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Naslov prakse

Skrbno spremljanje komunikacijskih veščin z uporabo simulacije

Glavne
značilnosti

Glavni cilj naslednjega učnega sklopa v Franciji je udeležence
usposabljanja za sodnike in tožilce seznaniti z različnimi tehnikami
zaslišanja, ki so pomembne za vodenje kazenskih obravnav, ustne
izpovedbe ali predsedovanje obravnavam.
Ta praksa ima dva posebna namena:


pripraviti udeleženca usposabljanja na vodenje kazenske
obravnave in vodenje zaslišanj. Za to so potrebne posebne
veščine (npr. o tem, kako voditi razpravo).

Ta posebnost seveda izhaja iz vrste spora (težave v družini, ogrožanje
otrok, ukrepi za zaščito ranljivih ljudi) in intimnejše narave obravnave za
zaprtimi vrati;


ukvarjati se s procesnimi vidiki zaslišanja ali javne obravnave pod
nadzorom sodnika ter ravnanjem sodnika ali tožilca (veščine
poslušanja, prilagodljivost, zavzemanje stališč, sposobnost dati
izjavo, odprtje razprave, končanje zaslišanja, preprečevanje
izgredov, razjasnitev pripomb) ob spoštovanju etičnih in
poklicnih pravil.

Vsak sklop simulacije se izvede v majhnih skupinah pod nadzorom
sodnika in psihologa, ki je specializiran za vprašanja v zvezi z
ogrožanjem otrok, težavami v družini ali ranljivimi osebami. Sodniki, ki
izvajajo usposabljanje, so lahko iz vrst stalnega pedagoškega osebja
šole, lahko pa so tudi povabljeni gostje. Psihologi so občasni
predavatelji ali izredni profesorji.
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Med simulacijo se udeleženec usposabljanja naj ne bi ukvarjal samo s
procesnim okvirom govorjenja na obravnavi ob upoštevanju etičnih in
poklicnih pravil, ampak tudi z osnovnimi pravili zaslišanja:
nepristranskostjo, vzpostavljanjem odnosa z obtožencem in strankami,
poslušanjem, zagotavljanjem profesionalnosti, preprečevanjem
izgredov in končanjem zaslišanja.
Da bi se vsakemu udeležencu omogočilo, da se izkaže, te simulacije
trajajo cel dan pri obravnavi za zaprtimi vrati in dva ali tri dni pri
kazenskih obravnavah.
Vsak sklop se posname, da lahko slušatelj pozneje med fazo
„izpraševanja“ opredeli dobre in slabe strani svojega nastopa.
Psiholog na podlagi svojega uvida komentira elemente neverbalnega
vedenja, ki bi lahko zmotili nemoten potek obravnave.
Kontaktni
podatki
institucije

Nacionalna šola za sodnike in tožilce (ENM)
8, Rue Chanoinesse
75004 Pariz
Francija
Telefon: +33 1 44 41 88 20
Telefaks: +33 1 44 41 88 21
E-naslov: enm-info-di@justice.fr
Spletno mesto: http://www.enm-justice.fr

Druge pripombe

Uporaba simuliranih obravnav je kot praksa usposabljanja uveljavljena
že v veliki večini nacionalnih institucij za usposabljanje v EU.
Čeprav sta priprava in izvedba opisanega mehanizma precej zamudni,
gre kljub temu za NAJBOLJŠO PRAKSO.
Praksa je zlahka prenosljiva, saj so potrebna samo zgoraj navedena
logistična sredstva.

Vir: Pilotni projekt – Evropsko izobraževanje v pravosodju: „Sklop 1 – Študija o najboljših praksah pri
usposabljanju sodnikov in tožilcev“, ki jo je izvedla Evropska mreža institucij za izobraževanje v
pravosodju (European Judicial Training Network – EJTN)
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