Cele mai bune practici de formare a judecătorilor și procurorilor
Categoria practicii: Programe de învățământ sau planuri de formare inovatoare în
orice domeniu

Tipul practicii: cea mai bună practică

Țara: Ungaria
aprilie 2014

Denumirea
practicii

Instanțe simulate

Caracteristici
principale:

În Ungaria, secretarii instanțelor (asistenții judecătorilor) trebuie să
efectueze o perioadă de practică în instanță cu durata de cel puțin un an
pentru a putea să candideze la un post de judecător efectiv.
În timpul perioadei de practică, secretarii instanțelor trebuie să participe
la activități de formare obligatorii, organizate de Academia Judiciară,
inclusiv activități bazate pe procese simulate.
Acest modul specific are durata de o săptămână. Procesul simulat se
desfășoară la Academia Judiciară din Ungaria, în cadrul căreia două săli
de formare sunt amenajate în permanență ca săli de judecată.
Secretarii instanțelor iau parte la activitatea de formare bazată pe un
studiu de caz și îndeplinesc toate rolurile: de exemplu, în cadrul
procedurii penale, îndeplinesc rolul de victimă, inculpat, martor, avocat
al apărării, procuror și judecător (completul de judecată).
Ședințele de judecată în cadrul procesului simulat sunt înregistrate
video și ulterior sunt vizionate de către participanți în vederea analizei,
cu ajutorul judecătorilor îndrumători și al psihologilor. La încheierea
activității de formare, fiecare participant primește un DVD cu „primul
său proces în instanță”.

Datele de
contact ale
instituției

Oficiul Național al Magistraturii (Academia Judiciară din Ungaria)
Adresă poștală: 1363 Pf.: 24 Budapest
Adresă pentru vizitare: Szalay u. 16
1055 Budapest
Hungary
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Instanțe simulate

Telefon: + 36 1 354-4100
Fax: + 36 1 312-4453
E-mail: obh@obh.birosag.hu
Site internet: http://www.birosag.hu/obh
Alte observații

Utilizarea mecanismului de simulare a proceselor constituie deja o
practică de formare pusă în aplicare în marea majoritate a instituțiilor
naționale de formare din cadrul UE.
Deși pot exista și alte modalități de a se ajunge la un rezultat similar,
mecanismul descris îi oferă stagiarului o bună pregătire, necesară
pentru prezidarea ședințelor de judecată. Datorită caracteristicilor sale
specifice și a modului în care implică stagiarii în toate aspectele
simulării, se consideră că acesta face parte din CELE MAI BUNE
PRACTICI.
Această practică este transferabilă, însă ar fi mai veridică dacă în cadrul
centrelor de formare ar exista săli de formare adecvate (amenajate ca
săli de judecată).

Sursă: Proiectul pilot – Formarea judiciară europeană: „Lotul 1 – Studiu cu privire la cele mai bune practici
de formare a judecătorilor și procurorilor”, realizat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN).
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