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Mokymasis dirbant ir žinių apie teisminį bendradarbiavimą ir kitų ES
valstybių narių vidaus teisę didinimas

Pagrindiniai
ypatumai

2012 m. Vokietijos teisėjų akademija ir Turkijos teisingumo akademija
kartu surengė 25 Vokietijos ir 18 Turkijos baudžiamosios ir šeimos teisės
teisėjams ir prokurorams skirtą vienos savaitės trukmės seminarą
smurto šeimoje tema.
Seminare daugiausia dėmesio buvo skiriama tarpvalstybinėms smurto
šeimoje byloms. Seminare visus pranešimus skaitė tik seminaro dalyviai.
Pranešimai truko ne ilgiau nei pusvalandį ir juose aptarti pagrindiniai
principai, kurie taikomi su šia teisės sritimi susijusiuose atitinkamuose
vidaus įstatymuose, ir svarbiausios nacionalinės taisyklės, susijusios su
savitarpio teisine pagalba šeimos ir baudžiamosiose bylose. Perskaičius
visus pranešimus nemažai laiko buvo skirta diskusijoms.
Seminaro metu buvo surengti keturi imitaciniai teismo posėdžiai: vienas
imitacinis posėdis – Turkijos šeimos teisme, vienas − Vokietijos šeimos
teisme, vienas − Turkijos baudžiamajame teisme, vienas − Vokietijos
baudžiamajame teisme. Visus vaidmenis imitaciniuose teismo
posėdžiuose atliko seminaro dalyviai. Visi šie teismo posėdžiai buvo
pagrįsti trumpais bylos aplinkybių aprašymais, kaltinamaisiais raštais ir
t. t., kurie buvo parengti iš anksto ir perduoti kiekvienos valstybės
dalyviams.
Teikdami grįžtamąją informaciją apie renginį, dalyviai vieningai sutarė,
kad jie daugiau sužinojo apie kitos šalies teismų sistemą ir teisinę
kultūrą ir nebūtų gavę tiek žinių per tris savaites trunkančias teorines
paskaitas. Visi imitaciniuose teismo posėdžiuose dalyvavę „aktoriai“
teigė, kad tokia mokymo forma buvo labai patraukli.
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German Judicial Academy (Vokietijos teisėjų akademija)
Trier Conference Centre (Institute of the Federal State of RhinelandPalatinate)
Berliner Allee 7
D-54295 Trier, Vokietija
Tel. + 49 65 1 93 61 119
Faks. + 49 65 1 30 02 10
E. paštas trier@deutsche-richterakademie.de
Svetainė http://www.deutsche-richterakademie.de
Wustrau Conference Centre (Institute of the Federal State of
Brandenburg)
Am Schloss 1,
D-16818 Wustrau, Vokietija
Tel. + 49 33 92 5 8 97 333
Faks. + 49 33 92 5 8 97 202
E. paštas wustrau@deutsche-richterakademie.de
Svetainė http://www.deutsche-richterakademie.de

Kitos pastabos

Ši PERSPEKTYVI PATIRTIS, nors ir taikoma ES šaliai ir ES
nepriklausančiai šaliai, gali būti puikiai pritaikyta ES aplinkoje. Ją taip
pat lengva perduoti, o sprendžiami klausimai ir nagrinėjamos temos gali
būti pačios įvairiausios.
Tačiau autoriai atkreipė dėmesį į tai, kad tokiam renginiui, palyginti su
įprastu seminaru, reikia daug didesnių investicijų į personalą ir logistiką.
Be to, jie pabrėžė, kad renginio sėkmė taip pat priklauso nuo parinktų
dalyvių motyvacijos.

Šaltinis: Europos teisėjų mokymo tinklo (ETMT) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis
projektas „1 dalis. Teisėjų ir prokurorų mokymo geriausios patirties tyrimas“.
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