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Podrobné monitorovanie komunikačných schopností s použitím
simulácie

Hlavné črty:

Hlavným cieľom tohto postupu odbornej prípravy vypracovaného vo
Francúzsku je oboznámiť účastníkov z radov sudcov a prokurátorov
s rozličnými technikami vypočúvania, ktoré sú dôležité pre vedenie
pojednávaní v trestných veciach, ústne požiadavky alebo predsedanie
pojednávaniam.
Tento postup má dva špecifické účely:


Pripraviť účastníka nielen na predsedanie pojednávaniu
v trestnej veci, ale aj na vedenie vypočúvania. To si vyžaduje
osobitné zručnosti (napríklad ako viesť rozpravu).

Táto špecifickosť samozrejme spočíva v povahe súdnej žaloby (rodinné
záležitosti, ohrozené deti, opatrenia na ochranu zraniteľných ľudí), ako
aj v intímnejšom charaktere pojednávania pred komorou.


Pod dohľadom sudcu sa venovať procesným aspektom
vypočúvania alebo verejného pojednávania a tiež správaniu
sudcu (schopnosť počúvať, prispôsobivosť, zaujímanie
stanoviska, schopnosť vyniesť výrok, otvorenie rozpravy,
ukončenie
vypočúvania,
predchádzanie
incidentom,
vyjasňovanie poznámok) z hľadiska etických a profesijných
zásad.

Každá scéna simulácie sa vykonáva v malých skupinách pod dohľadom
sudcu a psychológa, ktorý sa špecializuje na otázky týkajúce sa
ohrozených detí, rodinných záležitostí alebo zraniteľných ľudí. Školiaci
sudcovia môžu patriť k stálemu školiacemu personálu školy, alebo to
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môžu byť pozvaní hostia. Psychológovia sú príležitostní prednášajúci
alebo platení pomocní učitelia.

Počas simulácie sa od účastníka očakáva, aby sa zapájal do práce
v procesnom rámci vystupovania na pojednávaní, nielen pokiaľ ide
o etické a profesijné zásady, ale aj základné pravidlá vypočúvania:
objektivitu, vytváranie vzťahu s odporcom a so stranami, počúvanie,
zabezpečenie profesionálneho prístupu, predchádzanie incidentom
a ukončenie vypočúvania.
Aby mal každý účastník možnosť primerane vystúpiť, trvajú tieto
simulácie celý deň v prípade pojednávaní pred komorou a 2 alebo 3 dni
v prípade pojednávaní v trestnej veci.
Každá scéna sa zaznamenáva, aby mohol účastník následne vo fáze
rozboru posúdiť kvality a nedostatky svojho vystúpenia.
Psychológ využíva svoj náhľad na komentovanie prvkov neverbálneho
vystupovania, ktoré môžu narúšať hladký priebeh pojednávania.
Kontaktné údaje Národná škola pre súdnictvo (ENM)
príslušnej
8, Rue de Chanoinesse
inštitúcie
75004 Paríž
Francúzsko
Telefón: + 33 1 44 41 88 20
Fax: + 33 1 44 41 88 21
Email: enm-info-di@justice.fr
Webová stránka: http://www.enm-justice.fr
Ďalšie
poznámky

Simulované súdne konanie je postup odbornej prípravy, ktorý už
využíva veľká väčšina vnútroštátnych inštitúcií zabezpečujúcich odbornú
prípravu v EÚ.
Hoci je opísaný mechanizmus pomerne časovo náročný na prípravu aj
realizáciu, ide o NAJLEPŠÍ POSTUP.
Tento postup je ľahko prenosný, keďže si vyžaduje iba uvedené
logistické prostriedky.

Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 1 – Štúdia o najlepších postupoch
odbornej prípravy sudcov a prokurátorov“, ktorý vykonáva Európska sieť odbornej justičnej prípravy
(EJTN).
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