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Μικρές ομάδες - Το επάγγελμα του δικαστή

Κύρια
χαρακτηριστικά

Το «Επάγγελμα του δικαστή» είναι ένα διήμερο σεμινάριο με διαμονή
που προσφέρεται σε δικαστές στην Αγγλία και την Ουαλία (και σε
ορισμένες δικαστικές περιφέρειες της Σκοτίας) από κάθε δικαιοδοσία
και αποτελεί μέρος του προγράμματος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
της Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Για τη διεξαγωγή του δεν
απαιτούνται έγγραφα, καθώς δεν χρειάζεται η μελέτη ή η κατάρτιση
οποιουδήποτε κειμένου. Περιλαμβάνει συνολικά 13 ώρες κατάρτισης,
από τις οποίες μόνον οι 2,5 είναι αφιερωμένες στην παρακολούθηση
συνεδριάσεων της ολομέλειας, όπου οι δικαστές απλώς ακούν τους
άλλους να μιλούν. Τον υπόλοιπο χρόνο εργάζονται σε μικρές ομάδες
των έξι δικαστών, υπό την επίβλεψη ενός έμπειρου διδάσκοντος.
Αυτό σημαίνει ότι το σεμινάριο περιλαμβάνει 20% ακρόαση και 80%
πράξη.
Το σεμινάριο αποτελείται από τέσσερα μέρη.
Το πρώτο μέρος είναι η θεματική ενότητα «Συμπεριφορά και ηθική
δικαστών». Σε μικρές ομάδες, οι συμμετέχοντες καλούνται να
εξετάσουν και να συζητήσουν ορισμένα πρακτικά σενάρια εντός και
εκτός δικαστηρίου και τον τρόπο με τον οποίο θα τα αντιμετώπιζαν.
Τα σενάρια, επτά συνολικά, παρουσιάζονται σε DVD, για τη
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δημιουργία του οποίου έχουν χρησιμοποιηθεί επαγγελματίες
ηθοποιοί.
Το δεύτερο μέρος έχει τον τίτλο «Εκτίμηση αξιοπιστίας» και αφορά
την έκδοση απόφασης και προφορικής κρίσης. Η εκτίμηση της
αξιοπιστίας είναι αδιαμφισβήτητα μία από τις σημαντικότερες
δεξιότητες ενός δικαστή και απαιτείται στις περισσότερες υποθέσεις,
σε όλους τους τομείς και τις περιοχές δικαιοδοσίας. Σε μικρές ομάδες,
οι δικαστές παρακολουθούν ένα DVD στο οποίο παρουσιάζονται τα
αντικρουόμενα

αποδεικτικά

στοιχεία

του

ενάγοντα

και

του

εναγόμενου σε υπόθεση εργασιακών διαφορών που βασίζεται σε
σεξουαλική παρενόχληση. Πρόκειται για μια επινοημένη υπόθεση,
τους ρόλους της οποίας ερμηνεύουν επαγγελματίες ηθοποιοί και
δικηγόροι. Παρουσιάζει το είδος της αντιπαράθεσης για τα
πραγματικά περιστατικά που μπορεί να προκύψει σε οποιαδήποτε
δικαστική υπόθεση -η εργατική δικαιοδοσία είναι απλώς το μέσο και
το δίκαιο είναι απλό. Οι δικαστές καλούνται να συμπληρώσουν
ερωτηματολόγια αναφέροντας τους παράγοντες που επηρέασαν την
από μέρους τους εκτίμηση της αξιοπιστίας των μαρτύρων.
Κάθε δικαστής εκδίδει κατόπιν μια σύντομη προφορική απόφαση που
διαρκεί περίπου πέντε λεπτά. Αυτή η απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο
των μικρών ομάδων και παρέχεται κάποιος χρόνος προετοιμασίας.
Κάθε απόφαση καταγράφεται ψηφιακά και ολόκληρη η απόφαση ή
μέρος

αυτής

προβάλλεται

στην

ομάδα.

