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Otsikko

Tuomioistuinkäytäntöjen analyysi

Keskeiset
piirteet

Tuomioistuinkäytäntöjen analyysilla tarkoitetaan Virossa kaikkien
olennaisten, tuomioistuinten ratkaisuihin (ja tarvittaessa muihin
oikeudenkäyntiasiakirjoihin)
liittyvien
näkökohtien
tutkimista.
Tavoitteena on selvittää, mitkä ongelmat vaikeuttavat lain
yhdenmukaista soveltamista tuomioistuimissa.
Analyysissa selvitetään oikeusnormien soveltamisessa esiintyvien
ongelmien laajuutta. Analyysin tekijöinä on yksi tai useampia
korkeimman oikeuden hallintohenkilöstön jäseniä.
Analyysin tulokset ja päätelmät siitä, miten tuomioistuimet soveltavat
ja tulkitsevat tiettyjä oikeudellisia väittämiä, julkaistaan. Julkaisua
jaetaan tuomareille epävirallisena tietolähteenä käytettäväksi. Lisäksi
sitä käytetään opetusmateriaalina.
Analyysin tarkoituksena on selvittää lain soveltamiseen liittyviä
järjestelmätason ongelmia. Sitä ei käytetä yksittäisten ratkaisujen
arviointiin.
Tuomioistuinkäytäntöjen analyysin ensisijaisena tavoitteena on
kehittää lain soveltamista yhdenmukaisempaan suuntaan ja tuottaa sen
ohella tuomareille hyvin kohdennettu, käytännönläheinen ja tiivis
analyysi tuomioistuinkäytännöistä. Lisäksi sen avulla täydennetään
tietoja koulutustarpeista.
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Huomautuksia

Vaikka jokainen tuomareiden koulutuslaitos EU:ssa on luonut oman
järjestelmänsä koulutustarpeiden arvioimiseksi, tämän tutkimuksen
yhteydessä nousi esiin joitakin erityisen mielenkiintoisia ideoita. Viron
tuomioistuinkäytäntöjen analyysi on luokiteltu LUPAAVAKSI
KÄYTÄNNÖKSI, koska sitä voidaan käyttää myös apuna koulutuksen
vaikuttavuuden arvioinnissa.
Tätä varten hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia tietolähteitä.
Vaikuttavuuden arviointi sisällytetään kokonaistarpeiden arviointiin
siten, että toteutetun koulutuksen vaikuttavuutta arvioitaessa
selvitetään samalla, mitä on vielä jäänyt puuttumaan ja mihin
mahdollisessa täydentävässä koulutuksessa olisi keskityttävä.
Oikeuskäytännön muuttumista alalla, josta on saatu tietoa koulutuksen
jälkeen tehdyn uuden analyysin tuloksena, pidetään hyvänä
koulutuksen vaikuttavuuden indikaattorina. Järjestelmän avulla voidaan
täydentää muita tällä hetkellä käytössä olevia välineitä ja menetelmiä.
Se vastaa Kirkpatrickin arviointimallin tasoa 4.
Tuomioistuinkäytäntöjen analyysiasiakirjoja voidaan käyttää myös
opetusmateriaalina. Järjestelmällä voi olla jonkin verran vaikutusta
myös koulutusprosessin suunnittelu- ja toteutusvaiheissa, koska
analyysiyksiköistä voi olla apua mahdollisten kouluttajien etsimisessä.
Analyytikko, joka laatii tietyn alan analyysissa käytettävää materiaalia,
voi olla sopiva henkilö esittelemään alaa tuomareille luennoilla,
seminaareissa ja keskustelutilaisuuksissa.

Lähde: Pilottihanke - Eurooppalainen oikeusalan koulutus "Erä 1 – Tutkimus tuomarin- ja
syyttäjänkoulutuksen parhaista käytännöistä ". Toteutus: Euroopan juridinen koulutusverkosto (EJTN).
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