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Peamised
tunnusjooned

Saksamaal on Saksamaa Kohtunike Akadeemiat käsitleva,
keskvalitsuse ja 16 liidumaa vahelise 1. märtsi 1993. aasta
halduskokkuleppe artiklis 2 sätestatud, et kohtunikele ja prokuröridele
tuleks pakkuda täiendusõpet nende vastavates tegevusvaldkondades,
aga ka anda edasi teadmisi ja kogemusi poliitika-, sotsiaal-, majandusja muudes küsimustes toimuvate teaduslike arengute kohta. Selle
kokkuleppega on ette nähtud erinevate koolitusvaldkondadega seotud
kindlaksmääratud osakaalud.
Sellest tulenevalt võib vaid 45–50% kursustest moodustada rangelt
õigusküsimusi käsitlevad konverentsid ning umbes 25–30% iga-aastaste
koolituste puhul tuleks rakendada multidistsiplinaarset lähenemisviisi
(nt õigus ja meditsiin, õigus ja internet, õigus ja kutse-eetika, õigus ja
religioon jne), samas kui ülejäänud osa koolitustest peaks olema
suunatud muude n-ö pehmete oskuste (soft skills) parandamisele.
Sellise tava kasutamine on põhjendatud sellega, et programmi
koostajad ei peaks piirduma ainult võimalikult paljude kindlaks tehtud
koolitusvajaduste arvessevõtmisega, vaid neil peaks lisaks olema välja
töötatud süsteem, mille abil tagada nende säilimine kaitstud
koolituskategooriatena.
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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
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

Euroopas on tänapäeval laialdaselt tunnustatud asjaolu, et kohtunike ja
prokuröride nõuetekohane koolitus ei peaks hõlmama mitte ainult
n-ö kõvade oskuste (hard skills) omandamist (õigusvaldkonna ja puhtalt
kohtuvaldkonna teemad), vaid et koolituse käigus tuleks keskenduda ka
n-ö pehmete oskuste (soft skills) arendamisele (valdkondadevaheline
lähenemine, muud teadmisvaldkonnad, kutse-eetika, kõnekunst,
kommunikatsioon, meediakoolitus, mälukoolitus, häälekoolitus,
vahendamine, küsitlemise psühholoogilised nüansid jne). Eespool
kirjeldatud PARIM TAVA on hea näide sellest, kuidas sellist
lähenemisviisi tuleks rakendada.

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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