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Kis csoportok – A bíráskodás gyakorlata

Legfontosabb
elemei:

„A bíráskodás gyakorlata” egy kétnapos bentlakásos, valamennyi
bíróság bíráinak tartott szeminárium Angliában és Walesben (és egyes
skót törvényszékeken), amely az Igazságügyi Kollégium folyamatos
képzési programjának részét képezi. Lényegében papírmentes,
gyakorlatilag sem olvasást, sem előkészületet nem igényel. Összesen 13
képzési órát vesz igénybe, és a bírák ebből csak 2,5 órát töltenek a
plenáris ülésen a többiek előadásainak meghallgatásával. Az idő
fennmaradó részében hat bíróból álló kis csoportokban dolgoznak, egy
gyakorlott tanfolyamvezető felügyelete alatt. Ez azt jelenti, hogy a
szeminárium 20%-ában kell figyelni, 80%-ban pedig feladatokat
megoldani.
A szeminárium négy részből áll.
Az első rész a „Bírói viselkedés és etika”. A résztvevőket kis
csoportokban arra hívják fel, hogy egy sor „bírósági” és „bíróságon
kívüli” gyakorlati forgatókönyvet fontoljanak meg és beszéljenek át, és
keressenek

megoldásokat

ezek

kezelésére.

Az

összesen

hét

forgatókönyvet hivatásos színészek segítségével rögzített DVD-n
mutatják be.
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A második rész a „Hitelesség értékelése”, amely határozathozatalról és
szóbeli ítélethirdetésről szól. A hitelesség értékelése nyilvánvalóan az
egyik legfontosabb bírói készség, amelyre a legtöbb ügy esetében
szükség van, hatáskörtől és illetékességtől függetlenül. A bírák kis
csoportokban

megtekintenek

egy

DVD-felvételt

egy

szexuális

zaklatásról szóló munkajogi ügyről, ahol a felperes és az alperes
bizonyítékai ellentmondanak egymásnak. A kitalált ügyet hivatásos
színészek és ügyvédek adják elő. Olyan típusú ténybeli vitát illusztrál,
amely bármilyen hatáskörű bíróságon előfordulhat – a munkajogi példa
pusztán közvetítő eszköz, az alkalmazott jog pedig egyszerű. A bírákat
felkérik arra, hogy töltsenek ki kérdőíveket, amelyeken jelzik a tanúk
hitelességének értékelésekor számba vett tényezőket.
Ezt követően minden bíró rövid, körülbelül ötperces szóbeli ítéletet
hirdet. Ezt az ítéletet kis csoportokban hirdetik ki, némi felkészülési időt
követően. Minden ítéletet mikrolemezre vesznek, és a film egészét vagy
egy részét visszajátsszák a csoportnak. Ezt követően valamennyi bíró
visszajelzést kap a tanfolyamvezetőtől és a csoport más tagjaitól a saját
„teljesítménye” kapcsán, és a felmerült tanulságokat megvitatják.
A harmadik rész címe: „A bírói élet kezelése”, amely a bírósági stresszel
és annak kezelésével foglalkozik. Videoelőadást tartalmaz, amelyet egy
idegösszeroppanást elszenvedett, tapasztalt büntetőbíró tart, aki
teljesen felépült betegségéből.
A negyedik rész a „Szokatlan és erős bírósági konfliktushelyzetek
kezelése” címet viseli. Kis létszámú csoportokban minden bírót
felkérnek, hogy vezessen le egy pár perces élő tárgyalást. Az ügy rövid
összefoglalóját előzetesen megkapják, de nem tudják, mi fog történni.
A bírósági vagy törvényszéki felállás szimulálása végett az ügyet
hivatásos ügyvéd és színész játssza el. A bíró feladata az előtte
kibontakozó problémák értékelése, kezelése és megoldása.
A tárgyalást filmre rögzítik, és a film egészét vagy egy részét
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visszajátsszák

a

csoportnak.

tanfolyamvezetőtől

és

a

A

bírák

csoport

visszajelzést
más

kapnak

tagjaitól

a

a

saját

„teljesítményükről”. Hat forgatókönyv létezik, és a csoport minden
tagja eltérő forgatókönyv mellett vezeti a tárgyalást.
Intézményi
elérhetőségek

Igazságügyi Kollégium
Igazságügyi Minisztérium, 102 Petty France
London SW1H 9LJ
Egyesült Királyság
Tel.: + 44 203 334 0700
Fax: + 44 203 334 5485
E-mail cím: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
Honlap: http://www.judiciary.gov.uk/training-support/judicial-college

Egyéb
megjegyzések

Ez a gyakorlat csak folyamatos képzésnél valósul meg, kiscsoportos
célközönséggel, az oktatók, ügyvédek és színészek szükséges számát
tekintve pedig erőforrás-igényes, ezért viszonylag drága. Ezen
túlmenően hosszú előkészítést igényel, ideértve a filmezést is.
Bár a fenti okokból a teljes átültetés nem feltétlenül javasolható, de
BEVÁLT

GYAKORLATNAK

minősül,

amely

alkalmas

a

bírói

teljesítmény - méghozzá az általános bírói készségek - javítására azáltal,
hogy lehetővé teszi a bírák számára a készségek gyakorlását és az
egymástól való tanulást.
Ez a fajta szeminárium kiváló eszköze a váratlan vagy szokatlan
helyzetekre felkészítő képzési forgatókönyvek terjesztésének is.

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „1. tétel – Vizsgálat a bírák és ügyészek
képzésének bevált gyakorlatairól”, Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)
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