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Oefenrechtbanken¬

Voornaamste
kenmerken:

In Hongarije moeten griffiers (assistentrechters) ten minste een jaar
stage lopen bij een rechtbank voordat ze kunnen solliciteren naar de
functie van rechter.
Tijdens hun stageperiode moeten ze verplicht deelnemen aan een door
de gerechtelijke academie georganiseerde opleiding, waarbij ze ook
aan oefenprocessen deelnemen.
Dit onderdeel van de opleiding duurt een week. De oefenprocessen
vinden plaats in de gerechtelijke academie, waar twee
opleidingsruimten permanent zijn ingericht als rechtszaal.
De rechters in opleiding (rio's) 'spelen' in de oefenprocessen, die zijn
gebaseerd op gevallen uit de praktijk, alle rollen. In het geval van
bijvoorbeeld een strafproces zijn dat het slachtoffer, de verdachte, een
getuige, de advocaat van de verdachte, de openbare aanklager en een
van de rechters.
De oefenprocessen worden op video opgenomen en na afloop met de
hulp van psychologen en de rechters die als mentor van de rio's
optreden, geanalyseerd. Aan het einde van de opleiding ontvangt elke
deelnemer een dvd van zijn/haar eerste proces.

Contactgegevens Nationaal Bureau voor de rechterlijke macht (Hongaarse gerechtelijke
van de instelling academie)
Postadres: 1363 Pf.: 24 Boedapest, Bezoekadres: Szalay u. 16
1055 Boedapest
Hongarije
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Oefenrechtbanken¬

Tel.: + 36 1 354-4100
Fax: + 36 1 312-4453
E-mail: obh@obh.birosag.hu
Website: http://www.birosag.hu/obh
Overige
opmerkingen

Het gebruik van oefenrechtbanken is in veruit de meeste nationale
opleidingsinstituten in de EU al een gebruikelijke opleidingsmethode.
Hoewel hetzelfde resultaat mogelijk ook op andere manieren kan
worden bereikt, vormt de hierboven beschreven methode een goede
voorbereiding voor het leiden van een terechtzitting. Vanwege de
bijzondere kenmerken van deze methode en de wijze waarop de rio's bij
elk aspect van de simulatie worden betrokken, beschouwen wij dit als

een BESTE PRAKTIJK.
Deze praktijk is overdraagbaar. Idealiter bevinden zich in de
opleidingscentra ruimten die als rechtszaal zijn ingericht. Dat komt de
levensechtheid ten goede.
Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: "Lot 1 – Study on best practices in training judges and
prosecutors", uitgevoerd door het Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO)
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