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Betegnelse for
praksis

"Learning by doing" og samtidig øge kendskabet til retligt samarbejde
og den nationale lovgivning i andre EU-medlemsstater

Hovedindhold:

I 2012 afholdt Tysklands retsakademi og retsakademiet i Tyrkiet et
ugelangt seminar om vold i hjemmet for 25 tyske og 18 tyrkiske
dommere i strafferet og familieret samt for offentlige anklagere.
Emnet for seminaret var to fiktive grænseoverskridende sager om vold i
hjemmet. Indlæggene på seminaret blev alle holdt af deltagerne selv.
De varede højst 30 minutter og handlede om de grundlæggende
principper i de respektive gældende nationale love på området og om
de vigtigste nationale bestemmelser om gensidig retshjælp i familie- og
straffesager. Efterfølgende blev indlæggene indgående drøftet.
Under seminaret blev der gennemført fire simulerede retssager, en ved
en tyrkisk familieret, en ved en tysk familieret, en ved en tyrkisk
straffedomstol og en ved en tysk straffedomstol. Alle roller i
"retssagerne" blev spillet af deltagerne i seminaret. Sagerne var baseret
på indlæg, anklageskrifter mv., som deltagerne havde udarbejdet på
forhånd og sendt de andre landes deltagere.
I tilbagemeldingerne om seminaret var deltagerne enige om, at de
havde lært mere om hinandens landes retssystemer og juridiske kultur,
end de ville have gjort efter tre ugers teoretiske forelæsninger. Og alle
"skuespillerne" i "retssagerne" sagde, at det havde været rigtig sjovt.
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Andre
bemærkninger

Selv om denne LOVENDE PRAKSIS blev anvendt mellem et EU-land og
et tredjeland, kan den sagtens tilpasses et EU-miljø. Den kan også let
overføres, og forholdene og emnerne i sådanne seminarer kan varieres i
det uendelige.
Men forfatterne har gjort opmærksom på, at det naturligvis kræver
betydeligt flere investeringer i personale og logistik at organisere et
sådant seminar end et "klassisk" seminar.
Desuden bemærker de, at dets succes også afhænger af deltagernes
motivation.
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