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A gyakorlat
címe

Az igazságügyi együttműködésre és a más tagállamok nemzeti jogára
vonatkozó ismeretek bővítése gyakorlat általi tanulással

Legfontosabb
elemei:

2012-ben a Német Igazságügyi Akadémia és a Török Igazságügyi
Akadémia együttes szervezésében egyhetes szemináriumra került sor a
családon belüli erőszakról 25 német és 18 török büntető- és családjogi
bíró, valamint ügyész részvételével.
A szeminárium középpontjában két fiktív, családon belüli erőszakkal
kapcsolatos, határokon átnyúló ügy állt. A szemináriumon kizárólag a
résztvevők tartottak előadásokat, amelyek legfeljebb harminc percig
tartottak és a kérdésben alkalmazandó adott nemzeti jog alapelveire,
továbbá a családjogi és büntetőjogi kérdésekben nyújtott kölcsönös
jogsegélyre
vonatkozó
legfontosabb
nemzeti
szabályokra
összpontosítottak. Ezen előadások után hosszú vita következett.
A szeminárium során négy szimulált bírósági tárgyalást tartottak:
egyet-egyet török, illetve német családjogi bíróságon, és egyet-egyet
török, illetve német büntetőbíróságon. A szimulált tárgyalásokon
valamennyi szerepet a szeminárium résztvevői játszották el. A
tárgyalások rövid összegzések, vádiratok stb. alapján zajlottak,
amelyeket a résztvevők előzetesen elkészítettek és megküldtek a másik
nemzet résztvevői számára.
Az eseményről adott visszajelzésben a résztvevők egyhangúan
megfogalmazták, hogy többet tanultak az egyes országok bírósági
rendszeréről és jogi kultúrájáról, mint amennyit egy háromhetes
elméleti előadássorozat keretében tanultak volna. Emellett a szimulált
tárgyalások minden „színésze” élvezetesnek nevezte a gyakorlatot.
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Egyéb
megjegyzések

Bár egy uniós tagállam és egy harmadik ország között került rá sor, ez
az ÍGÉRETES GYAKORLAT tökéletesen hozzáigazítható az uniós
környezethez. Ezen túlmenően könnyen átültethető, az ilyen
szeminárium tárgyául választható variációk és témák pedig végtelenek.
Ugyanakkor a szerzők felhívták a figyelmet arra, hogy egy ilyen
esemény
megszervezése
egy
„klasszikus”
szemináriuménál
mindenképp jóval nagyobb személyzeti és logisztikai befektetést
igényel.
Ezen túlmenően megjegyezték azt is, hogy a program sikere azon is
múlik, hogy motivált résztvevőket tudnak-e kiválasztani.

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „1. tétel – Vizsgálat a bírák és ügyészek
képzésének bevált gyakorlatairól”, Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)
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