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Karatteristiċi
prinċipali:

In-Negozju tal-Ġudikatura huwa seminar residenzjali ta’ jumejn miftuħ
għall-imħallfin fl-Ingilterra u Wales (u f’xi ġuriżdizzjonijiet tribunali
Skoċċiżi) mill-ġuriżdizzjonijiet kollha u jifforma parti mill-programm ta’
edukazzjoni kontinwa tal-Kulleġġ Ġudizzjarju. Huwa prattikament bla
karti, u prattikament ma hemm xejn x'taqra jew tipprepara. Idum total
ta’ 13-il siegħa ta’ taħriġ u l-imħallfin jagħmlu biss sagħtejn u nofs
minnhom f'sessjonijiet plenarji jisimgħu lill-oħrajn jitkellmu. Għall-bqija
tal-ħin huma jaħdmu fi gruppi żgħar ta’ sitt imħallfin taħt is-superviżjoni
ta’ tutur tal-kors esperjenzat. Dan ifisser li s-seminar jinvolvi 20 % smigħ
u 80 % prattika.
Is-seminar huwa magħmul minn erba’ partijiet.
L-ewwel parti hija modulu dwar "Il-kondotta u l-Etika Ġudizzjarja”. Fi
gruppi żgħar, il-parteċipanti huma mistiedna jqisu u jiddiskutu għadd ta’
xenarji prattiċi “fil-qorti” u “barra l-qorti” u kif jittrattawhom. Ix-xenarji,
sebgħa b’kollox, huma ppreżentati fuq DVD, irrekordjati b'atturi
professjonali.
It-tieni parti jisimha "Il-Valutazzjoni tal-Kredibbiltà”, it-teħid ta'
deċiżjoni u l-għoti ta' sentenza orali. Il-valutazzjoni tal-kredibbiltà hija
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bla dubju waħda mill-aktar ħiliet ġudizzjarji importanti u hija meħtieġa
f'ħafna mill-każijiet, tkun xi tkun u tkun fejn tkun il-ġuriżdizzjoni. Fi
gruppi żgħar, l-imħallfin jaraw DVD li juri l-evidenza konfliġġenti talilmentatur u tal-konvenut f’każ ta’ impjieg ibbażat fuq fastidju sesswali.
Huwa każ ivvintat u maħdum minn atturi u avukati professjonali. Dan
juri t-tip ta’ tilwim fattwali li jista' jinqala' f’kull ġuriżdizzjoni – ilġuriżdizzjoni tal-impjiegi hija biss il-mezz u l-liġi hija sempliċi. Limħallfin huma mitlubin jimlew kwestjonarji li jindikaw il-fatturi li
affettwaw il-valutazzjoni tagħhom tal-kredibbiltà tax-xhieda.
Kull imħallef imbagħad jagħti sentenza orali qasira ta' madwar ħames
minuti. Din is-sentenza tingħata fil-gruppi żgħar u hemm xi ħin allokat
għall-preparazzjoni. Kull sentenza tiġi ffilmjata fuq micro-disk u l-film
kollu jew parti minnu jerġa' jintwera fil-grupp. Kull imħallef imbagħad
jirċievi rispons mit-tutur tal-kors u l-membri l-oħrajn tal-grupp dwar il“prestazzjoni” tiegħu u jkun hemm diskussjoni dwar il-punti ta’ tagħlim
li jinqalgħu.
It-tielet parti jsiimha "Immaniġġjar tal-Ħajja Ġudizzjarja” u jittratta listress ġudizzjarju u kif tista’ tiffaċċjah. Dan jinkludi preżentazzjoni
b'filmat magħmula minn imħallef tal-liġi kriminali esperjenzat li waqa’
f’depressjoni u li rkupra kompletament minnha.
Ir-raba’ parti jisimha “It-Trattar ta' Sitwazzjonijiet Mhux Mistennija u
Kunflitti Kbar fil-Qorti". Fi grupp żgħir, kull imħallef jintalab imexxi
seduta tas-smigħ b’mod dirett li ddum biss ftit minuti. Huma jkunu
rċevew sommarju qasir tal-każ minn qabel iżda ma jkunux jafu x’ikun se
jiġri. F’tentattiv biex jissimula x-xenarju ta' qorti jew tribunal, il-każ
jinħadem minn avukat professjonali u attur professjonali. Il-kompitu talimħallef huwa li jivvaluta, jimmaniġġja u jsolv l-problemi li jinqalgħu
quddiemu.
Is-smigħ jiġi rreġistrat u l-film kollu jew parti minnu jerġa' jintwera filgrupp. L-imħallfin jirċievu rispons dwar il- “prestazzjoni” tagħhom mit-
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tutur tal-kors u l-membri tal-grupp. Hemm sitt xenarji u kull membru
tal-grupp jippresjedi bħala l-imħallef f’xenarju differenti.
Dettalji
kuntatt
istituzzjoni

ta’ Judicial College
talMinistry of Justice , 102 Petty France
London SW1H 9LJ
United Kingdom
Telefon: + 44 203 334 0700
Faks: 44 203 334 5485
Posta elettronika: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
Sit

elettroniku: http://www.judiciary.gov.uk/training-support/judicial-

college
Kummenti
oħrajn

Din il-prattika tirreferi biss għat-taħriġ kontinwu, timmira għal grupp
żgħir ta’ nies u hija intensiva fl-użu tar-riżorsi f’termini tal-għadd talħarrieġa, avukati u atturi meħtieġa u għaldaqstant hija kemxejn għalja
sabiex issir. Tista' wkoll tieħu żmien twil biex titħejja, inkluż l-iffilmjar.
Għalkemm minħabba r-raġunijiet ta’ hawn fuq ir-rakkomandazzjoni
sħiħa tat-trasferibbiltà tista' ma tkunx xierqa, hija titqies bħala l-AĦJAR
PRATTIKA xierqa sabiex tittejjeb il-prestazzjoni ġudizzjarja, jiġifieri li
jiġu żviluppati ħiliet ġudizzjarji ġeneriċi ta’ mħallfin billi jkun permess
lilhom li jipprattikaw il-ħiliet u jitgħallmu minn xulxin.
Dan it-tip ta’ seminar huwa wkoll mezz eċċellenti għat-taħriġ ta' xenarji
li jinvolvu sitwazzjonijiet mhux mistennija jew mhux tas-soltu.

Sors: Proġett Pilota - Taħriġ Ġudizzjarju Ewropew: "Lott 1 – Studju dwar l-aħjar prattiki għat-taħriġ talimħallfin u l-prosekuturi", imwettaq min-Netwerk Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju (EJTN)
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