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Huvudegenskaper:

I sin senaste serie av fortbildningsseminarier identifierade
fastighetsdomstolen (Property Chamber) för England och Wales ett
antal behörighets- och praxisområden där det fanns behov av
utbildning. Man beslutade att ta upp de relevanta rättsfrågorna i ett
regisserat rättegångsspel om en ansökan.
Deltagarna arbetade i grupper om fem eller sex personer och ombads
att gruppvis fastställa de övergripande problemen. Som ett led i
utbildningen togs varje rättsfråga sedan i tur och ordning upp i en
regisserad förhandling. Dessa åtföljdes av korta formella presentationer
och en plenardebatt. Förutom att ta upp rättsfrågor var avsikten med
manuset till rättegångsspelet även att lyfta fram frågor i samband med
handläggningen av ett mål och genomförandet av en förhandling. För
att uppnå detta syfte använde man sig av interaktivt rollspel med
många spontana inlägg. Rollspelarna utgjordes av utbildarna, och två
deltagare som hade utsetts att leda spelförhandlingen.
Utbildningen skedde i form av tvådagarsseminarier (totalt 12,5 timmar).
För att deltagarna inte skulle behöva utsättas för två dagar av formella
föreläsningar ville de utbildningsansvariga även göra utbildningen så
ämnesspecifik och relevant som möjligt. Möjligheten att studera
områden som handläggning av mål, juridik och rättspraxis inom ramen
för ett rättegångsspel och sedan få instruktioner och information gjorde
utbildningen mer relevant. Dessutom gav det utbildarna möjlighet att
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använda sig av en mängd olika utbildningsmetoder, vilket gjorde
seminarierna intressantare och roligare för deltagarna.
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Rättegångsspel är en utbildningsmetod som redan används av de flesta
nationella utbildningsinstitutioner i EU. Den BÄSTA PRAXIS som
beskrivs ovan är ett exempel på hur rättsrelaterade ämnen kan
behandlas inom denna interaktiva ram.

Källa: Pilotprojekt – Europeisk juridikutbildning: ”Del 1 – Studie om bästa praxis vid utbildning av domare
och åklagare”, utförd av Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN)
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