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Betegnelse for
praksis

Simulationsbaserede retssager

Hovedtræk:

I Ungarn skal justitssekretærer (dommerfuldmægtige) praktisere i en
retssal i mindst et år, inden de kan ansøge om en stilling som dommer.
I løbet af praktikperioden skal justitssekretæren deltage i obligatorisk
undervisning ved dommerakademiet, bl.a. i simulationsbaserede
retsmøder.
Sidstnævnte modul varer en uge. Den simulationsbaserede retssag
finder sted ved Ungarns dommerakademi, hvor to undervisningslokaler
permanent er indrettet som retssale.
Justitssekretærer, der deltager i undervisningen, arbejder ud fra et
casestudie og spiller selv alle rollerne. I en straffesag spiller de f.eks.
både offer, anklaget, vidne, forsvarsadvokat, anklager og dommer
(panel).
"Retsmøderne" optages på video og afspilles for deltagerne, så de
efterfølgende sammen med deltagende dommere og psykologer kan
analysere deres arbejde. Ved undervisningens afslutning modtager hver
deltager en dvd med sin første "retssag".
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Simulationsbaserede retssager

Websted: http://www.birosag.hu/obh
Andre
bemærkninger

Simulationsbaserede retssager bruges nu i undervisningen i langt de
fleste nationale uddannelsesinstitutioner i EU.
Skønt et tilsvarende resultat sikkert kan opnås med andre metoder
også, forbereder den beskrevne metode deltageren godt til at lede
retsmøder. På grund af metodens særlige karakter og den måde, hvorpå
den inddrager deltagerne i alle aspekter af simulationen, betragter vi
den som BEDSTE PRAKSIS.
Denne praksis kan overføres, men bliver mere virkelighedstro, hvis
uddannelsescentrene har egnede undervisningslokaler (indrettet som
retssale) til rådighed.

Kilde: Pilotprojekt: Uddannelse af dommere og anklagere i Europa "Del 1 – Undersøgelse af bedste
praksis inden for uddannelse af dommere og anklagere", gennemført af Det Europæiske Netværk for
Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN)

2

