia sú z radov zamestnancov ústrednej štátnej
správy, pedagógov právnických fakúlt a advokátov, ktorí disponujú
skúsenosťami so vzdelávaním právnickej verejnosti v oblasti práva
Európskej únie a v oblasti judikatúry Európskeho súdu pre ľudské
práva. Občianske združenie je zároveň schopné na základe
predchádzajúcich priamych skúseností zabezpečiť zbor vysoko
kvalifikovaných lektorov nielen zo Slovenskej republiky ale aj zo
zahraničia.
EUROIURIS spracoval a implementuje viacero projektov
týkajúcich sa európskeho práva. Zároveň úspešne ašpiruje
na členstvo vo FIDE (Fédération internationale de droit européen –
Medzinárodné združenie európskeho práva) so sídlom v Bruseli,
ktoré združuje za každý členský štát iba jednu národnú asociáciu
odborníkov na európske právo.
Viac informácií na www.euroiuris.sk

Za obsah informácií zodpovedá EUROIURIS – Európske právne
centrum.

Kontakt na projektového manažéra:
JUDr. Ing. Michael Siman, DEA
EUROIURIS – Európske právne centrum
Adresa: Šafárikovo nám. 7 811 02 Bratislava
Tel./Fax: 02/5263 7992
www.euroiuris.sk
e-mail: euroiuris@euroiuris.sk
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Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním
zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním
do ľudských zdrojov.

Riadiaci orgán – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
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