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Klíčové znaky:

V roce 2012 uspořádaly Německá justiční akademie a turecká Justiční
akademie společně týdenní seminář pro 25 německých a 18 tureckých
soudců trestních a rodinných soudů a státních zástupců, který byl
věnován domácímu násilí.
Seminář se týkal dvou fiktivních přeshraničních případů domácího násilí.
Prezentace v rámci semináře předvedli výhradně samotní účastníci.
Tyto prezentace trvaly maximálně 30 minut a zaměřovaly se na základní
zásady příslušného použitelného vnitrostátního práva v této oblasti a na
nejdůležitější vnitrostátní pravidla vzájemné právní pomoci v rodinných
a trestních věcech. Po těchto prezentacích byl poskytnut dostatek času
na diskusi.
Během semináře se uskutečnila čtyři simulovaná soudní jednání: jedno
u tureckého rodinného soudu, jedno u německého rodinného soudu,
jedno u tureckého trestního soudu a jedno u německého trestního
soudu. Všechny role během simulovaných soudních řízení hráli sami
účastníci semináře. Soudní řízení byla založena na výtazích ze žaloby,
návrzích obžaloby atd., které účastníci vyhotovili předem a které byly
předány účastníkům z druhé země.
Ve zpětné vazbě ohledně tohoto semináře se účastníci jednomyslně
shodli, že se o justičním systému a právní kultuře druhé země dověděli
více, než kdyby absolvovali tři týdny teoretických přednášek. A všichni
„aktéři“ simulovaných soudních řízení uvedli, že to bylo velmi zábavné.

Kontaktní údaje Německá justiční akademie (German Judicial Academy)
instituce
1

„Učení praxí“ při současném zvyšování povědomí o justiční spolupráci a vnitrostátním právu
ostatních členských států EU
Konferenční centrum Trier (Institut spolkové země Porýní-Falc) (Trier
Conference Centre (Institute of the Federal State of RhinelandPalatinate))
Berliner Allee 7
D-54295 Trier, Německo
Tel. č.: + 49 65 1 93 61 119
Č. faxu: + 49 65 1 30 02 10
E-mail: trier@deutsche-richterakademie.de
Internetové stránky: http://www.deutsche-richterakademie.de
Konferenční centrum Wustrau (Institut spolkové země Braniborsko
(Wustrau Conference Centre (Institute of the Federal State of
Brandenburg))
Am Schloss 1,
D-16818 Wustrau, Německo
Tel. č.: + 49 33 92 5 8 97 333
Č. faxu: + 49 33 92 5 8 97 202
E-mail: wustrau@deutsche-richterakademie.de
Internetové stránky: http://www.deutsche-richterakademie.de
Další poznámky

Ačkoli byl tento SLIBNÝ POSTUP použit mezi zemí EU a třetí zemí, lze
jej přizpůsobit prostředí EU. Je rovněž snadno přenositelný a varianty
a témata, na něž se mohou semináře zaměřit, jsou nekonečné.
Autoři však upozornili na skutečnost, že organizace takovéto akce
zjevně vyžaduje podstatně vyšší investice do pracovníků a logistiky než
„klasický“ seminář.
Mimoto podotkli, že jeho úspěch závisí i na výběru motivovaných
účastníků.

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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