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Praxisens
namn

”Lära genom att göra” – öka kunskapen om rättsligt samarbete och
andra EU-medlemsstaters inhemska lagstiftning

Huvudegenskaper:

Under 2012 anordnade Tysklands och Turkiets rättsakademier ett
seminarium på en vecka om våld i hemmet för 25 tyska och 18 turkiska
brottmåls- och familjerättsdomare samt allmänna åklagare.
Seminariet inriktades på två fiktiva gränsöverskridande fall av våld i
hemmet. Deltagarna höll själva i seminariepresentationerna.
Presentationerna fick vara högst 30 minuter långa och inriktades på de
grundläggande principerna i respektive nationell lagstiftning på
området samt på de viktigaste nationella reglerna om ömsesidig
rättshjälp i familje- och brottsrättsliga frågor. Efter presentationerna
ägnade man stor tid åt diskussioner.
Under seminariet hölls fyra påhittade rättegångar: en i en turkisk
familjerättsdomstol, en i en tysk familjerättsdomstol, en i en turkisk
brottmålsdomstol och en i en tysk brottmålsdomstol. Alla roller i de
påhittade
rättegångarna
spelades
av
seminariedeltagarna.
Rättegångarna baserades på sammandrag, anklagelseakter osv., som
hade förberetts i förväg av deltagarna och meddelats den andra
nationens deltagare.
I återkopplingen om seminariet var deltagarna eniga om att de hade lärt
sig mer om båda ländernas rättssystem och rättskultur än de skulle ha
gjort under tre veckors teorilektioner. Och alla ”skådespelarna” i de
påhittade rättegångarna förklarade att de hade haft mycket roligt.
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Övriga
synpunkter

Även om denna lovande praxis tillämpats mellan ett EU-land och ett
land utanför EU kan den enkelt anpassas till förhållandena i EU. Den är
också lätt att överföra och de varianter och ämnen som kan tas upp i
sådana seminarier är oändliga.
Upphovsmännen har dock poängterat att anordnandet av ett sådant
evenemang naturligtvis kräver betydligt mer personal- och
logistikinsatser än ett ”klassiskt” seminarium.
De påpekade dessutom att det är viktigt att man väljer motiverade
deltagare för att resultatet ska bli lyckat.
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