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Analyse van de rechtspraktijk

Voornaamste
kenmerken:

Het analyseren van de rechtspraktijk in Estland is een proces waarbij alle

relevante onderdelen van gerechtelijke uitspraken (en zo nodig van
andere gerechtelijke stukken) worden bestudeerd met het oog op de
vaststelling van eventuele problemen bij de uniforme toepassing van
het recht door de rechtbanken.
In de loop van een dergelijk onderzoek bepalen een of meer analisten
(personeel van de beheerdienst van het Hooggerechtshof) de reikwijdte
van de problemen die mogelijk bij de toepassing van rechtsregels
bestaan.
De resultaten van dit onderzoek worden, samen met de daaruit
getrokken conclusies over de wijze waarop rechtbanken bepaalde
juridische bepalingen toepassen en uitleggen, gepresenteerd in een
document dat onder rechters wordt verspreid als een niet-bindende
bron van informatie en dat tevens wordt gebruikt als
opleidingsmateriaal.
Deze praktijk is gericht op het vaststellen en beoordelen van structurele
problemen bij de toepassing van het recht en wordt niet gebruikt voor
evaluatiedoeleinden.
De analyse is in de eerste plaats bedoeld voor het bevorderen van een
meer uniforme toepassing van het recht, waarbij rechters een doel- en
praktijkgerichte en beknopte analyse van rechtspraktijken wordt
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verschaft, maar wordt ook gebruikt als aanvullende bron van informatie
over opleidingsbehoeften.
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Contactgegevens
van de instelling

Hooggerechtshof van Estland
17 Lossi St
50093, Tartu
Estland
Tel.: + 372 7 309 002
Fax: + 372 7 309 003
E-mail: info@riigikohus.ee
Website: http://www.nc.ee

Overige
opmerkingen

Hoewel elk instituut in de EU dat opleidingen voor de rechterlijke
macht verzorgt een eigen systeem heeft ingevoerd om inzicht te
krijgen in opleidingsbehoeften, heeft de onderhavige studie enkele
bijzonder interessante ideeën opgeleverd. Het belang van de Estse
analyse

van

de

rechtspraktijk,

die

wordt

ingedeeld

als

VEELBELOVENDE PRAKTIJK, is dat ze tevens kan worden gebruikt
voor het beoordelen van het effect van opleidingen.
Met het oog daarop worden alle beschikbare informatiebronnen
gebruikt en wordt de beoordeling opgenomen in de algehele
behoeftenanalyse. Wanneer het effect van de voorgaande opleidingen
wordt vastgesteld, kan tevens worden bepaald welke opleidingen nog
steeds ontbreken en wat het doel moet zijn van eventuele aanvullende
opleidingen.
Wanneer na een opleiding opnieuw een analyse wordt uitgevoerd van
de rechtspraak op het terrein waarop die opleiding betrekking had,
dan zouden veranderingen in die rechtspraak een goede indicator
vormen voor het effect van die opleiding. Het hierboven beschreven
systeem kan een aanvulling vormen op andere instrumenten en
methoden die momenteel in gebruik zijn en komt overeen met het
vierde niveau van Kirkpatrick.
De documenten die voortkomen uit de analyse van de rechtspraktijk
kunnen ook als opleidingsmateriaal worden gebruikt. Het systeem kan
gevolgen hebben voor de ontwerp- en verstrekkingsfase van het
opleidingsproces, omdat de eenheden belast met het uitvoeren van de
analyse kunnen helpen bij het vinden van opleiders. Een analist die op
een bepaald terrein analysemateriaal voorbereidt, zou een geschikte
persoon kunnen zijn om rechters in lezingen, seminars of
rondetafelbijeenkomsten kennis te laten maken met het
desbetreffende thema.
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Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: "Lot 1 – Study on best practices in training judges and
prosecutors", uitgevoerd door het Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO)
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