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Peamised
tunnusjooned

Kohtupraktika analüüs on Eestis protsess, mille raames uuritakse
kohtuotsuseid (ja vajaduse korral muid kohtudokumente) kõigist
asjakohastest aspektidest eesmärgiga teha kindlaks, millised
probleemid esinevad seoses õiguse ühetaolise kohaldamisega kohtute
poolt.
Sellise uurimistegevuse raames teeb üks analüütik või mitmest
analüütikust koosnev rühm (Riigikohtu administratsiooni töötajad)
kindlaks õigusnormide kohaldamisel esineda võivate probleemide
ulatuse.
Selle analüüsi tulemused koos järeldustega selle kohta, kuidas kohtud
kohaldavad teatavaid õiguslikke seisukohti ja kuidas nad neid seisukohti
tõlgendavad, esitatakse kirjalikus dokumendis, mis avaldatakse ja
edastatakse kohtunikele mittesiduva teabe- või viitematerjalina ning
mida kasutatakse koolitusmaterjalina.
Selle tegevuse eesmärk on selgitada välja õiguse kohaldamisel esinevad
süstemaatilised probleemid ning seda ei kasutata hindamise eesmärgil.
Kuigi kohtupraktika analüüsi peamine eesmärk on aidata kaasa õiguse
ühetaolisemale kohaldamisele, pakkudes kohtunikele samas
fokuseeritud, praktilist ja täpset kohtupraktika analüüsi, kasutatakse
seda ka täiendava allikana koolitusvajaduse kohta teabe kogumiseks.
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kontaktandmed
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Lossi 17
50093 Tartu
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Tel: + 372 730 9002
Faks: + 372 730 9003
E-post: info@riigikohus.ee
Veebisait: http://www.nc.ee

Märkused

Kuigi kõik õigusalase koolitamise asutused ELis on rakendanud oma
süsteemi koolitusvajaduse hindamiseks, leiti käesoleva uuringu raames
mõned eriti huvitavad ideed. Kõnealuse Eesti kohtupraktika analüüsi
puhul – mis liigitati PALJUTÕOTAVAKS TAVAKS – pakub huvi asjaolu,
et seda analüüsi võib kasutada ka koolituse mõju hindamiseks.
Sel eesmärgil kasutatakse kõiki kättesaadavaid teabeallikaid ja mõju
hindamine on seotud üldiste vajaduste hindamisega, nii et sel ajal, kui
tehakse kindlaks eelmise koolituse mõju, on võimalik ka välja selgitada,
mille järele tuntakse veel puudust ja millele tuleks keskenduda mis
tahes nõutava täiendava koolituse käigus.
Väidetakse, et kohtupraktika muutumine selles valdkonnas, mille kohta
saadi teavet pärast koolitust samas valdkonnas läbi viidud
korduvanalüüsi käigus, on koolituse mõju hea näitaja. Eespool
kirjeldatud süsteemiga võib täiendada muid tööriistu ja meetodeid, mis
võivad praegu kasutusel olla, ning see süsteem vastab Kirkpatricku
mudeli 4. tasemele.
Kohtupraktika
analüüsi
dokumente
võib
kasutada
ka
koolitusmaterjalidena. Süsteemil võib olla mõningane mõju
koolitusprotsessi kujundamise ja läbiviimise etappidele, sest
analüüsiüksused võivad pakkuda tuge koolitajate leidmisel. Väidetakse,
et konkreetses valdkonnas analüütilist materjali koostav analüütik võib
olla sobiv isik tutvustamaks teemat kohtunikele loengute, seminaride
või ümarlauakohtumiste käigus.

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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