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Otsikko

”Tekemällä oppiminen” sekä oikeudellista yhteistyötä ja muiden
jäsenvaltioiden kansallisia lainsäädäntöjä koskevan tietoisuuden
parantaminen

Keskeiset
piirteet

Saksan ja Turkin oikeusakatemiat järjestivät vuonna 2012 yhteisen
seminaarin perheväkivallasta. Viikon kestävään seminaariin osallistui
kaikkiaan 25 saksalaista ja 18 turkkilaista rikos- ja perheoikeuden
tuomaria ja yleistä syyttäjää.
Seminaarissa
käsiteltiin
kahta
fiktiivistä
rajatylittävää
perheväkivaltatapausta. Kaikki seminaarissa kuullut esitykset olivat
osallistujien pitämiä. Esitysten enimmäispituus oli 30 minuuttia, ja niissä
käsiteltiin perheväkivaltatapauksiin sovellettavien Saksan ja Turkin
kansallisten lainsäädäntöjen perusperiaatteita sekä tärkeimpiä
kansallisia säännöksiä keskinäisen oikeusavun soveltamisesta perhe- ja
rikosoikeuden alalla. Esitysten jälkeen oli varattu runsaasti aikaa
keskustelulle.
Seminaarin aikana järjestettiin neljä harjoitusoikeudenkäyntiä: yksi
Turkin perheasioiden tuomioistuimessa, toinen Saksan perheasioiden
tuomioistuimessa, kolmas Turkin rikostuomioistuimessa ja neljäs
Saksan rikostuomioistuimessa. Harjoitusoikeudenkäynneissä kaikkia
rooleja esittivät seminaarin osallistujat. Harjoitusoikeudenkäynnit
perustuivat oikeudenkäyntiasiakirjoihin ja syytekirjelmiin, jotka
osallistujat olivat valmistelleet ja lähettäneet etukäteen toisen maan
edustajille.
Seminaarista annettujen palautteiden perusteella osallistujat olivat
yksimielisiä siitä, että he olivat oppineet kummankin maan
oikeusjärjestelmästä ja lainsäädäntökulttuurista enemmän kuin mitä
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”Tekemällä oppiminen” sekä oikeudellista yhteistyötä ja muiden jäsenvaltioiden kansallisia
lainsäädäntöjä koskevan tietoisuuden parantaminen
olisivat oppineet istumalla kolmen viikon ajan teorialuennoilla.
Harjoitusoikeudenkäyntien ”näyttelijät” olivat myös sitä mieltä, että
heillä oli ollut hyvin hauskaa.
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Huomautuksia

Kyseessä on LUPAAVA KÄYTÄNTÖ, jota voidaan ehdottomasti
hyödyntää myös EU:n sisällä, vaikka esimerkissä onkin kyse jäsenvaltion
ja unionin ulkopuolisen valtion välisestä yhteistyöstä. Käytäntö on
helposti siirrettävissä, ja seminaareissa käsiteltävien muuttujien ja
aihepiirien valikoima on rajaton.
Laatijat kiinnittivät kuitenkin huomiota siihen, että vastaavanlaisen
seminaarin järjestäminen edellyttää huomattavasti suurempia
investointeja henkilöstöön ja logistiikkaan kuin perinteisen seminaarin
järjestäminen.
Lisäksi laatijat ovat huomauttaneet, että seminaarin onnistuminen
riippuu myös osallistujien motivaatiosta.

Lähde: Pilottihanke - Eurooppalainen oikeusalan koulutus ”Erä 1 – Tutkimus tuomarin- ja
syyttäjänkoulutuksen parhaista käytännöistä”. Toteutus: Euroopan juridinen koulutusverkosto (EJTN).
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