Cele mai bune practici de formare a judecătorilor și procurorilor
Categoria practicii: Programe de învățământ sau planuri de formare inovatoare în
orice domeniu

Tipul practicii: cea mai bună practică

Țara: Anglia și Țara Galilor
aprilie 2014

Denumirea
practicii

Instanțe simulate și programe care implică jocul de rol

Caracteristici
principale:

În cadrul seriei sale recente de seminare de formare continuă, Camera
privind dreptul de proprietate din Anglia și Țara Galilor a identificat mai
multe domenii de competență și de practică în care este necesară
organizarea de activități de formare. S-a decis ca temele juridice
relevante să fie integrate în audierea simulată, bazată pe un scenariu, cu
privire la o cerere adresată instanței.
Delegaților împărțiți în grupuri de cinci sau șase persoane li s-a cerut să
identifice problemele de ansamblu, în cadrul grupurilor. Ulterior, fiecare
temă a fost abordată pe rând, ca parte a activității de formare, în cadrul
audierii bazată pe un scenariu, tema în dezbatere fiind însoțită de scurte
prezentări oficiale și de discuții în plen. Pe lângă abordarea unor aspecte
juridice, audierea simulată a fost concepută pentru a pune în evidență
aspecte referitoare la gestionarea cauzei și la modul în care se conduce
o audiere; în acest scop s-a recurs la un schimb de roluri interactiv care
implică numeroase intervenții spontane. „Actorii” au fost formatorii,
sprijiniți de doi delegați desemnați să facă parte din instanța simulată.
Activitatea de formare s-a desfășurat sub forma unui seminar cu durata
de două zile (12,5 ore în total).
Dorind să evite participarea la două zile de prelegeri formale, echipa de
formare a intenționat, de asemenea, să atribuie formării un caracter cât
mai actual și mai relevant. Posibilitatea de a analiza domeniul
gestionării cauzei, domeniul dreptului și domeniul practicii în contextul
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unei audieri în instanță și, ulterior, de a primi instrucțiuni și informații, a
făcut ca rezultatele formării să fie și mai relevante. De asemenea,
aceasta a permis formatorilor să recurgă la o varietate de metode de
formare, datorită cărora seminarul a devenit mai interesant și mai
plăcut pentru delegați.
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Alte observații

Utilizarea mecanismului de simulare a ședințelor de judecată constituie
deja o practică de formare pusă în aplicare în marea majoritate a
instituțiilor naționale de formare din cadrul UE. Practica descrisă mai
sus, care face parte din categoria CELOR MAI BUNE PRACTICI, este
utilizată ca exemplu pentru modul în care temele juridice pot fi abordate
în acest context interactiv.

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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