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Kleine teams – "The Business of Judging"

Voornaamste
kenmerken:

"The Business of Judging" is een tweedaags seminar met
overnachting waarvoor rechters uit alle jurisdicties in Engeland en
Wales (en van enkele Schotse rechtbanken) in aanmerking komen.
Het seminar maakt deel uit van het programma van permanente
educatie van het Judicial College. Aan het seminar komt vrijwel geen
papier te pas, en de deelnemers hoeven praktisch niets te lezen of
voor te bereiden. Het seminar duurt in totaal 13 uur, waarvan de
deelnemers er slechts 2,5 besteden aan plenaire sessies waarin ze
naar sprekers luisteren. De overige tijd werken ze in kleine groepen
van zes rechters onder leiding van een ervaren cursusleider. Dat
betekent dat er 20 % van de tijd wordt geluisterd en 80 % van de tijd
wordt gedaan.
Het seminar bestaat uit vier delen.
Het eerste deel is een module over "Gedrag en ethiek van rechters".
De deelnemers, die in kleine groepen zijn onderverdeeld, krijgen een
aantal praktische gerechtelijke en buitengerechtelijke scenario's
voorgelegd, die ze onderling bespreken en waarbij ze moeten
nadenken over hoe ze die zouden aanpakken. De scenario's, zeven in
totaal, worden gepresenteerd op dvd's en zijn opgenomen met
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professionele acteurs.
Deel twee is getiteld "Geloofwaardigheidsbeoordeling"; in dit deel
moet een beslissing worden genomen en mondeling vonnis worden
gewezen. Het beoordelen van de geloofwaardigheid van een getuige
is ongetwijfeld een van de belangrijkste vaardigheden van rechters en
is in de meeste zaken van belang, op welk rechtsgebied dan ook. De
rechters bekijken in kleine groepjes de dvd waarop het conflicterende
bewijs van de eiser en de verweerder in een op seksuele intimidatie
gebaseerde arbeidsrechtelijke zaak wordt gepresenteerd. De zaken
zijn fictief en worden gespeeld door professionele acteurs en
advocaten. Ze zijn representatief voor feitelijke geschillen die zich op
elk rechtsgebied kunnen voordoen – het arbeidsrecht is slechts het
vehikel, en het recht is eenvoudig. De rechters wordt gevraagd om
vragenlijsten in te vullen en daarbij aan te geven welke factoren van
invloed zijn geweest op hun beoordeling van de geloofwaardigheid
van de getuige.
Vervolgens spreekt elke rechter kort (circa vijf minuten) een
mondeling oordeel uit. Dit vonnis wordt uitgesproken in kleine
groepen, en hiervoor is enige voorbereidingstijd beschikbaar. Elk
vonnis wordt op microfilm opgenomen, waarna de hele of een
gedeelte van de film wordt teruggekeken door de groep. Vervolgens
krijgt elke rechter feedback van de opleider en andere leden van de
groep over zijn of haar optreden en worden eventuele leerpunten
besproken.
Deel drie is getiteld "Het leven als rechter" en heeft betrekking op
stress en hoe daarmee om te gaan. Dit deel omvat een
videopresentatie van een ervaren strafrechter die overwerkt is
geraakt en daar volledig van is hersteld.
Deel vier is getiteld "Omgaan met onverwachte en ernstige
conflictsituaties in de rechtbank". In kleine groepen wordt aan elke
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rechter gevraagd om gedurende enkele minuten 'live' een zitting te
leiden. De rechters ontvangen van tevoren een korte samenvatting
van de zaak, maar weten niet wat er gaat gebeuren. In een poging om
de rechtbanksetting te simuleren, wordt de zaak gespeeld door een
echte advocaat en een professioneel acteur. De taak van de rechter is
om de problemen die zich tijdens de zitting voordoen te beoordelen,
te managen en op te lossen.
De zitting wordt gefilmd, waarna de hele film of een gedeelte ervan
wordt teruggekeken door de groep. De rechters ontvangen feedback
over hun optreden van de opleider en andere leden van de groep. Er
zijn zes scenario's, en elk lid van de groep fungeert in een van de
scenario's als rechter.
Contactgegevens
van de instelling

Judicial College
Ministry of Justice , 102 Petty France
London SW1H 9LJ
Verenigd Koninkrijk
Tel.: + 44 203 334 0700
Fax: + 44 203 334 5485
E-mail: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
Website: http://www.judiciary.gov.uk/training-support/judicialcollege

Overige
opmerkingen

Deze praktijk is alleen geschikt voor permanente educatie, richt zich
op kleine groepen en is hulpmiddelenintensief wat betreft het aantal
opleiders, advocaten en acteurs dat nodig is, en is derhalve relatief
duur. Ook kan de voorbereiding, zoals het maken van de films, de
nodige tijd kosten.
Hoewel het om deze redenen mogelijk niet passend is om de
methode als volledig overdraagbaar te betitelen, kan deze praktijk
wel worden aangemerkt als BESTE PRAKTIJK waarmee de prestaties
van rechters op adequate wijze kunnen worden verbeterd. Rechters
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kunnen er algemene rechterlijke vaardigheden mee ontwikkelen
doordat ze in staat worden gesteld om vaardigheden te oefenen en
van elkaar te leren.
Dit type seminar is ook een probaat middel om scenario's met
onverwachte of ongebruikelijke situaties te oefenen.

Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: "Lot 1 – Study on best practices in training judges and
prosecutors", uitgevoerd door het Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO)
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