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Suhtlusoskuse põhjalik jälgimine simulatsiooni kasutamise abil

Peamised
tunnusjooned

Prantsusmaal kasutatava allpool kirjeldatud õpetamismeetodi peamine
eesmärk on tutvustada kohtuniku- ja prokuröripraktikantidele erinevaid
küsitlemistehnikaid, mis on vajalikud kriminaalkohtu istungite või
suulise küsitlemise läbiviimiseks või istungite juhatamiseks.
Selle tava kasutamisel on kaks konkreetset eesmärki.


Valmistada praktikant ette mitte ainult kriminaalkohtu istungi
läbiviimiseks, vaid ka küsitlemiseks. Selleks on vaja spetsiifilisi
oskusi (näiteks tuleb osata juhtida arutelu).

Spetsiifilisus
tuleneb
muidugi
nii
kohtuvaidluse
teemast
(perekonnaküsimused, ohustatud lapsed, meetmed haavatavate isikute
kaitsmiseks) kui ka suletud uste taga toimuva istungi privaatsemast
laadist.


Kutse-eetika ja kutseala eeskirjadega seoses harjutada
küsitlemise või avaliku istungi menetlusega seotud aspekte
kohtuniku juhendamisel ning samuti harjutada kohtunikuna
käitumist (kuulamisoskus, kohanemisvõime, isikute ja esemete
ruumis paiknemisega seotud aspektid, seisukohtade edastamise
võime, arutelu alustamine, küsitlemise lõpetamine, ohtlike
olukordade ennetamine, märkuste selgitamine).

Kõik simulatsiooni osad viiakse läbi väikestes rühmades ning
simulatsiooni juhendavad kohtunik ja psühholoog, kes on
spetsialiseerunud ohustatud laste, perekonna või haavatavate isikutega
seotud teemadele. Koolitavad kohtunikud võivad kuuluda kooli alalise
koolituspersonali hulka, kuid nende näol võib olla tegemist ka kutsutud
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külaliskoolitajatega. Psühholoogide näol on tegemist aegajalt loenguid
pidavate lektorite või tasustatud kursusejuhendajatega.

Simulatsiooni käigus peavad praktikandid tutvuma mitte ainult
kohtuistungil sõnavõtmisega seotud menetlusliku raamistikuga kutseeetika ja kutseala eeskirjadest lähtuvalt, vaid keskenduma ka
küsitlemise põhireeglitele: objektiivsus, kostja/süüdistatava ja
menetlusosalistega kontakti saavutamine, kuulamine, professionaalse
suhtumise tagamine, ohtlike olukordade ennetamine ja küsitlemise
lõpetamine.
Selleks et iga osaleja saaks ülesandeid asjakohaselt täita, kestavad need
simulatsioonid terve päeva suletud uste taga toimuvate kohtuistungite
puhul ja 2/3 päeva kriminaalkohtu istungite puhul.
Kõiki sessioone filmitakse, et osalejatel oleks hiljem tulemuste
analüüsimise etapis võimalik kindlaks teha oma tugevused ja nõrkused.
Psühholoog kasutab oma teadmisi, et kommenteerida mitteverbaalset
käitumist, mis võib takistada istungi ladusat kulgu.
Asutuse
kontaktandmed

National School for the Magistracy (ENM)
8, Rue de Chanoinesse
75004 Paris
FRANCE
Tel: + 33 1 4441 8820
Faks: + 33 1 4441 8821
E-post: enm-info-di@justice.fr
Veebisait: http://www.enm-justice.fr

Märkused

Harjutuskohtud on koolitusena kasutusele võtnud juba suurem osa ELi
riiklikke koolitusasutusi.
Kuigi sellise koolituse ettevalmistamine ja läbiviimine on üsna
ajamahukas, on selle mehhanismi näol tegemist PARIMA TAVAGA.
Seda on lihtne üle võtta, sest selle mehhanismi kasutamiseks on vaja
ainult eespool nimetatud logistilisi ressursse.

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 1 – Study on best practices in training
judges and prosecutors ”. Küsitluse viis läbi Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN).
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