Най-добри практики при обучението на съдии и прокурори
Категория на практиката: Иновативни учебни програми или план за обучение в
дадена област
Вид практика: Най-добра практика

Държава: Германия
април 2014 г.

Наименование Планиране на цялостен и насочен към нуждите годишен план на
на практиката обучение
Ключови
характеристи
ки:

В Германия съгласно раздел 2 от Административното
споразумение между Федерацията и 16-те провинции от 1 март
1993 г., който касае Германската съдебна академия, на съдиите и
прокурорите следва да бъде осигурено допълнително обучение в
съответните им области на специализация, както и „знания и опит
относно политически, социални, икономически и други научни
развития“. В тази разпоредба се определят конкретни проценти
относно отделните области на обучение.
В съответствие с това само 45—50 % от курсовете могат да бъдат по
изцяло правни въпроси. Около 25—30 % от годишните обучения
трябва да следват мултидисциплинарен подход (например право и
медицина, право и интернет, право и етика, право и религия и др.),
а останалите следва да бъдат насочени към подобряването на
други незадължителни умения.
Обосновката за тази практика е, че планиращите програмата лица
не само трябва да вземат предвид възможно най-голям брой нужди
от обучение, но и да въведат система за тяхното поддържане като
защитени учебни категории.
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Други
коментари

Понастоящем в цяла Европа се признава, че подходящото обучение
на съдии и прокурори не трябва да е свързано само със
задължителни умения (съдебни и изцяло юридически теми), а че
трябва да бъде насочено и към незадължителни умения
(мултидисциплинарни подходи, други области на познанието,
етика, реторика, комуникации, медийно обучение, трениране на
паметта, трениране на гласа, медиация, психология на даването на
свидетелски показания и др.). Горепосочената НАЙ-ДОБРА
ПРАКТИКА представлява добър пример как да се следва такъв
подход.

Източник: Пилотен проект — Европейско съдебно обучение: „Лот 1 — Проучване на най-добрите
практики при обучението на съдии и прокурори“, осъществено от Европейската мрежа за съдебно
обучение (EJTN)
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