Najlepšie postupy odbornej prípravy sudcov a prokurátorov
Kategória postupu: Používanie nástrojov odbornej prípravy na podporu správneho uplatňovania
právnych predpisov EÚ a medzinárodnej justičnej spolupráce
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Názov postupu

„Učenie sa z vlastných skúseností (learning by doing)“ pri súčasnom
rozširovaní vedomostí o justičnej spolupráci a vnútroštátnych právnych
predpisoch ostatných členských štátov EÚ

Hlavné črty:

Nemecká justičná akadémia a Turecká justičná akadémia v roku 2012
spoločne zorganizovali týždňový seminár o domácom násilí pre
25 nemeckých a 18 tureckých sudcov z oblasti trestného a rodinného
práva a prokurátorov.
Seminár bol zameraný na dva fiktívne cezhraničné prípady domáceho
násilia. Prezentácie na seminári vykonávali výlučne samotní účastníci.
Vystúpenia trvali maximálne 30 minút a boli zamerané na základné
zásady platných príslušných vnútroštátnych právnych predpisov v danej
oblasti a na najdôležitejšie vnútroštátne predpisy týkajúce sa vzájomnej
právnej pomoci v rodinných a trestných záležitostiach. Po týchto
prezentáciách sa značný čas venoval diskusii.
Počas seminára sa odohrali štyri simulované súdne konania: jedno na
tureckom rodinnom súde, jedno na nemeckom rodinnom súde, jedno na
tureckom trestnom súde a jedno na nemeckom trestnom súde. Všetky
úlohy v simulovaných súdnych konaniach hrali účastníci seminára.
Súdne konania boli založené na prípravných spisoch, návrhoch obžaloby
atď., ktoré v predstihu vypracovali účastníci a o ktorých informovali
účastníkov z druhého štátu.
Pri hodnotení podujatia sa účastníci jednomyseľne zhodli, že sa naučili
o súdnych systémoch a právnej kultúre oboch krajín viac, ako keby
absolvovali tri týždne teoretických prednášok. A všetci „herci“ zapojení
do súdnych konaní uviedli, že to bola veľká zábava.
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Ďalšie
poznámky

Aj keď sa tento SĽUBNÝ POSTUP uplatnil medzi členským štátom EÚ
a krajinou, ktorá nie je členom EÚ, dá sa výborne prispôsobiť prostrediu
EÚ. Je tiež ľahko prenosný a počet variantov a tém, na ktoré môžu byť
takého semináre zamerané, je nekonečný.
Autori však upozorňujú na skutočnosť, že organizácia takého podujatia
si zjavne vyžaduje výrazne vyššie investície do pracovníkov a logistiky
ako organizácia klasického seminára.
Poznamenali tiež, že úspech závisí aj od výberu motivovaných
účastníkov.

Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 1 – Štúdia o najlepších postupoch
odbornej prípravy sudcov a prokurátorov“, ktorý realizuje Európska sieť odbornej justičnej prípravy
(EJTN).
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