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Karatteristiċi
prinċipali:

Kull meta jkun ċar li x-xogħol tal-imħallfin u l-prosekuturi ma jistax ikun
eżaminat separatament, peress li jista' jidħol ma' varjetà ta'
professjonijiet oħrajn, kemm ġuridiċi u kemm le, xi istituzzjonijiet tattaħriġ jenfasizzaw il-valur miżjud tat-taħriġ mogħti lil udjenza
kkombinata.
Jingħad li dan l-approċċ jirnexxi ħafna, minħabba l-valur miżjud għal kull
grupp ta' parteċipanti fil-mira li jkunu jistgħu jaraw kif jiżviluppa ċertu
proċess mill-għajnejn ta' professjoni oħra. Dan jippermetti lill-atturi
kollha fil-qasam ġudizzjarju u barra minnu biex juru fehim u livell ogħla
ta' kuxjenza lejn l-amministrazzjoni tal-ġustizzja bħala entità.
Fl-Ingilterra u Wales, fil-Kulleġġ Ġudizzjarju l-imħallfin u l-membri
esperti li mhumiex ġudikanti (esperti mediċi u finanzjarji) jitħarrġu
flimkien fit-Tribunal tas-Sigurtà Soċjali u tal-Appoġġ għat-Tfal, filwaqt li
joffru taħriġ flimkien. Dan jippermetti lil min iħarreġ juża eżempji
speċifiki għall-każ minn dawn l-oqsma tax-xogħol, biex ikun jista' jkun
hemm diskussjoni realistika u dettaljata, kemm ġuridika u kemm
speċifika għas-suġġett.
Il-kwistjonijiet fattwali kumplessi li jirrikjedu għarfien espert jistgħu
jkunu spjegati u interpretati mill-membri esperti, filwaqt li l-imħallfin
jagħtu t-tagħrif ġuridiku dwar l-istudju tal-każ, biex liġi ġdida tkun tista'
tiġi esplorata, diskussa u integrata fil-kwistjonijiet speċjalizzati.
L-effettività reali ġejja mit-trawwim ta' rapport aħjar bejn l-imħallfin u lmembri mhux ġuridiċi, u fehim aħjar u rispett tal-ħiliet li għandha kull
dixxiplina professjonali u ta' x'tista' toffri lit-tribunal. Dan jissarraf
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f'esperjenzi tajbin fit-tribunal fuq iż-żewġ naħat tal-mejda taddiskussjoni, peress li ħidma fi spirtu ta' skwadra twassal għal riżultati
aħjar, kemm f'termini ta' effiċjenza tas-seduta u kemm għall-esperjenza
tal-utent. Dan issa jitqies li huwa l-mod xieraq għat-taħriġ fejn ikun
possibbli, meta dixxiplini professjonali differenti jieħdu sehem f'seduta
tat-tribunal flimkien, issa tidher kważi stramba li jingħata taħriġ
kompletament separat.
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L-istituzzjonijiet ta' taħriġ jaf ikunu jixtiequ jikkunsidraw it-trasferibilità
tas-sistema deskritta fuq, li tista' tkun ikkwalifikata bħala L-AĦJAR
PRATTIKA, b'mod partikolari jekk ikollhom is-saħħa li jorganizzaw
avvenimenti ta' taħriġ indirizzati lejn professjonijiet oħrajn jew bi sħubija
ma' istituzzjonijiet nazzjonali oħrajn.
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