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Imitaciniai specialiosios jurisdikcijos teismų modeliai

Pagrindiniai
ypatumai

Vengrijoje teismo sekretoriai (teisėjų padėjėjai), kad galėtų pretenduoti
į teisėjo pareigas, turi teisme dirbti bent vienus metus.
Teismo sekretoriai ne tik eina tiesiogines savo pareigas, bet ir turi
dalyvauti privalomuose mokymuose, įskaitant imitacines teisminio
bylos nagrinėjimo sesijas, kuriuos rengia Teisėjų akademija.
Šio specialaus mokymo modulio trukmė viena savaitė. Imitacinis
teisminis bylos nagrinėjimas vyksta Vengrijos teisingumo akademijoje,
kurioje dvi patalpos įrengtos lygiai taip pat, kaip ir teismo posėdžių
salės.
Darbo mokymuose dalyvaujantys teismo sekretoriai atlieka visus
vaidmenis, kurie numatyti parinktoje byloje, pvz., baudžiamojoje byloje
jie atlieka aukos, kaltinamojo, liudytojo, gynėjo, prokuroro ir teisėjo
(teisėjų kolegijos) vaidmenis.
Imitacinio teisminio bylos nagrinėjimo sesijos yra įrašomos į
audiovizualinę laikmeną ir dalyviai ją peržiūri ir analizuoja, o jiems
padeda teisėjai mokytojai ir psichologai. Pasibaigus mokymams,
kiekvienas dalyvis gauna skaitmeninį vaizdo diską (DVD), kuriame
įrašytas pirmasis jo teisminis bylos nagrinėjimas.

Institucijos
kontaktiniai
duomenys

National Office for the Judiciary (Hungarian Academy of Justice)
(Nacionalinė teismų administracija (Vengrijos teisingumo akademija))
Pašto adresas: 1363 Pf.: 24 Budapest,
Priimamasis: Szalay u. 16
1055 Budapest
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Kitos pastabos

Imitacinis teisminio bylos nagrinėjimo modelis jau naudojamas rengiant
praktinius mokymus daugumoje ES nacionalinių mokymo institucijų.
Nors panašų rezultatą galima pasiekti kitokiais būdais, aprašytasis
mechanizmas padeda gerai parengti stažuotoją vadovauti teisminiam
bylos nagrinėjimui. Atsižvelgiant į šio metodo konkrečius ypatumus ir
tai, kad stažuotojas supažindinamas su visais imitacinio modelio
aspektais, manome, kad tai yra GERIAUSIA PATIRTIS.
Šią patirtį galima perduoti, tačiau ja būtų galima geriau pasinaudoti, jei
mokymo centruose būtų tinkamos mokymo patalpos (įrengtos lygiai
taip pat, kaip ir teismo posėdžių salės).

Šaltinis: Europos teisėjų mokymo tinklo (ETMT) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis
projektas „1 dalis. Teisėjų ir prokurorų mokymo geriausios patirties tyrimas“.
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