Beste praktijken in de opleiding van rechters en
openbaar aanklagers
Categorie praktijk: Gebruik van opleidingsinstrumenten met het oog op de correcte
Type praktijk: veelbelovende praktijk
Land: Duitsland
toepassing van het EU-recht en de internationale justitiële samenwerking
april 2014
Titel van de
praktijk

"Leren door te doen" en ondertussen de kennis van justitiële
samenwerking en het binnenlandse recht van andere EU-lidstaten
vergroten

Voornaamste
kenmerken:

In 2012 hebben de academies voor de rechterlijke macht van
respectievelijk Duitsland en Turkije gezamenlijk een seminar van een
week over huiselijk geweld georganiseerd voor 25 Duitse en 18 Turkse
straf- en familierechters en openbaar aanklagers.
Het seminar was voornamelijk gericht op twee fictieve
grensoverschrijdende zaken van huiselijk geweld. Alle presentaties die
tijdens het seminar werden gehouden, werden door de deelnemers zelf
verzorgd. De presentaties duurden dertig minuten en hadden
betrekking op de basisbeginselen van de toepasselijke binnenlandse
wetgeving op dit gebied en op de belangrijkste nationale voorschriften
inzake wederzijdse rechtshulp in familierechtelijke en strafzaken. Na
deze presentaties werd ruim tijd uitgetrokken voor discussie.
Tijdens het seminar werden vier simulaties van rechtszittingen
gehouden: een in een Turkse familierechtbank, een in een Duitse
familierechtbank, een in een Turkse strafrechtbank en een in een Duitse
strafrechtbank. Alle rollen in de gesimuleerde rechtszittingen werden
gespeeld door deelnemers aan het seminar. De rechtszittingen waren
gebaseerd op conclusies van eisen, tenlasteleggingen, enz., die van
tevoren door de deelnemers waren opgesteld en aan de deelnemers van
de andere lidstaten waren toegezonden.
In de feedbackfase van het seminar bleken de deelnemers unaniem van
mening dat ze meer over elkaars rechtssystemen en -cultuur hadden
geleerd dan ze in drie weken van theoretische lessen zouden hebben
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"Leren door te doen" en ondertussen de kennis van justitiële samenwerking en het binnenlandse
recht van andere EU-lidstaten vergroten
gedaan. Bovendien verklaarden alle 'acteurs' in de gesimuleerde
rechtszittingen dat het rollenspel erg leuk was geweest.
Contactgegevens
van de instelling

Deutsche Richterakademie
Tagungsstätte Trier (Einrichtung des Landes Rheinland-Pfalz)
Berliner Allee 7,
D-54295 Trier, Duitsland
Tel.: + 49 65 1 93 61 119
Fax: + 49 65 1 30 02 10
E-mail: trier@deutsche-richterakademie.de
Website: http://www.deutsche-richterakademie.de
Tagungsstätte Wustrau (Einrichtung des Landes Brandenburg)
Am Schloss 1,
D-16818 Wustrau, Duitsland
Tel.: + 49 33 92 5 8 97 333
Fax: + 49 33 92 5 8 97 202
E-mail: wustrau@deutsche-richterakademie.de
Website: http://www.deutsche-richterakademie.de

Overige
opmerkingen

Hoewel deze praktijk is toegepast tussen een EU-land en een niet-EUland, kan deze VEELBELOVENDE PRAKTIJK perfect worden
aangepast aan de EU-omgeving. Ook is de praktijk gemakkelijk
overdraagbaar en is het aantal mogelijke varianten en onderwerpen
oneindig.
De auteurs wijzen echter op het feit dat het organiseren van een
soortgelijk evenement hogere investeringen in personeel en logistiek
vereisen dan een 'klassiek' seminar.
Voorts merken ze op dat het succes ervan mede afhankelijk is van de
selectie van gemotiveerde deelnemers.

Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: "Lot 1 – Study on best practices in training judges and
prosecutors", uitgevoerd door het Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO)
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