Najlepšie postupy odbornej prípravy sudcov a prokurátorov
Kategória postupu: Inovatívne vzdelávacie programy alebo plány odbornej prípravy
v každej danej oblasti
Druh postupu: najlepší postup

Krajina: Maďarsko
apríl 2014

Názov postupu

Simulované tribunály

Hlavné črty:

Aby sa v Maďarsku mohli súdni tajomníci (pomocní sudcovia) uchádzať
o plnohodnotné miesto sudcu, musia absolvovať prax na súde v trvaní
najmenej jeden rok.
Počas praxe sa musia súdni tajomníci zúčastniť povinnej odbornej
prípravy, ktorú organizuje justičná akadémia a ktorej súčasťou sú
simulované súdne konania.
Tento konkrétny modul trvá jeden týždeň. Simulované súdne konanie
prebieha v priestoroch Maďarskej justičnej akadémie, kde sú dve
miestnosti stabilne zariadené ako súdne siene.
Súdni tajomníci sa v rámci odbornej prípravy zapájajú do práce na
základe prípadovej štúdie a hrajú všetky úlohy: napríklad v prípade
trestného konania hrajú obeť, obvinenú osobu, svedkov, obhajcu,
prokurátora aj sudcu (porotu).
Zo simulovaných súdnych konaní sa zhotovujú videozáznamy a tie sa
prehrávajú účastníkom, ktorí ich s pomocou školiteľov z radov sudcov
a psychológov analyzujú. Na konci odbornej prípravy dostáva každý
účastník DVD obsahujúce záznam jeho „prvého súdneho konania“.
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Simulované tribunály

Webová stránka: http://www.birosag.hu/obh
Ďalšie
poznámky

Simulované súdne konanie je postup odbornej prípravy, ktorý už
využíva veľká väčšina vnútroštátnych inštitúcií zabezpečujúcich odbornú
prípravu v EÚ.
Hoci podobné výsledky sa dajú dosiahnuť aj inými postupmi, opísaný
mechanizmus dobre pripraví účastníka odbornej prípravy na vedenie
súdnych pojednávaní. Tento mechanizmus považujeme za NAJLEPŠÍ
POSTUP vzhľadom na jeho osobitné vlastnosti a spôsob, akým sa
účastníci zapájajú do každej stránky simulácie.
Tento postup je prenosný, ale je realistickejší, ak sú v stredisku odbornej
prípravy k dispozícii vhodné školiace miestnosti (zariadené ako súdne
siene).

Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 1 – Štúdia o najlepších postupoch
odbornej prípravy sudcov a prokurátorov“, ktorý vykonáva Európska sieť odbornej justičnej prípravy
(EJTN).
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