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Majhne skupine – pisanje odločb

Glavne
značilnosti

Ta praksa, ki se uporablja na Nizozemskem, se uporablja pri začetnem
usposabljanju in se nanaša na pisanje končnih odločb v civilnih zadevah.
Oblikujejo se skupine, ki jih sestavlja majhno število udeležencev s
podobno ravnjo znanja in izkušenj. Po dvodnevnem splošnem
teoretičnem tečaju pisanja civilnih sodb ima vsaka skupina pet srečanj
na regionalni ali lokalni ravni, ki potekajo vsakih štirinajst dni. Na teh
srečanjih skupaj z izvajalcem usposabljanja opravijo praktične naloge, ki
temeljijo na resničnih primerih. Tako se spodbuja skupinsko učenje o
tem, kako sestaviti dobro, analitično premišljeno in ustrezno
obrazloženo sodbo.
Srečanj učnih skupin se udeleži tudi njihov mentor na delovnem mestu.

Kontaktni
podatki
institucije

Pravosodno središče za usposabljanje in študij (SSR)
Poštni naslov: Postbus 5015
3502 JA Utrecht
Naslov za obiske: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Telefon: +31 88 361 3212
E-naslov: ssr.international@ssr.nl
Spletno mesto: http://www.ssr.nl

Druge pripombe

Ta OBETAVNA PRAKSA je še posebno zanimiva za države s sistemi, v
katerih je začetno usposabljanje odvisno izključno od mentorjev na
sodiščih ali v katerih je začetno usposabljanje organizirano dualno. To
pomeni, da se udeleženec usposabljanja namesti na sodišču, hkrati pa
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se udeleži več skupnih usposabljanj v osrednjem ali regionalnem centru
za usposabljanje.
V tem primeru zgoraj opisana metodologija zagotavlja dobro povezavo
med izobraževanjem/usposabljanjem na delovnem mestu in v centru za
usposabljanje, saj mentorji na delovnem mestu in izvajalci tečajev delajo
skupaj v učnih skupinah.
Vendar je mogoče metodologijo dela v majhnih učnih skupinah z varnim
učnim okoljem, pri čemer je poudarek na učenju drug od drugega in ne
od izvajalca usposabljanja, uvesti v vsak sistem začetnega
usposabljanja, pa tudi v dejavnosti stalnega usposabljanja.
Za uvedbo takih postopkov je bilo treba ustanoviti projektno skupino, ki
sta jo sestavljala osebje SSR (napoteni sodnik za civilno pravo, vodja
tečaja in pedagoški znanstvenik) in sodni uradnik.

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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