Najlepsze praktyki w zakresie szkolenia sędziów i
prokuratorów
Kategoria praktyki: Innowacyjne programy nauczania lub plan szkolenia w dowolnym
obszarze
Rodzaj praktyki: Najlepsza praktyka

Państwo: Węgry
Kwiecień, 2014 r.

Nazwa
praktyki

Symulacje rozpraw sądowych
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Na Węgrzech sekretarze sądowi (asystenci sędziego) muszą odbyć co
najmniej roczną praktykę w sądzie, aby móc ubiegać się o objęcie
stanowiska sędziego.
W trakcie praktyki w charakterze sekretarza sądowego muszą oni
uczestniczyć w obowiązkowym szkoleniu organizowanym przez
Akademię Sądową, w tym w symulacjach rozpraw sądowych.
Ten konkretny moduł trwa jeden tydzień. Symulacja rozprawy sądowej
odbywa się w Węgierskiej Akademii Sądowej, w której dwie sale
szkoleniowe są na stałe urządzone jak sale rozpraw.
Uczestniczący w szkoleniu sekretarze sądowi analizują studium
przypadku i odgrywają wszystkie role: na przykład w przypadku
postępowania karnego – rolę pokrzywdzonego, oskarżonego,
świadków, obrońcy, prokuratora i sędziego (składu sędziowskiego).
Symulacje rozpraw sądowych są nagrywane, a następnie odtwarzane
uczestnikom do celów przeprowadzenia analizy z pomocą sędziów
będących nauczycielami i psychologów. Na koniec szkolenia każdy
uczestnik otrzymuje DVD z jego „pierwszą rozprawą sądową”.
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Strona internetowa: http://www.birosag.hu/obh
Inne uwagi

Przeprowadzanie symulacji rozpraw sądowych jest praktyką
szkoleniową stosowaną już w znacznej większości krajowych instytucji
szkoleniowych w UE.
Chociaż mogą istnieć inne sposoby osiągnięcia podobnego rezultatu,
opisany mechanizm zapewnia dobre przygotowanie uczestnika
szkolenia do prowadzenia rozpraw sądowych. Ze względu na
szczególną specyfikę tej praktyki oraz sposób, w jaki uczestnicy
szkolenia są zaangażowani w każdy aspekt symulacji, uznajemy ją za
NAJLEPSZĄ PRAKTYKĘ.
Praktykę tę można realizować w różnych miejscach, niemniej byłaby
ona bardziej realistyczna, gdyby w ośrodkach szkoleniowych były
dostępne odpowiednie sale szkoleniowe (urządzone jak sale rozpraw).
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