Az Országos Bírósági Hivatal vezetősége ,,Nyitott bíróságok" címmel programot
hirdetett, melyhez a Pécsi Tórvényszék is csatlakozott.

Célkitűzésünk,hogy a középfokú intézményekbentanuló diákok - figyelembe véve
életkori sajátosságaikat, - betekintést nyerjenek a magyar igazságszolgáltatás
munkájába, megismerjék alapvető szerkezetét, működését. Szeretnénk ezzel
elősegíteni azt, hogy a ma diákjai a jövőben a társadalom, az állam működésében
eligazodó, jogtudatos polgá rokká váljanak.
Ennek érdekébentöbbféle lehetőséget kínáIunk.

keretében az iskolákban előadás a magyar
igazságszolgáltatással kapcsolatos jogi ismeretekről, annak szereplőiről,

Osztályfőnöki

óra

működéséről.

PerszimuIáció tartása - mintegy az előadást kiegészítve -, abba szereplőként a
diákokat bevonva. A bírósági tárgyalás ,,lejátszásával" mód nyílik a
legalapvetőbb eljárási szabályok, és állampolgári jogérvényesítésjátékos
formá ba n történő elsajátításá ra.

Az igazságszolgáltatás helyszíneinek, a bírósági épületeknek megtekintése
kísérettel és magya rázattal,

Az érdeklődő diákok egy-e1y tárwaláson hallgatóságként részt vehetnek

olyan ügyekben, mely életkorukra figyelemmel tanulságos és hasznosítható (pl.
fiatalkorúak büntető ügyében vagyon elleni vagy kábítószerrel kapcsolatos
eljárásokban.) Mindezek után lehetőség van a látottak megbeszélésérebírósági
foga mazó k, titká ro k vagy bírá k közrem ű ködésével.
l

program részétképezi a Pécsi Büntetés-végrehajtási lntézetben - a
fiatalkorúak bv intézeti részlegében - történő látogatás, melyen már a
14. életévüket betöltött tanulók részt vehetnek.

A

A Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság rövid bemutatása előadás

keretén
belül, valamint annak ismertetése, hogy milyen ügyekben lehet ezen speciális,
külön bíróságokhoz fordul ni:

Munkajog: mire figyeljenek

a diákok nyári

munkaválla!ás
alkalmávaI, miket kell tartalmaznia egy munkaszerződésnek, milyen
alapvető jogok iIletik meg őket, ha munkát válla!nak.
Közigazgatási jog: annak ismertetése, hogy amennyiben a középiskolás
diákok felsőfokú tanulmányokat fognak a jövőben végezni, hallgatóként
milyen jogok illetik majd meg őket a főiskolákon és egyetemeken, illetve
m lyen jogorvoslati lehetőségei k lesznek jogsérelem esetén,
i

A fentieken túl felkészült munkatársaink e!őadást tartanak a gyermekvédelmi

jogokról, valamint

a

tanúgondozás, az áldozatvédelem, és a bírósági

közvetítés (med iáció) témájá ba n is.
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