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Peamised
tunnusjooned

Kohtumõistmise protsessi käsitlev koolitus on kohapeal toimuv
kahepäevane seminar, mis on avatud Inglismaa ja Walesi kõigi kohtute
(ja mõnede Šotimaa tribunalide) kohtunikele ning on üks osa
kohtukolledži täiendusõppeprogrammist. Koolitus on põhimõtteliselt
paberivaba – praktiliselt midagi ei ole vaja lugeda ega ette valmistada.
Koolitus kestab kokku 13 tundi ning sellest ajast vaid 2,5 tundi veedavad
kohtunikud koos kõigi teiste osalejatega, kuulates teiste ettekandeid.
Ülejäänud aja töötavad nad kuuest kohtunikust koosnevates väikestes
rühmades, mille tööd juhendab kogenud kursusejuhendaja. See
tähendab, et seminar koosneb 20% ulatuses kuulamisest ja 80%
ulatuses praktilisest tööst.
Seminaril on neli osa.
Esimese osa moodustab moodul „Õigusemõistmine ja kutse-eetika”.
Osalejatel palutakse väikestes rühmades kaaluda ja arutada erinevaid
n-ö kohtusaali siseseid ja kohtusaali väliseid praktilisi stsenaariume ning
seda, kuidas nad need olukorrad lahendaksid. Stsenaariume on kokku
seitse ning need esitatakse DVD-l, kusjuures nende filmimiseks on
kasutatud professionaalseid näitlejaid.
Seminari teine osa kannab pealkirja „Usaldusväärsuse hindamine” ning
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käsitleb otsuse tegemist ja suulise kohtuotsuse teatavakstegemist.
Usaldusväärsuse hindamine on kindlasti üks kõige tähtsam oskus
õigusemõistmise juures ja vajalik enamikul juhtudel, olenemata asja
menetlevast kohtust või kohtuasja laadist. Kohtunikud vaatavad
väikestes rühmades DVD-d, kus näidatakse seksuaalse ahistamisega
seotud töövaidlusasja raames hageja ja kostja poolt esitatud vastuolulisi
tõendeid. Tegemist on väljamõeldud asjaga, kus rolle mängivad
professionaalsed näitlejad ja advokaadid. Näidatakse sellist liiki faktilist
vaidlust, mis võib tekkida mis tahes kohtumenetluse käigus – selle
koolituse

raames

on

lihtsalt

otsustatud

töövaidlust

käsitleva

kohtumenetluse kasutamise kasuks ning valdkonna õigusnormid on
lihtsad. Kohtunikel palutakse täita küsimustik, tuues välja tegurid, mis
mõjutasid nende hinnangut tunnistajate usaldusväärsusele.
Seejärel on igal kohtunikul umbes viis minutit, et esitada suuliselt ja
lühidalt oma kohtuotsus. See kohtuotsus tehakse teatavaks väikestes
rühmades ning selle ettevalmistamiseks antakse natuke aega. Iga
kohtuotsuse

teatavakstegemine

filmitakse

ja

salvestatakse

elektrooniliselt ning rühmale mängitakse ette kogu salvestis või osa
sellest. Seejärel annavad kursuse juhendaja ja teised rühma liikmed
igale kohtunikule tagasisidet tema esinemise kohta ning toimub arutelu
õppimist võimaldavate aspektide üle.
Seminari kolmas osa kannab pealkirja „Kohtunikutööga toimetulek”
ning selle käigus käsitletakse kutsealal tegutsemisega kaasnevat stressi
ning sellega toimetuleku viise. Seminari selles osas teeb videoettekande
kogenud

kriminaalõigusele

spetsialiseerunud

kohtunik,

kes

sai

närvivapustuse ja taastus sellest täielikult.
Seminari neljas osa kannab nime „Ootamatute ja väga konfliktsete
olukordadega toimetulek kohtus”. Igal kohtunikul palutakse väikese
rühma koosseisus läbi viia reaalajas kohtuistung, mis kestab mõned
minutid. Neile on eelnevalt edastatud asja lühike kirjeldus, kuid nad ei
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tea, mis juhtuma hakkab. Selleks et simuleerida kohtu või tribunali
keskkonda, aitavad kohtuistungit läbi mängida professionaalne
advokaat ja professionaalne näitleja. Kohtuniku ülesanne on hinnata ja
hallata esile kerkivaid probleeme ning neid lahendada.
Kohtuistungit filmitakse ning kogu filmi või osa sellest näidatakse
rühmale uuesti. Kohtunikud saavad kursuse juhendajalt ja rühma
liikmetelt tagasisidet oma soorituse kohta. Välja on töötatud kuus
stsenaariumi

ja

iga rühmaliige

tegutseb

kohtunikuna

erineva

stsenaariumi alusel.
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

See tava on kasutusel ainult täiendusõppe raames, on suunatud
väikesele inimrühmale ja on ressursimahukas, s.t vaja on arvukalt
koolitajaid, advokaate ja näitlejaid. Sellest tulenevalt on selle tava
kasutamine üsna kulukas. Ka ettevalmistamine (sealhulgas filmimine)
võib võtta palju aega.
Kuigi eespool toodud põhjustel ei saa soovitada selle tava täielikku
ülevõtmist, peetakse seda tava PARIMAKS TAVAKS, mis aitab
parandada kohtunike tegevust õigusemõistmise protsessis, nimelt
arendada kohtunike üldiseid õigusemõistmisega seotud oskusi, andes
neile võimaluse oskuseid harjutada ja üksteiselt õppida.
Seda laadi seminar pakub ka suurepärast võimalust kasutada
koolitusstsenaariume, mis hõlmavad ootamatuid või ebatavalisi
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olukordi.

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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