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Betegnelse for
praksis

Planlægning af et omfattende, behovsorienteret
årligt undervisningsprogram

Hovedtræk:

I Tyskland bestemmer afdeling 2 i forvaltningsaftalen mellem det
føderale niveau og de 16 delstater af 1. marts 1993 om Tysklands
dommerakademi, at dommere og offentlige anklagere bør tilbydes
videreuddannelse inden for deres respektive fagområder, men også bør
sikres viden om og erfaring med den politiske, sociale og økonomiske
udvikling samt udviklingen på andre videnskabelige områder. I aftalen
fastlægges desuden faste procentsatser inden for de forskellige
uddannelsesområder.
Kun 45-50 % af kurserne kan således udgøres af konferencer om rent
juridiske emner, mens omkring 25-30 % af de årlige undervisningstilbud
bør være tværfaglige (f.eks. jura og lægevidenskab, jura og internettet,
jura og etik eller jura og religion), og de resterende bør være rettet mod
at forbedre andre bløde færdigheder.
Begrundelsen for denne praksis er, at uddannelsesplanlæggerne ikke
kun bør tage hensyn til så mange undervisningsbehov som muligt, men
også bør have et system, der sikrer, at de bevares som beskyttede
uddannelseskategorier.
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Andre
bemærkninger

Det er nu bredt anerkendt i Europa, at dommere og offentlige anklagere
ikke blot bør (videre)uddannes inden for såkaldte hard skills (juridiske og
rent retlige emner), men at der også bør fokuseres på soft skills
(tværfaglige
tilgange,
andre
videnområder,
etik,
retorik,
kommunikation,
medieuddannelse,
hukommelsestræning,
stemmetræning,
meditation,
vidneudsagnspsykologi
osv.).
Ovennævnte BEDSTE PRAKSIS er et godt eksempel på, hvordan en
sådan tilgang kan følges.

Kilde: Pilotprojekt: Uddannelse af dommere og anklagere i Europa "Del 1 – Undersøgelse af bedste
praksis inden for uddannelse af dommere og anklagere", gennemført af Det Europæiske Netværk for
Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN)
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