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Peamised
tunnusjooned

Kui selgub, et kohtunike ja prokuröride tööd ei saa vaadelda
eraldiseisvalt, sest see võib olla seotud muude erinevate nii
õigusvaldkonda kuuluvate kui ka õigusvaldkonna väliste kutsealadega,
rõhutavad mõned koolitusasutused sellise koolituse lisaväärtust, mida
pakutakse kombineeritud õppijaskonnale.
Väidetakse, et selline lähenemisviis on andnud väga häid tulemusi tänu
asjaolule, et igale osalejate sihtrühmale pakutakse lisaväärtust.
Osalejad näevad, kuidas kulgeb konkreetne protsess teise kutseala
esindaja vaatenurgast. See aitab kõigil nii kohtuvaldkonda kuuluvatel
kui ka sellest väljapoole jäävatel osalejatel kohtumõistmise protsessi
tervikuna paremini mõista ja endale teadvustada.
Inglismaal ja Walesis koolitavad kohtukolledži raames kohtunikud ja
teised õigusemõistmisega mittetegelevad kohtuametnikud (meditsiinija finantsspetsialistid) sotsiaalkindlustustoetuste ja lapsetoetuste
tribunalis kõrvuti, viies koolitusi läbi ka ühiselt. See võimaldab
koolituspakkujatel kasutada juhtumipõhiseid näiteid nendest
töövaldkondadest ning seetõttu tekib võimalus pidada realistlikku ja
üksikasjalikku arutelu, mis hõlmab nii õigusteemasid kui ka spetsiifilisi
sisulisi küsimusi.
Spetsialistid võivad selgitada ja tõlgendada keerulisi faktilisi küsimusi,
mille puhul on vajalikud eksperditeadmised, ning kohtunikud saavad
omalt poolt edasi anda juhtumianalüüside põhiseid õigusalaseid
teadmisi. Nii on võimalik tutvuda uute õigusnormidega, arutleda nende
üle ja integreerida neid konkreetsetesse teemadesse.
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Kohtunike ja prokuröride koolitamine koos teiste kutsealade esindajatega

Tõelise tõhususe tagab tõenäoliselt tihedama kontakti loomine
kohtunike ja muude valdkondade esindajate vahel ning parem
arusaamine oskustest, mis on iga kutseala esindajatel ja millega need
kutsealade esindajad panustavad kohtu töösse, ning nende oskuste
austamine. Selle tulemusel paraneb kohtu töö kõigi osapoolte jaoks,
sest hea meeskonnatööga kaasnevad paremad tulemused nii istungite
tõhususe kui ka osalejate kogemuse mõttes. Sellist koolitusviisi, kus
erinevate kutsealade esindajad osalevad koos kohtuistungil, peetakse
nüüd asjakohaseks (võimaluse korral), sest nüüd tundub ülearune näha
ette täiesti eraldi koolitusi.
Asutuse
kontaktandmed

Judicial College
Ministry of Justice , 102 Petty France
London SW1H 9LJ
UNITED KINGDOM
Tel: + 44 20 3334 0700
Faks: + 44 20 3334 5485
E-post: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
Veebisait: http://www.judiciary.gov.uk/training-support/judicial-college

Märkused

Koolitusasutused võivad teatavate asjaolude korral soovida kaaluda
eespool kirjeldatud süsteemi – mille võib liigitada PARIMA TAVA hulka
– ülevõtmist, kui nad korraldavad koolitusi muude kutsealade
esindajatele peale selle kutseala, mille esindajad nad ise on, või kui nad
korraldavad koolitusi koostöös teiste riiklike õppeasutustega.

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).
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