A bírák és ügyészek képzésének bevált gyakorlatai
A gyakorlat kategóriája: Innovatív tanterv vagy képzési terv bármely területen

A gyakorlat típusa: Bevált gyakorlat

Ország: Anglia és Wales
2014. április

A gyakorlat
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Bírák és ügyészek számára más szakmák képviselőivel együtt tartott
képzések

Legfontosabb
elemei:

Amikor egyértelmű, hogy mivel a bírák és ügyészek munkája sok más –
jogi és nem jogi – szakma képviselőinek munkájával összefonódhat, azt
nem lehet önmagában vizsgálni, egyes képzési intézmények kiemelik a
vegyes közönség számára tartott képzések hozzáadott értékét.
Állítólag ez a megközelítés nagyon sikeres; alapja, hogy minden
résztvevői célcsoport számára hozzáadott értéket jelent, mert rálátást
nyerhetnek arra, hogy egy adott folyamat egy másik szakma
szempontjából miként fejlődik. Ez a bírósági területen kívül és azon
belül
is
valamennyi
szereplő
számára
megkönnyíti
az
igazságszolgáltatás egészének megértését és a vonatkozó ismeretek
bővítését.
Angliában és Walesben az Igazságügyi Kollégium bírái és más
szakemberei (egészségügyi és pénzügyi szakemberek) együttesen
vesznek részt a Társadalombiztosítási és Gyermekvédelmi Törvényszék
(Social Security and Child Support Tribunal) képzésein, emellett
egymásnak is tartanak képzéseket. Ez lehetővé teszi a
képzésszolgáltatók
számára,
hogy
ügyspecifikus
példákat
használhassanak e munkaterületekről, így mind a jogi, mind a
témaspecifikus megbeszélések valósághűek és részletesek lehetnek.
A szaktudást igénylő, komplex tényszerű kérdéseket a szakértő tagok
részletezhetik és értelmezhetik, míg a bírák jogi tudásukkal járulnak
hozzá az esettanulmányokhoz, így az új jogszabályokat körbejárhatják,
megvitathatják és a szakkérdések közé integrálhatják.
A valódi hatékonyságot azonban a bírák és a nem jogász tagok közötti
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erősebb kapcsolat erősítésében, továbbá az egyes szakmai ágazatok
által a törvényszék elé hozott készségek jobb megértésében és az ezek
fokozottabb tiszteletben tartásában látják. Ez mindkét oldalon jobb
törvényszéki tapasztalatokat segít elő, mivel a jó csapatmunka
megfelelőbb eredményeket hoz, úgy a tárgyalások hatékonysága, mint
a felhasználói tapasztalat terén. A lehető legtöbb területen immár ezt
tekintik a képzés megfelelő módjának; sőt, ahol eltérő szakmai
ágazatok képviselői vesznek részt a törvényszéki tárgyalásokon, ott
immár a teljesen különálló képzések ötlete tűnik különösnek.
Intézményi
elérhetőségek

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

Egyéb
megjegyzések

Képzési intézményeknek érdemes lehet megfontolni a fent leírt
rendszer átültethetőségét, amely BEVÁLT GYAKORLATNAK minősül,
különösen olyan körülmények között, ha a sajátjuktól eltérő szakmák
képzéseinek szervezésére is jogosultak önállóan vagy más nemzeti
intézményekkel együttműködésben.
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