Най-добри практики при обучението на съдии и прокурори
Категория на практиката: Иновативни учебни програми или план за обучение в
дадена област
Вид практика: Най-добра практика

Държава: Унгария
април 2014 г.

Наименование Симулации на трибунали
на практиката
Ключови
характеристи
ки:

В Унгария съдебните секретари (помощник-съдиите) трябва да
практикуват в съд поне една година, за да могат да кандидатстват
за позицията на действащ съдия.
По време на периода на практика съдебният секретар трябва да
участва в задължително обучение, организирано от Съдебната
академия, което включва симулативен съдебен процес.
Този конкретен модул е с продължителност една седмица.
Симулативните съдебни процеси се провеждат в Академията по
правосъдие на Унгария, където две от учебните зали са оборудвани
за постоянно като съдебни зали .
Съдебните секретари, които участват в обучението, работят въз
основа на конкретен казус и изпълняват всички роли: например с
случай на наказателно производство се изпълняват ролите на
жертвата, обвиняемия, свидетели, адвоката на защитата,
прокурора и съдията (съдийски състав).
Симулациите на съдебните заседания се записват и се излъчват на
участниците за анализ с помощта на наставляващи съдии и
психолози. В края на обучението всеки участник получава DVD със
своя „първи съдебен процес“.
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Други
коментари

Използването на симулативни съдебни процеси вече се налага като
практика за обучение в повечето национални институции за
обучение в рамките на ЕС.
Въпреки че може да съществуват и други начини за постигане на
сходен резултат, описаният механизъм подготвя по подходящ
начин стажантите за провеждането на съдебни заседания. Поради
нейните конкретни характеристики и начина, по който стажантите
са привлечени да участват във всеки аспект от симулацията, ние
считаме тази практика за пример за НАЙ-ДОБРА ПРАКТИКА.
Практиката може да се възпроизвежда, но би била още пореалистична, ако в центровете за обучение са налице подходящи
учебни зали (оборудвани като съдебни зали).

Източник: Пилотен проект — Европейско съдебно обучение: „Лот 1 — Проучване на най-добрите
практики при обучението на съдии и прокурори“, осъществено от Европейската мрежа за съдебно
обучение (EJTN)

2

