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Väikesed rühmad – otsuste koostamine

Peamised
tunnusjooned

Seda Madalmaades kasutatavat tava kohaldatakse esmaõppe etapis ja
see on suunatud lõplike kohtuotsuste koostamisele tsiviilõiguse
valdkonnas.
Rühmadesse kuulub väike arv osalejaid, kellel on sarnane teadmiste ja
kogemuste tase. Pärast kahepäevast üldist teoreetilist kursust, kus
käsitletakse kohtuotsuste koostamist tsiviilasjades, peab iga rühm
läbima viis õppesessiooni piirkondlikul või kohalikul tasandil. Need
õppesessioonid toimuvad iga kahe nädala tagant. Nendel sessioonidel
lahendavad osalejad koolitaja juhendamisel üheskoos tegelikel
kohtuasjadel põhinevaid praktilisi ülesandeid. Sel viisil saavad osalejad
ühiseid õpikogemusi selle kohta, kuidas koostada head, analüütiliselt
tugevat ja hästi põhjendatud kohtuotsust.
Rühmakoolitustesse on kaasatud ka koolitatavat töökohal juhendav
mentor.

Asutuse
kontaktandmed

Training and Study Centre for the Judiciary (SSR)
Postiaadress: Postbus 5015
3502 JA Utrecht
Külastusaadress: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Tel: + 31 88 361 3212
E-post: ssr.international@ssr.nl
Veebisait: http://www.ssr.nl

Märkused

See PALJUTÕOTAV TAVA on eriti huvipakkuv nende riikide jaoks, kus
on olemas süsteemid, mis hõlmavad ainult kohtutes mentorite
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kasutamisel põhinevat esmaõpet või mille esmaõppe etapp on
kaheosaline. See tähendab, et koolitatav saadetakse kohtusse
praktikale, kuid samaaegselt osaleb ta keskses või piirkondlikus
koolitusasutuses mitmel ühiskoolitusel.
Sellisel juhul aitab eespool kirjeldatud meetod hästi seostada töökohas
pakutavat
haridust/koolitust
ja
koolituskeskuses
pakutavat
haridust/koolitust tänu asjaolule, et koolitatavat töökohas juhendavad
mentorid ja kursust läbi viivad koolitajad teevad õpirühmade raames
koostööd.
Sellist meetodit, kus õppimine toimub väikeste õpirühmadena
turvalises õpikeskkonnas ja mille raames keskendutakse pigem
üksteiselt õppimisele kui koolitajalt õppimisele, võib siiski kasutada mis
tahes esmaõppe süsteemis, samuti täiendusõppe raames.
Sellise korra rakendamine eeldab kohtunike õppe- ja koolituskeskuse
(SSR) töötajatest (lähetatud tsiviilõiguse valdkonna kohtunik, kursuse
juht ja haridusspetsialist) ja kohtusekretärist koosneva projektirühma
moodustamist.

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).

2

