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Tava nimetus

Õppimine praktilise tegevuse kaudu, parandades samas teadmisi
õigusalase koostöö ja teiste ELi liikmesriikide siseriiklikku õiguse kohta

Peamised
tunnusjooned

Saksamaa Kohtunike Akadeemia ja Türgi õigusakadeemia korraldasid
2012. aastal ühise perevägivalda käsitleva ühenädalase seminari
25 Saksamaa ja 18 Türgi kriminaalõiguse ja perekonnaõiguse valdkonna
kohtunikule ja prokurörile.
Seminari käigus keskenduti kahele väljamõeldud piiriülesele
perevägivallaga seotud juhtumile. Seminaril esinesid ettekannetega
vaid koolitusel osalejad. Üks ettekanne kestis maksimaalselt 30 minutit
ning selle käigus keskenduti valdkonnas kohaldatavates siseriiklikes
õigusnormides sisalduvatele aluspõhimõtetele ning perekonna- ja
kriminaalasjades pakutavat vastastikust õigusabi käsitlevatele kõige
olulisematele siseriiklikele õigusnormidele. Pärast ettekandeid
pühendati märkimisväärne aeg arutelule.
Seminari käigus viidi läbi neli harjutuskohtu istungit: üks Türgi
perekonnakohtus, üks Saksamaa perekonnakohtus, üks Türgi
kriminaalkohtus ja üks Saksamaa kriminaalkohtus. Harjutuskohtus
täitsid kõiki rolle seminaril osalejad. Kohtuistungid tuginesid
kokkuvõtetele, süüdistusaktidele jne, mille osalejad olid eelnevalt
koostanud ja edastanud teisest riigist pärit osalejatele.
Üritusele tagasiside andmise käigus olid kõik osalejad üksmeelel, et nad
olid õppinud teise riigi kohtusüsteemi ja õiguskultuuri kohta rohkem, kui
nad oleksid selle kohta õppinud kolmenädalase teoreetiliste loengute
sarja raames. Samuti pidasid kõik harjutuskohtu töös osalejad seda
protsessi väga meeleolukaks.
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Asutuse
kontaktandmed

German Judicial Academy
Trier Conference Centre (Institute of the Federal State of RhinelandPalatinate)
Berliner Allee 7
54295 Trier, GERMANY
Tel: + 49 65 1936 1119
Faks: + 49 6 5130 0210
E-post: trier@deutsche-richterakademie.de
Veebisait: http://www.deutsche-richterakademie.de
Wustrau Conference Centre (Institute of the Federal State of
Brandenburg)
Am Schloss 1,
D-16818 Wustrau, GERMANY
Tel: + 49 339 2589 7333
Faks: + 49 339 2589 7202
E-post: wustrau@deutsche-richterakademie.de
Veebisait: http://www.deutsche-richterakademie.de

Märkused

Kuigi seda PALJUTÕOTAVAT TAVA rakendati ELi liikmesriigi ja ELi
mittekuuluva riigi vahel, võib seda suurepäraselt kohandada ka
kasutamiseks ELi liikmesriikide vahel. Tava on hõlpsasti ülevõetav ning
variandid ja teemad, mida selliste seminaride käigus käsitleda, on
lõputud.
Kuid koolituse väljatöötajad on siiski juhtinud tähelepanu asjaolule, et
sellise koolituse läbiviimiseks on vaja märkimisväärselt suuremaid
investeeringuid personali ja logistikasse kui n-ö klassikalise seminari
puhul.
Lisaks märkisid nad, et koolituse edukus sõltub ka osalejate
motiveeritusest.

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 1 – Study on best practices in training
judges and prosecutors”. Küsitluse viis läbi Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN).
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