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Praxisens
namn

Planering av en heltäckande och behovsorienterad
årlig undervisningsplan

Huvudegenskaper:

I avsnitt 2 i det administrativa avtalet mellan Förbundsrepubliken
Tyskland och de 16 delstaterna av den 1 mars 1993 om den tyska
rättsakademin anges att domare och allmänna åklagare bör
tillhandahållas fortbildning inom sina specialområden, men även
”kunskap om och erfarenhet av den politiska, sociala och ekonomiska
utvecklingen och annan utveckling på det akademiska området”.
I bestämmelsen fastställs fasta procentsatser i förhållande till de olika
utbildningsområdena.
Endast 45–50 procent av kurserna kan således ägnas åt konferenser om
rent rättsliga frågor, 25–30 procent av de årliga evenemangen bör ha en
tvärdisciplinär karaktär (t.ex. juridik och medicin, juridik och internet,
juridik och etik, juridik och religion etc.) medan resten av fortbildningen
bör inriktas på att förbättra andra s.k. mjuka kompetenser.
Denna praxis motiveras av att programplanerarna inte bara bör ta
hänsyn till så många upptäckta utbildningsbehov som möjligt, utan
även att de bör ha ett system för att bevara dessa som skyddade
utbildningskategorier.
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Tfn: + 49 65 1 93 61 119
Fax: + 49 65 1 30 02 10
E-post: trier@deutsche-richterakademie.de
1

Planering av en heltäckande och behovsorienterad/årlig undervisningsplan

Webbplats: http://www.deutsche-richterakademie.de
Tagungsstätte Wustrau (delstaten Brandenburgs konferenscenter)
Am Schloss 1
16818 Wustrau,
Tyskland
Tfn: + 49 33 92 5 8 97 333
Fax: + 49 33 92 5 8 97 202
E-post: wustrau@deutsche-richterakademie.de
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Övriga
synpunkter

Runt om i Europa är det numera vedertaget att lämplig utbildning av
domare och åklagare inte bara bör bestå av s.k. hårda kompetenser
(juridiska och domstolsrelaterade ämnen) utan att man även bör betona
s.k. mjuka kompetenser (tvärdisciplinära strategier, andra
kunskapsområden, etik, retorik, kommunikation, medieträning,
minnesteknik, röstträning, meditation, vittnespsykologi osv.). Den
BÄSTA PRAXIS som beskrivs ovan är ett bra exempel på hur man bör
gå till väga.

Källa: Pilotprojekt – Europeisk juridikutbildning: ”Del 1 – Studie om bästa praxis vid utbildning av domare
och åklagare”, utförd av Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN)
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