Cele mai bune practici de formare a judecătorilor și procurorilor
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Denumirea
practicii

„Învățarea prin acțiune” combinată cu o mai bună cunoaștere a
cooperării judiciare și a dreptului intern al altor state membre ale UE

Caracteristici
principale:

În 2012, Academia Judiciară din Germania și Academia Judiciară din
Turcia au organizat în comun un seminar cu durata de o săptămână pe
tema violenței domestice pentru 25 de participanți germani și 18
participanți turci, și anume judecători din domeniul dreptului penal și al
dreptului familiei și procurori.
Seminarul s-a bazat pe două cauze transfrontaliere fictive de violență
domestică. Prezentările din cadrul seminarului au fost efectuate exclusiv
de către participanți. Acestea au avut o durată de cel mult 30 de minute
și s-au concentrat asupra principiilor fundamentale ale legilor naționale
relevante aplicabile în domeniu și asupra celor mai importante norme
naționale privind asistența judiciară reciprocă în materie penală și în
cauzele de dreptul familiei. După prezentări, s-a rezervat un timp destul
de îndelungat pentru dezbateri.
În timpul seminarului, au avut loc patru procese fictive: unul în cadrul
unei instanțe de dreptul familiei din Turcia, unul în cadrul unei instanțe
de dreptul familiei din Germania, unul în cadrul unei instanțe de drept
penal din Turcia și unul în cadrul unei instanțe de drept penal din
Germania. Toate rolurile în cadrul proceselor fictive au fost interpretate
de către participanții la seminar. Procesele s-au bazat pe rapoarte, acte
de punere sub acuzare etc. pregătite în prealabil de către participanți și
comunicate participanților din cealaltă țară.
În feedback-ul pentru activitate, participanții au declarat în mod unanim
că au învățat mai mult despre sistemul judiciar și cultura juridică a
celeilalte țări decât ar fi învățat în trei săptămâni de prelegeri teoretice.
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intern al altor state membre ale UE
De asemenea, toți „actorii” din procesele fictive au declarat că
experiența a fost foarte distractivă.
Datele de
contact ale
instituției

German Judicial Academy
Trier Conference Centre (Institute of the Federal State of RhinelandPalatinate)
[Academia Judiciară Germană, Centrul de conferințe din Trier (Institutul
Statului Federal Renania-Palatinat)]
Berliner Allee 7
D-54295 Trier, Germany
Telefon: + 49 65 1 93 61 119
Fax: + 49 65 1 30 02 10
E-mail: trier@deutsche-richterakademie.de
Site internet: http://www.deutsche-richterakademie.de
Wustrau Conference Centre (Institute of the Federal State of
Brandenburg)
[Centrul de conferințe din Wustrau (Institutul Statului Federal
Brandenburg)]
Am Schloss 1,
D-16818 Wustrau, Germany
Telefon: + 49 33 92 5 8 97 333
Fax: + 49 33 92 5 8 97 202
Email: wustrau@deutsche-richterakademie.de
Site internet: http://www.deutsche-richterakademie.de

Alte observații

Chiar dacă a fost pusă în aplicare între un stat membru al UE și o țară din
afara UE, această PRACTICĂ PROMIȚĂTOARE poate fi perfect
adaptată mediului UE. De asemenea, aceasta este ușor transferabilă, iar
variantele și subiectele care pot fi abordate în cadrul seminarelor de
acest tip sunt inepuizabile.
Cu toate acestea, autorii au atras atenția asupra faptului că organizarea
unei astfel de activități necesită, în mod evident, o investiție
semnificativ mai mare decât un seminar „clasic” în ceea ce privește
resursele umane și logistica.
În plus, aceștia au remarcat că succesul practicii depinde, de asemenea,
de selectarea unor participanți motivați.

Sursă: Proiectul pilot – Formarea judiciară europeană: „Lotul 1 – Studiu cu privire la cele mai bune practici
de formare a judecătorilor și procurorilor”, realizat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN).
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