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Denumirea
practicii

Elaborarea unei programe de formare anuale cuprinzătoare și orientate
către îndeplinirea nevoilor

Caracteristici
principale:

În Germania, secțiunea 2 din Acordul Administrativ al Federației și al
celor 16 state din 1 martie 1993 privind Academia Judiciară Germană
prevede că judecătorii și procurorii ar trebui să beneficieze de formare
suplimentară în domeniul lor de expertiză, dar și de „cunoștințe și
experiență cu privire la evoluțiile politice, sociale, economice și la alte
progrese academice”. Această dispoziție stabilește procentaje fixe
pentru diferitele domenii de formare.
În consecință, numai 45-50 % din cursuri pot fi dedicate conferințelor
referitoare în mod strict la aspecte de drept, aproximativ 25-30 % din
activitățile anuale ar trebui să adopte o abordare multidisciplinară (de
exemplu, dreptul și medicina, dreptul și internetul, dreptul și etica,
dreptul și religia etc.), în timp ce restul activităților ar trebui să vizeze
îmbunătățirea altor competențe generale („soft skills”).
Această practică este justificată prin faptul că autoritățile însărcinate cu
elaborarea programei ar trebui nu numai să țină seama de cât mai multe
nevoi de formare identificate, ci, de asemenea, ar trebui să aibă un
sistem pentru integrarea acestor nevoi în categorii de formare
protejate.

Datele de
contact ale
instituției

Academia Judiciară Germană
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Alte observații

În prezent se recunoaște pe scară largă la nivel european faptul că
formarea adecvată a judecătorilor și a procurorilor nu ar trebui să vizeze
numai competențele de tip hard skills (cunoștințele juridice și pur
judiciare), ci ar trebui să se concentreze, de asemenea, asupra
competențelor de tip soft skills (abordări multidisciplinare, alte domenii
de cunoaștere, etică, retorică, comunicare, formare în domeniul massmedia, formare pentru antrenarea memoriei, formare vocală, mediere,
psihologia mărturiei etc.). Practica descrisă anterior, care face parte din
categoria CELOR MAI BUNE PRACTICI, reprezintă un bun exemplu
pentru modul în care ar trebui urmată o astfel de abordare.

Sursă: Proiectul pilot – Formarea judiciară europeană: „Lotul 1 – Studiu cu privire la cele mai bune practici
de formare a judecătorilor și procurorilor”, realizat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN).
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