Най-добри практики при обучението на съдии и прокурори
Категория на практиката: Прилагане на инструменти за обучение, които
спомагат за правилното прилагане на правото на ЕС и за международното
съдебно сътрудничество
Вид практика: Многообещаваща практика
Германия

Държава:

април 2014 г.
Наименование „Учене чрез практика“ успоредно с увеличаване на знанията за
на практиката съдебното сътрудничество и националното право на други
държави — членки на ЕС
Ключови
характеристи
ки:

През 2012 г. Съдебната академия на Германия и Съдебната
академия на Турция организираха съвместно едноседмичен
семинар относно домашното насилие за 25 германски и 18 турски
съдии по наказателно и семейно право, както и за прокурори.
Акцентът на семинара бяха два фиктивни трансгранични случая на
домашно насилие. Презентациите по време на семинара бяха
представени изключително от самите участници. Максималната им
продължителност бе 30 минути и те поставяха ударение върху
основните принципи на приложимите в областта съответни
национални законодателства и върху най-важните национални
правила относно правната взаимопомощ по семейни и
наказателноправни въпроси. След края на презентациите бе
отделено достатъчно време за дискусия.
По време на семинара се проведоха четири симулативни процеса:
един в турски съд по семейни дела, един в германски съд по
семейни дела, един в турски наказателен съд и един в германски
наказателен съд. Всички роли в рамките на симулативните процеси
се изиграха от участниците в семинара. Те се основаваха на
процесуални документи, обвинителни актове и т.н., предварително
подготвени от участниците и представени на участниците от
другата държава.
В обратната информация относно събитието участниците бяха
единодушни, че са научили за съдебната система и правната
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„Учене чрез практика“ успоредно с увеличаване на знанията за съдебното сътрудничество
и вътрешното право на други държави — членки на ЕС
култура на всяка от държавите повече отколкото биха научили в
рамките на три седмици теоретични лекции. Освен това всички
„актьори“ в симулационните модели споделиха, че са се
забавлявали много.
Данни за
контакт с
институцията

German Judicial Academy (Германска съдебна академия)
Trier Conference Centre (Institute of the Federal State of RhinelandPalatinate)
(Конферентен център — Трир, Институция на федералната
провинция Рейнланд-Пфалц)
Berliner Allee 7
D-54295 Trier, Germany
Телефон: + 49 65 1 93 61 119
Факс: + 49 65 1 30 02 10
Електронна поща: trier@deutsche-richterakademie.de
Уебсайт: http://www.deutsche-richterakademie.de
Wustrau Conference Centre (Institute of the Federal State of
Brandenburg)
(Конферентен център — Вустрау, Институция на федералната
провинция Бранденбург)
Am Schloss 1,
D-16818 Wustrau, Germany
Телефон: + 49 33 92 5 8 97 333
Факс: + 49 33 92 5 8 97 202
Електронна поща: wustrau@deutsche-richterakademie.de
Уебсайт: http://www.deutsche-richterakademie.de

Други
коментари

Въпреки че се прилага между държави от ЕС и такива, които не
членуват в ЕС, тази МНОГООБЕЩАВАЩА ПРАКТИКА може
отлично да бъде приспособена към средата на ЕС. Тя също така
лесно може да бъде възпроизвеждана и вариантите, както и
темите, които могат да бъдат използвани в такива семинари, са
безброй.
Авторите обаче обръщат внимание на факта, че при
организирането на такова мероприятие обикновено се изисква
значително по-голяма инвестиция в служители и логистични
дейности, отколкото при „класическия“ семинар.
Освен това те отбелязват, че успехът зависи и от избора на
мотивирани участници.
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Източник: Пилотен проект — Европейско съдебно обучение: „Лот 1 — Проучване на най-добрите
практики при обучението на съдии и прокурори“, осъществено от Европейската мрежа за съдебно
обучение (EJTN)
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