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Nazwa
praktyki

„Uczenie się przez działanie” przy jednoczesnym zwiększaniu wiedzy na
temat współpracy sądowej i prawa krajowego innych państw
członkowskich UE

Najistotniejsze
cechy

W 2012 r. Niemiecka Akademia Sądowa i Akademia Sądowa Turcji
wspólnie zorganizowały tygodniowe seminarium poświęcone przemocy
w rodzinie dla 25 niemieckich i 18 tureckich sędziów sądów karnych i
rodzinnych oraz dla prokuratorów.
Tematem seminarium były dwie fikcyjne sprawy dotyczące przemocy w
rodzinie w kontekście transgranicznym. Seminarium składało się
wyłącznie z prezentacji przedstawianych przez samych uczestników.
Maksymalny czas trwania każdej z tych prezentacji wynosił 30 minut, a
ich tematem były najistotniejsze zasady odpowiednich mających
zastosowanie przepisów krajowych oraz najważniejsze przepisy prawa
krajowego w zakresie wzajemnej pomocy prawnej w sprawach
rodzinnych i karnych. Po zakończeniu prezentacji przewidziano
stosunkowo dużo czasu na dyskusję.
W ramach seminarium przeprowadzono cztery symulacje rozpraw
sądowych: jedna z nich odbywała się przed tureckim sądem rodzinnym,
druga przed niemieckim sądem rodzinnym, trzecia przed tureckim
sądem karnym, a czwarta przed niemieckim sądem karnym. Wszystkie
role w symulacjach rozpraw sądowych odgrywali uczestnicy
seminarium. Rozprawy przeprowadzono w oparciu o streszczenia
sprawy, akty oskarżenia itp., które uczestnicy seminarium przygotowali
z wyprzedzeniem i przekazali uczestnikom z innych państw.
W informacjach zwrotnych dotyczących seminarium uczestnicy
jednomyślnie stwierdzili, że w jego trakcie dowiedzieli się więcej na
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„Uczenie się przez działanie” przy jednoczesnym zwiększaniu wiedzy na temat współpracy
sądowej i prawa krajowego innych państw członkowskich UE
temat systemu sądowego i kultury prawnej drugiego państwa, niż
gdyby wzięli udział w trzytygodniowych wykładach teoretycznych.
Ponadto wszystkie osoby biorące udział w symulacjach rozpraw
sądowych uznały je za świetną zabawę.
Dane
kontaktowe
instytucji

Niemiecka Akademia Sądowa
Centrum konferencyjne w Trewirze (Instytut Kraju Związkowego
Nadrenii-Palatynatu)
Berliner Allee 7
D-54295 Trewir, Niemcy
Nr tel.: +49 65 1 93 61 119
Faks: +49 65 1 30 02 10
E-mail: trier@deutsche-richterakademie.de
Strona internetowa: http://www.deutsche-richterakademie.de
Centrum konferencyjne w Wustrau (Instytut Kraju Związkowego
Brandenburgii)
Am Schloss 1,
D-16818 Wustrau, Niemcy
Nr tel.: +49 33 92 5 8 97 333
Faks: +49 33 92 5 8 97 202
E-mail: wustrau@deutsche-richterakademie.de
Strona internetowa: http://www.deutsche-richterakademie.de

Inne uwagi

Przedmiotowa OBIECUJĄCA PRAKTYKA, mimo że zastosowana
pomiędzy państwem UE a państwem trzecim, może być z
powodzeniem stosowana w kontekście unijnym. Można ją również
łatwo przenieść, a możliwe warianty i zagadnienia, które można
poruszyć podczas seminariów, są praktycznie nieograniczone.
Autorzy tej metody zwracają jednak uwagę na fakt, że zorganizowanie
takiego wydarzenia w oczywisty sposób wymaga poniesienia znacznie
wyższych wydatków na personel i logistykę, niż miałoby to miejsce w
przypadku zorganizowania „klasycznego” seminarium.
Autorzy podkreślili również, że jej sukces zależy również od doboru
odpowiednio zmotywowanych uczestników.

Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 1 – Badanie
dotyczące najlepszych praktyk w zakresie szkolenia sędziów i prokuratorów” realizowany przez
Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)
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