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Κύρια
χαρακτηριστικά

Στη Γερμανία, το τμήμα 2 της Διοικητικής Συμφωνίας της
Ομοσπονδίας και των 16 ομόσπονδων κρατιδίων, της 1ης Μαρτίου
1993, σχετικά με τη Γερμανική Δικαστική Ακαδημία αναφέρει ότι οι
δικαστές και οι εισαγγελείς πρέπει να λαμβάνουν περαιτέρω
κατάρτιση στους αντίστοιχους τομείς της ειδικότητάς τους, καθώς και
να αποκτούν «γνώση και επαφή με τις πολιτικές, κοινωνικές,
οικονομικές και άλλες ακαδημαϊκές εξελίξεις». Στη συμφωνία
ορίζονται σταθερά ποσοστά σε σχέση με τους διάφορους τομείς
κατάρτισης.
Σύμφωνα με αυτά, μόνο το 45-50% των μαθημάτων μπορούν να
έχουν κατεξοχήν νομική θεματολογία, περίπου το 25-30% των
ετήσιων σεμιναρίων πρέπει να ακολουθεί διεπιστημονική προσέγγιση
(π.χ. δίκαιο και ιατρική, δίκαιο και διαδίκτυο, δίκαιο και δεοντολογία,
δίκαιο και θρησκεία κ.λπ.), ενώ το υπόλοιπο πρέπει να
προσανατολίζεται προς την κατεύθυνση της βελτίωσης άλλων
προσωπικών/επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
Η δικαιολογητική βάση της συγκεκριμένης πρακτικής είναι ότι οι
σχεδιαστές του προγράμματος δεν πρέπει μόνο να λαμβάνουν υπόψη
όσο το δυνατόν περισσότερες από τις ανάγκες που διαπιστώνονται,
αλλά και να εφαρμόζουν ένα σύστημα που να διασφαλίζει ότι οι
ανάγκες αυτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο
προστατευόμενων κατηγοριών κατάρτισης.
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Άλλες
παρατηρήσεις

Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό σε όλη την Ευρώπη ότι η επαρκής
κατάρτιση των δικαστών και των εισαγγελέων δεν πρέπει να
βασίζεται μόνο στις τεχνικές δεξιότητες (νομικά και αμιγώς δικαστικά
θέματα), αλλά ότι πρέπει επίσης να εστιάζεται και στις
προσωπικές/επικοινωνιακές δεξιότητες (διεπιστημονικές προσεγγίσεις,
άλλοι τομείς γνώσεων, δεοντολογία, ρητορική, επικοινωνία,
κατάρτιση στα μέσα ενημέρωσης, εξάσκηση μνήμης, φωνητική
εκπαίδευση, διαμεσολάβηση, ψυχολογία μαρτύρων και ούτω
καθεξής). Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ που αναφέρεται ανωτέρω
αποτελεί ένα καλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο πρέπει να
υιοθετείται μια τέτοια προσέγγιση.
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