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Isem tal-prassi

"Tagħlim bil-prattika" filwaqt li Jiżdied l-Għarfien fil-Qasam talKooperazzjoni Ġudizzjarja u tad-Dritt Nazzjonali ta' Stati Membri oħra
tal-UE.

Karatteristiċi
ewlenin:

Fl-2012, l-Akkademja Ġudizzjarja tal-Ġermanja u l-Akkademja talĠustizzja tat-Turkija organizzaw flimkien seminar ta' ġimgħa dwar ilvjolenza domestika għal 25 imħallef Ġermaniż u 18-il imħallef Tork talliġi kriminali u dik tal-familja, kif ukoll għall-prosekuturi pubbliċi.
Is-seminar kien jiffoka fuq żewġ każijiet transfruntiera fittizji ta' vjolenza
domestika. Il-preżentazzjonijiet li ngħataw matul is-seminar saru
esklussivament mill-parteċipanti stess. Dawn ma damux iktar minn
30 minuta u ffokaw fuq il-prinċipji bażiċi tad-drittijiet nazzjonali
rispettivi li japplikaw f'dan il-qasam, u fuq l-aktar regoli nazzjonali
importanti rigward l-assistenza legali reċiproka fi kwistjonijiet kriminali
u tal-familja. Wara dawn il-preżentazzjonijiet, tħalla ammont
konsiderevoli ta' ħin apposta għad-diskussjoni.
Matul is-seminar, saru erba' simulazzjonijiet ta' proċess: waħda fi
tribunal tal-familja Tork u oħra fi tribunal tal-familja Ġermaniż, waħda
f'qorti kriminali Torka u oħra f'qorti kriminali Ġermaniża. Ir-rwoli kollha
f'dawn is-simulazzjonijiet saru mill-parteċipanti tas-seminar. Il-proċessi
ġew ibbażati fuq sommarji, atti tal-akkuża, eċċ. li kienu tħejjew minn
qabel mill-parteċipanti u kkomunikati lill-parteċipanti tan-nazzjon lieħor.
Meta taw ir-reazzjonijiet tagħhom dwar l-avveniment, il-parteċipanti,
b'mod unanimu, qalu li tgħallmu iktar dwar is-sistema ġudizzjarja u lkultura legali ta' kull pajjiż milli kieku kienu jitgħallmu fi tliet ġimgħat ta'
taħditiet. Barra minn hekk, l-"atturi" kollha tas-simulazzjonijiet ta'
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proċess saħqu li ħadu gost ħafna.
Dettalji
kuntatt
istituzzjoni

ta' Akkademja Ġudizzjarja tal-Ġermanja
tal- Ċentru tal-Konferenzi ta' Trier (Istitut tal-Istat Federali tar-RhinelandPalatinate)
Berliner Allee 7
D-54295 Trier, Il-Ġermanja
Telefon: + 49 65 1 93 61 119
Faks: + 49 65 1 30 02 10
Posta Elettronika: trier@deutsche-richterakademie.de
Websajt: http://www.deutsche-richterakademie.de
Ċentru tal-Konferenzi ta' Wustrau (Istitut tal-Istat Federali ta'
Brandenburg)
Am Schloss 1,
D-16818 Wustrau, Il-Ġermanja
Telefon: + 49 33 92 5 8 97 333
Faks: + 49 33 92 5 8 97 202
Posta elettronika: wustrau@deutsche-richterakademie.de
Websajt: http://www.deutsche-richterakademie.de

Kummenti
oħrajn

Minkejja li ġiet applikata bejn pajjiż tal-UE u pajjiż mhux tal-UE, din ilPRASSI PROMETTENTI tista' tiġi perfettament adattata għall-kuntest
tal-UE. Hija tista' wkoll tiġi faċilment trasferita u l-varjanti u s-suġġetti li
għalihom jistgħu jkunu ddedikati dawn is-seminars huma infiniti.
Madankollu, l-awturi ġibdu l-attenzjoni fuq il-fatt li l-organizzazzjoni ta'
avveniment bħal dan ovvjament jirrikjedi investiment konsiderevolment
ikbar f'persunal u f'loġistika minn dak meħtieġ għal seminar "klassiku".
Barra minn hekk, huma rrimarkaw li s-suċċess tiegħu jiddependi wkoll
mill-għażla ta' parteċipanti motivati.
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