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Προσομοίωση εκδίκασης υπόθεσης σε εικονικό δικαστήριο

Κύρια
χαρακτηριστικά

Στην Ουγγαρία, οι δικαστικοί γραμματείς (βοηθοί δικαστές) πρέπει να
κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε δικαστήριο για τουλάχιστον ένα
έτος, προκειμένου να αποκτήσουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για
θέση δικαστή.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης, οι δικαστικοί
γραμματείς πρέπει να συμμετάσχουν σε υποχρεωτική κατάρτιση που
διοργανώνεται από τη δικαστική ακαδημία, στην οποία
περιλαμβάνεται η διεξαγωγή εικονικών δικών.
Η συγκεκριμένη ενότητα διαρκεί μία εβδομάδα. Η εικονική δίκη
πραγματοποιείται στην Ουγγρική Ακαδημία Δικαιοσύνης, στην οποία
υπάρχουν δύο αίθουσες εκπαίδευσης που είναι μονίμως επιπλωμένες
όπως οι δικαστικές αίθουσες.
Οι δικαστικοί γραμματείς που λαμβάνουν μέρος στην κατάρτιση
εργάζονται με βάση περιπτωσιολογική μελέτη και ερμηνεύουν όλους
τους ρόλους: π.χ. σε περίπτωση ποινικής δίκης, το θύμα, τον
κατηγορούμενο, τους μάρτυρες, τον συνήγορο υπεράσπισης, τον
εισαγγελέα και τον δικαστή (σύνθεση δικαστηρίου).
Οι εικονικές δίκες βιντεοσκοπούνται και αναπαράγονται στους
συμμετέχοντες, προκειμένου να αναλυθούν με τη βοήθεια δικαστών
και ψυχολόγων εκπαιδευτών. Στο τέλος της εκπαίδευσης κάθε
συμμετέχων λαμβάνει ένα DVD που περιέχει την «πρώτη εικονική
δίκη» του.

Στοιχεία

National Office for the Judiciary (Hungarian Academy of Justice)

1

Προσομοίωση εκδίκασης υπόθεσης σε εικονικό δικαστήριο

επικοινωνίας
φορέα

(Εθνική Υπηρεσία Δικαστικών Λειτουργών - Ουγγρική Ακαδημία
Δικαιοσύνης)
Ταχυδρομική διεύθυνση: 1363 Pf.: 24 Budapest, Διεύθυνση για τους
επισκέπτες: Szalay u. 16
1055 Budapest
Hungary
Τηλέφωνο: + 36 1 354 -4100
Φαξ: + 36 1 312 -4453
E-mail: obh@obh.birosag.hu
Ιστότοπος: http://www.birosag.hu/obh

Άλλες
παρατηρήσεις

Η χρήση εικονικών δικών είναι πρακτική κατάρτισης που
χρησιμοποιείται ήδη στη μεγάλη πλειονότητα των εθνικών φορέων
κατάρτισης στην ΕΕ.
Ενώ ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να επιτευχθεί
παρόμοιο αποτέλεσμα, ο μηχανισμός που περιγράφεται ανωτέρω
προετοιμάζει ικανοποιητικά τον ασκούμενο για να προεδρεύσει μιας
δίκης. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της και του τρόπου
συμμετοχής των ασκουμένων σε κάθε πτυχή της προσομοίωσης, η
παρούσα πρακτική χαρακτηρίζεται ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ.
Η πρακτική αυτή είναι δυνατό να μεταφερθεί, αλλά θα ήταν ακόμη
πιο αληθοφανής εάν τα κέντρα κατάρτισης διέθεταν κατάλληλες
αίθουσες (επιπλωμένες όπως οι δικαστικές αίθουσες).
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