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Praxisens
namn

Små grupper – domskrivande

Huvudegenskaper

Denna nederländska praxis tillämpas under grundutbildningen och
betoningen ligger på avfattandet av domar i tvistemål.
Man bildar små grupper bestående av deltagare med liknande
kunskaps- eller erfarenhetsnivå. Efter en allmän och teoretisk
tvådagarskurs om hur man avfattar domar i tvistemål deltar varje grupp
i fem sammankomster på regional eller lokal nivå. Dessa hålls varannan
vecka. Vid sammankomsterna arbetar deltagarna tillsammans med en
lärare med praktiska uppgifter som baseras på verkliga mål. Detta
främjar en gemensam kunskapsutveckling i fråga om hur man gör för
att utarbeta en bra, analytiskt felfri och välmotiverad dom.
Praktikanternas arbetsplatsmentor
sammankomster.
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Övriga
synpunkter

Denna LOVANDE PRAXIS är särskilt intressant för länder med
grundutbildningssystem som helt förlitar sig på mentorer vid
domstolarna, eller som använder sig av dubbla system i samband med
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grundutbildningen. Detta innebär att praktikanten placeras vid
domstolen samtidigt som han eller hon deltar i flera gemensamma
utbildningssammankomster på det centrala eller regionala
utbildningscentrumet.
I detta fall ger ovannämnda metod en bra koppling mellan utbildningen
på arbetsplatsen och på utbildningscentrumet, eftersom arbetsplatsens
mentorer och kursledarna arbetar tillsammans i lärarlag.
Metoden att arbeta i små inlärningsteam i en tryggt utbildningsmiljö
där man betonar att lära sig av varandra i stället för av en lärare kan
emellertid tillämpas i alla grundutbildningssystem, liksom på
fortbildningsområdet.
För att kunna tillämpa sådana förfaranden var det nödvändigt att
inrätta en projektgrupp bestående av SSR:s personal (en utstationerad
tvistemålsdomare, en kursledare och en pedagog) och en
domstolssekreterare.
Källa: Pilotprojekt – Europeisk juridikutbildning: “Del 1 – Studie om bästa praxis vid utbildning av domare
och åklagare”, utförd av Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN)
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