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Simulovaná soudní jednání

Klíčové znaky:

V Maďarsku musí soudní tajemníci (asistenti soudců) absolvovat praxi
u soudu v délce nejméně jednoho roku, aby mohli požádat o jmenování
soudcem.
Během praxe musí soudní tajemníci absolvovat povinné vzdělávání,
které organizuje Justiční akademie, včetně simulovaných soudních
jednání.
Tento zvláštní modul trvá jeden týden. Simulované soudní jednání se
koná u maďarské Justiční akademie, kde jsou dvě učebny trvale
vybaveny jako soudní síně.
Soudní tajemníci, kteří se účastní vzdělávání na základě případové
studie, hrají všechny role: například v případě trestního řízení oběť,
obviněného, svědky, obhájce, státního zástupce a soudce (senát).
Ze simulovaných soudních jednání je pořizován obrazový záznam a tato
jednání jsou účastníkům následně přehrána za účelem analýzy s pomocí
soudců, kteří působí jako tutoři, a psychologů. Na konci školení obdrží
každý účastník DVD, které obsahuje jeho „první soudní jednání“.

Kontaktní údaje National Office for the Judiciary (Hungarian Academy of Justice)
instituce
(Národní úřad pro soudnictví (Justiční akademie))
Poštovní adresa: 1363 Pf.: 24 Budapešť, adresa pro návštěvy: Szalay u.
16
1055 Budapešť
Maďarsko
Tel. + 36 1 354 4100
Fax + 36 1 312 4453
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E-mail: obh@obh.birosag.hu
Internetové stránky: http://www.birosag.hu/obh
Další poznámky

Používání simulovaných soudních jednání představuje vzdělávací
postup, který se využívá v naprosté většině vnitrostátních vzdělávacích
institucí v EU.
Ačkoli mohou existovat i jiné způsoby toho, jak dosáhnout podobného
výsledku, popsaný mechanismus náležitě připravuje justiční čekatele na
vedení soudního jednání. Vzhledem k zvláštním charakteristikám
a způsobu zapojení justičních čekatelů do všech aspektů simulace
považujeme tuto metodu za NEJLEPŠÍ POSTUP.
Tento postup je přenositelný, bude však realističtější, budou-li ve
vzdělávacích střediscích k dispozici vhodné učebny (vybavené jako
soudní síně).

Zdroj: Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Část 1 – Studie o osvědčených postupech ve
vzdělávání soudců a státních zástupců“, kterou provedla Evropská síť pro justiční vzdělávání.
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