Για

κάθε

δικαστή

διατυπώνονται στη συνέχεια παρατηρήσεις από τον διδάσκοντα και
τα άλλα μέλη της ομάδας για τις «επιδόσεις» του και διεξάγεται
συζήτηση σχετικά με τα διδάγματα που αντλούνται.
Το τρίτο μέρος έχει τίτλο «Διαχείριση της ζωής του δικαστή» και
αφορά το στρες των δικαστών και τους τρόπους αντιμετώπισής του.
Περιλαμβάνει μια παρουσίαση βίντεο από έμπειρο δικαστή ποινικού
δικαίου που υπέστη νευρικό κλονισμό και ανάρρωσε πλήρως.
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Το τέταρτο μέρος ονομάζεται «Αντιμετώπιση απροσδόκητων και
έντονα συγκρουσιακών καταστάσεων στο δικαστήριο». Σε μικρές
ομάδες, κάθε δικαστής καλείται να διεξαγάγει ζωντανή ακροαματική
διαδικασία διάρκειας λίγων λεπτών. Έχει λάβει εκ των προτέρων
σύντομη περίληψη της υπόθεσης, αλλά δεν γνωρίζει τι πρόκειται να
συμβεί.

Επιχειρώντας

μια

προσομοίωση

του

σκηνικού

του

δικαστηρίου, γίνεται παρουσίαση της υπόθεσης από επαγγελματία
δικηγόρο και επαγγελματία ηθοποιό. Έργο του δικαστή είναι να
αξιολογήσει, να διαχειριστεί και να επιλύσει τα προβλήματα που
εκτυλίσσονται μπροστά του.
Η ακροαματική διαδικασία βιντεοσκοπείται και ολόκληρη ή μέρος
αυτής προβάλλεται στην ομάδα. Στους δικαστές παρέχονται
παρατηρήσεις σχετικά με τις «επιδόσεις» τους από τον διδάσκοντα και
τα μέλη της ομάδας. Υπάρχουν έξι σενάρια και κάθε μέλος της ομάδας
προεδρεύει ως δικαστής σε διαφορετικό σενάριο.
Στοιχεία
επικοινωνίας
φορέα

Judicial College (Σχολή Δικαστικών Λειτουργών)
Ministry of Justice (Υπουργείο Δικαιοσύνης) 102 Petty France
London SW1H 9LJ
United Kingdom
Τηλέφωνο: + 44 203 334 0700
Φαξ: + 44 203 334 5485
E-mail: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
Ιστότοπος: http://www.judiciary.gov.uk/training-support/judicialcollege

Άλλες
παρατηρήσεις

Η συγκεκριμένη πρακτική αφορά μόνο τη συνεχιζόμενη κατάρτιση,
στοχεύει σε μικρή ομάδα ατόμων και απαιτεί εντατική χρήση πόρων
όσον αφορά τον αριθμό των εκπαιδευτών, των δικηγόρων και των
ηθοποιών που απαιτούνται για την υλοποίησή της και, ως εκ τούτου,
είναι αρκετά δαπανηρή. Επίσης, ενδέχεται η προετοιμασία της να
είναι χρονοβόρα, συμπεριλαμβανομένης της βιντεοσκόπησης.
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Παρότι για τους ανωτέρω λόγους πιθανόν να μην είναι σκόπιμο να
γίνει σύσταση πλήρους μεταφοράς της, χαρακτηρίζεται ΒΕΛΤΙΣΤΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ, κατάλληλη για τη βελτίωση των επιδόσεων των
δικαστών, ειδικότερα για την ανάπτυξη των γενικών δικαστικών
δεξιοτήτων των δικαστών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εξασκούν
τις δεξιότητές τους και να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον.
Αυτός ο τύπος σεμιναρίου αποτελεί επίσης εξαιρετικό μέσο για
εκπαιδευτικά σενάρια που αφορούν απροσδόκητες ή ασυνήθεις
καταστάσεις.

Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 1 – Μελέτη σχετικά με τις
βέλτιστες πρακτικές κατάρτισης δικαστών και εισαγγελέων», που εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ)
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