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Τίτλος
πρακτικής

«Μάθηση μέσω της πράξης» με παράλληλη ενίσχυση της γνώσης της
δικαστικής συνεργασίας και του εθνικού δικαίου άλλων κρατών
μελών της ΕΕ

Κύρια
χαρακτηριστικά

Το 2012, η Δικαστική Ακαδημία της Γερμανίας και η Δικαστική
Ακαδημία της Τουρκίας διοργάνωσαν από κοινού ένα εβδομαδιαίο
σεμινάριο για την ενδοοικογενειακή βία, στο οποίο συμμετείχαν 25
γερμανοί και 18 τούρκοι δικαστές ποινικού και οικογενειακού δικαίου,
καθώς και εισαγγελείς.
Το σεμινάριο εστιάστηκε σε δύο φανταστικές διασυνοριακές
υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. Οι παρουσιάσεις του σεμιναρίου
πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά από τους ίδιους τους
συμμετέχοντες. Είχαν ανώτατη διάρκεια 30 λεπτών και
επικεντρώνονταν στις βασικές αρχές των αντίστοιχων εθνικών νόμων
που ισχύουν στον τομέα αυτόν και στους σημαντικότερους εθνικούς
κανόνες για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις του
οικογενειακού και ποινικού δικαίου. Ύστερα από αυτές τις
παρουσιάσεις, αφιερωνόταν αρκετός χρόνος στη συζήτηση.
Στη διάρκεια του σεμιναρίου, διεξήχθησαν τέσσερις εικονικές δίκες:
μία σε τουρκικό οικογενειακό δικαστήριο, μία σε γερμανικό
οικογενειακό δικαστήριο, μία σε τουρκικό ποινικό δικαστήριο και μία
σε γερμανικό ποινικό δικαστήριο. Όλοι οι ρόλοι στις εικονικές δίκες
ερμηνεύονταν από τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο. Οι δίκες
βασίζονταν σε προτάσεις, κατηγορητήρια κ.λπ. που είχαν
προετοιμαστεί εκ των προτέρων από τους συμμετέχοντες και είχαν
κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες της άλλης χώρας.
Στις παρατηρήσεις τους σχετικά με το σεμινάριο, οι συμμετέχοντες
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«Μάθηση μέσω της πράξης» με παράλληλη ενίσχυση της γνώσης της δικαστικής συνεργασίας
και του εθνικού δικαίου άλλων κρατών μελών της ΕΕ
δήλωσαν ομόφωνα ότι έμαθαν περισσότερα για το δικαστικό
σύστημα και τη νομική κουλτούρα της άλλης χώρας από όσα θα
μάθαιναν σε τρεις εβδομάδες θεωρητικών διαλέξεων. Επίσης, όλοι οι
«ηθοποιοί» στις εικονικές δίκες δήλωσαν ότι το διασκέδασαν πολύ.
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Άλλες
παρατηρήσεις

Παρότι εφαρμόστηκε μεταξύ μιας χώρας της ΕΕ και μιας τρίτης
χώρας, αυτή η ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ μπορεί κάλλιστα
να προσαρμοστεί στο περιβάλλον της ΕΕ. Επίσης, μπορεί εύκολα να
μεταφερθεί, ενώ οι παραλλαγές και τα θέματα που μπορούν να
περιληφθούν σε αυτά τα σεμινάρια είναι άπειρα.
Ωστόσο, οι συντάκτες επέστησαν την προσοχή στο γεγονός ότι για τη
διοργάνωση τέτοιου είδους σεμιναρίου απαιτείται προφανώς
σημαντικά υψηλότερη επένδυση σε προσωπικό και υλικοτεχνικό
εξοπλισμό σε σχέση με ένα «κλασικό» σεμινάριο.
Επιπλέον, παρατήρησαν ότι η επιτυχία του εξαρτάται επίσης από την
επιλογή ενθουσιωδών συμμετεχόντων.

Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 1 – Μελέτη σχετικά με τις
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