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Szerepkártyák

A tanúk – 4-5 fő mindkét oldal képviseletében
Mindkét oldalon állnak tanúk, a vád, illetve a védelem oldalán is. Egyértelműen a ta-
núskodás alkalmával a saját oldalt kell képviselniük, tehát a felkészülés alkalmával 
olyan jellegű anyagokat kell gyűjteniük, amik a játékban általuk képviselt oldal érveit 
támasztja alá.
A tanúk feladata: keresniük kell az interneten (vagy egyéb forrásból) egy történe-
tet, amelyet a bíróságnak és az esküdteknek elmesélnek. A történetet illusztrálhatják 
fényképekkel is. Az anyagnak meg kell jelölniük a forrását, dátumát, szerzőjét és le-
hetőleg logikusan a történetet, valamint kimondani, hogy milyen cselekedetre szól bi-
zonyítékul. A tanúk engedelmeskednek a bírói utasításoknak

Esküdtek (7-9 fő)
Az esküdtek jelen esetben a pártatlanságot szimbolizálják. Meghallgatják a tanúkat, 
a vádlót és a védőt, valamint engedelmeskednek a bírói utasításoknak. Számuk min-
dig páratlan, hogy a döntéseik egyértelműek legyenek. A per során folyamatosan jegy-
zetelnek, majd a jegyzeteik alapján döntik el: bűnös – nem bűnös. A döntésüket a tár-
gyalás végén személyenként külön-külön indokolniuk kell. A szavazás megkezdésére 
a bíró ad utasítást. Az esküdtek titokban, cédulákon szavaznak, amit az esküdtszék el-
nöke összesít. A cédulán csak ennyi lehet: bűnös vagy nem bűnös.
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Bírói testület (3 fő)
Három bíró ahhoz kell, hogy segítsék egymás munkáját. Sok dolguk van, hiszen ne-
kik kell irányítani a tárgyalást, beszedni az anyagokat és átnézni, felszólítani a tanú-
kat, engedélyezni az ügyvédeknek és az ügyészeknek a felszólalást. A szólásrendben 
mindig a vád kezdi, majd a vád tanúi következnek. A vád tanúját először a vádló kér-
dezi, majd a védő. Ezután kerül sor a védelem meghallgatására, először az ügyvédek, 
majd a tanúk. Itt a tanúkat először a védelem kérdezi, majd a vád képviselői. Ekkor le-
het szünetet tartani, majd újra ugyanez a kör következik, úgy, hogy a vád reagál a vé-
delem által előadott mentségekre. A tanúk kihallgatási sorrendje megegyezik az elő-
ző körben tapasztaltakkal. A bírók végig nagyon figyelnek és jegyzetelnek, mert a vé-
gén nekik kell indokolniuk részletesen a döntésüket. 
Amikor a két kör meghallgatás lement, a bíró megkéri az esküdteket, hogy vonulja-
nak vissza szavazni. Ha az esküdtek meghozták a döntésüket bevonulnak a terembe. 
A bíró megkérdezi: az esküdtek meghozták a döntésüket? Ha igen, az elnök átadja a 
cédulát a bírónak, aki kihirdeti az eredményt. Ha a vádlott bűnösnek találtatik, a bí-
rók elmondják egyenként a véleményüket.
Az ítélet ne legyen bonyolult. Például
–  Az emberiséget kötelezem arra, hogy a luxus kozmetikai ipar céljaira többé ne hasz-

náljon olyan állatkísérletet, amelyben az állatokat kínozzák, vagy megölik
–  Az emberiséget kötelezem továbbá arra, hogy minden állatkísérlet legyen jól do-

kumentálva és az ellenőrző szervek rendszeresen ellenőrizzék, tényleg szükséges 
volt-e elvégezni

–  A laboratóriumok egyezzenek meg abban, hogy bizonyos kísérleteket nem fognak 
külön-külön mindnyájan elvégezni, hanem csak egyszer, aminek az eredményeit 
mindannyian felhasználják.

–  Stb.

Vádló (ügyész) (3 fő)
A vádló képviseli az állatvédőket. Az ő feladata megfogalmazni és bizonyítani azt 
a bűnt és sérelmeket, amelyeket az emberiség okozott az állatoknak az elmúlt év-
tizedekben. A vád képviselői elsősorban a tanúvallomásokra építi fel a vádat. A vád-
beszédet háromfelé osztják, hogy mindenki szerepelhessen.

Védő (ügyvéd) (3 fő)
A védő képviseli az emberiséget. Az ő dolga először is reagálni a vádra és a vád ta-
núja által elmesélt történetekre. Több dologgal védekezhet. Például az állatvédők és a 
zöldmozgalmak rendszeresen, túloznak, elferdítik a dolgokat. Azután az emberiség-
nek és az állatvilágnak is hosszú távon nagyon hasznos az a fejlődési út, amit az em-
beriség megtesz. Azután elmondható, hogy néhány elszigetelt eset miatt nem lehet az 
egész emberiséget vádolni. Ezen kívül a védelemnek is lesznek tanúi, akik anyagára 
szintén lehet támaszkodni. 




