Teisėjų ir prokurorų mokymo geriausia patirtis
Patirties kategorija: naujoviška mokymo metodika

Patirties rūšis: geriausia patirtis

Šalis: Anglija ir Velsas
2014 m. balandžio mėn.

Patirties
pavadinimas

Sprendimų priėmimas mažose komandose

Pagrindiniai
ypatumai

Dviejų dienų trukmės nuolatiniame seminare sprendimų priėmimo
klausimais gali dalyvauti teisėjai iš bet kokios jurisdikcijos Anglijos ir
Velso teismų (o kai kuriais atvejais ir iš Škotijos specialiosios jurisdikcijos
teismų) ir šis seminaras yra sudedamoji Teisėjų kolegijos nuolatinio
švietimo programos dalis. Seminare iš esmės nenaudojama popierinė
medžiaga, todėl praktiškai nieko nereikia skaityti ar rengti kokios nors
medžiagos. Seminaras iš viso trunka 13 mokymo valandų, o teisėjai
plenarinėse sesijose, kuriose klauso kitų kalbėtojų, praleidžia tik 2,5
valandos. Likusį laiką jie dirba mažose grupėse, sudarytose iš šešių
teisėjų, kurias prižiūri patyręs kursų mokytojas. Tai reiškia, kad 20 proc.
seminaro laiko klausoma dėstomos medžiagos, o 80 proc. − dirbama.
Seminarą sudaro keturios dalys.
Pirmąją dalį sudaro modulis „Teisėjų elgesys ir etika“. Mažose grupėse
dalyvių prašoma išnagrinėti ir aptarti įvairius „teisminius“ ir
„neteisminius“ praktinius scenarijus ir pasakyti, kaip jie elgtųsi tokiais
atvejais. Iš viso septyni scenarijai, kuriuose vaidino profesionalūs
aktoriai, pristatomi skaitmeniniame vaizdo diske (DVD).
Antroji dalis, per kurią sprendimas priimamas ir išdėstomas žodžiu,
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vadinasi „Įtikimumo vertinimas“. Įtikimumo vertinimas iš tikrųjų yra
vienas svarbiausių teisinių įgūdžių, būtinas daugumoje bylų, nepaisant
materialinės arba teritorinės teismo jurisdikcijos. Teisėjams mažose
grupėse rodoma skaitmeninė vaizdo medžiaga, kurioje keliamas
ieškovo ir atsakovo įrodymų darbo byloje, susijusioje su seksualiniu
priekabiavimu, prieštaravimo klausimas. Išgalvotoje byloje vaidina
profesionalūs aktoriai ir advokatai. Joje parodomas faktinis ginčas, kuris
galėtų kilti bet kuriame jurisdikciją turinčiame teisme, − jurisdikcija
teisiniuose darbo santykiuose pateikiama kaip pavyzdys, nes šioje
srityje galiojantys teisės aktai yra paprasti. Teisėjų prašoma užpildyti
klausimynus ir nurodyti veiksnius, kurie turėjo įtakos vertinant liudytojų
patikimumą.
Paskui kiekvienas teisėjas per penkias minutes žodžiu trumpai pristato
teismo sprendimą. Šis teismo sprendimas pateikiamas mažoms
grupėms, kurioms suteikiama šiek tiek laiko pasirengti. Kiekvienas
žodžiu skaitomas teismo sprendimas įrašomas į mobilųjį diską ir paskui
visas sprendimas arba jo dalis dar kartą parodoma grupei. Vėliau
kiekvienas teisėjas gauna grįžtamąją informaciją iš kursų dėstytojo ir
kitų grupės narių, kurie pateikia pastabų dėl to, kaip buvo pristatytas
teismo sprendimas, ir aptaria iškilusius klausimus, iš kurių galima
pasimokyti.
Trečioji dalis vadinasi „Teisėjo profesinio ir asmeninio gyvenimo
derinimas“, joje aptariama teisėjų patiriamo streso problema ir
pristatomi streso valdymo būdai. Šioje dalyje pristatoma vaizdo
medžiaga, kurią parengė didelę patirtį turintis baudžiamosios teisės
teisėjas, sirgęs nervine depresija ir visiškai ją išsigydęs.
Ketvirtoji dalis vadinasi „Nenumatytų ir sudėtingų konfliktinių situacijų
teisme sprendimas“. Mažoje grupėje kiekvieno teisėjo prašoma keletą
minučių imituoti pirmininkavimą teismo posėdžiui. Teisėjams iš anksto
pateikiama trumpa bylos santrauka, tačiau jie nežino, kas atsitiks bylos
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nagrinėjimo metu. Rengiant simuliacinį teismo arba specialiosios
jurisdikcijos teismo posėdį dalyvauja profesionalus advokatas ir
aktorius. Teisėjo užduotis − įvertinti, suvaldyti ir išspręsti jo
simuliaciniame teismo posėdyje kilusias problemas.
Teismo posėdis filmuojamas ir visas jo įrašas arba įrašo dalis parodoma
grupei. Teisėjai iš kursų dėstytojo ir grupės narių gauna grįžtamąją
informaciją apie tai, kaip jiems pavyko atlikti užduotį. Iš viso yra šeši
scenarijai ir kiekvienas grupės narys pagal kiekvieną scenarijų atlieka
bylai pirmininkaujančio teisėjo vaidmenį.
Institucijos
kontaktiniai
duomenys

Judicial College (Teisėjų kolegija)
Ministry of Justice, 102 Petty France
London SW1H 9LJ
Jungtinė Karalystė
Tel. + 44 203 334 0700
Faks. + 44 203 334 5485
E. paštas magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
Svetainė http://www.judiciary.gov.uk/training-support/judicial-college

Kitos pastabos

Ši praktika yra skirta tik tęstiniam mokymui, mažoms asmenų grupėms
ir jai prireikia nemažai išteklių, nes turi būti samdomi instruktoriai,
advokatai ir aktoriai, todėl ji gana brangiai kainuoja. Be to, jai
įgyvendinti reikia daug laiko, įskaitant filmavimą.
Nors dėl išvardytų priežasčių nederėtų rekomenduoti naudotis šia
praktika, tačiau ji laikoma GERIAUSIA PATIRTIMI, padedančia
tinkamai gerinti teisėjų darbą, t. y. sudarius jiems sąlygas naudotis
įgūdžiais ir mokytis vieniems iš kitų, tobulinti bendruosius įgūdžius.
Šios rūšies seminaras taip pat yra puiki priemonė teikiant mokymus
netikėtose arba neįprastose situacijose.

Šaltinis: Europos teisėjų mokymo tinklo (ETMT) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis
projektas „1 dalis. Teisėjų ir prokurorų mokymo geriausios patirties tyrimas“.
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