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Kohtute suvepäevade taastamisest
Riigikohtu esimees avaldas Eesti Kohtunike Ühingu 28.11.2014 aastakoosolekul arvamust, et
ühingu juhatus võiks uurida kohtunike seisukohti ja kujundada omapoolse positsiooni kohtute
suvepäevade taastamise küsimuses, mille korraldamisjärg jäi enne suvepäevade traditsiooni
katkemist Riigikohtule. Eesti Kohtunike Ühingu juhatus viis kohtunikkonna üldise huvitatuse ja
konkreetsemate eelistuste väljaselgitamiseks ajavahemikul 02.–08.01.2015 läbi temaatilise
veebiküsitluse ning arutas selle tulemusi ja suveseminari korraldamisse puutuvat 09.01.2015
toimunud koosolekul. Küsitluse sihtrühmaks olid kõik ametisolevad kohtunikud ja lisaks Eesti
Kohtunike Ühingu emeriitkohtunikest liikmed. Küsimustikule vastas kokku 140 kohtunikku, mis
moodustab pisut enam kui poole sihtrühma kogusuurusest. Küsitluse täpsemad tulemused ja
osade vastajate täiendavad kommentaarid on lisatud käesolevale kirjale, mistõttu neid kõiki
alljärgnevalt üksikasjalikult ei kajastata.
Peamise järeldusena nähtub küsimustikule antud vastustest, et kohtunike suveseminari
taastamise korral kokku 86% vastanutest (121 kohtunikku) sellel ka kindlasti või pigem
osaleksid. Arvestades täiendavalt, et 80% vastanutest (112 kohtunikku) olid Eesti Kohtunike
Ühingu liikmed ning neist omakorda 73% ei pidanud kõigile kohtunikele suunatud
suveseminari toimumise korral ühingu liikmete jaoks eraldi suvise kokkusaamise asetleidmist
enam vajalikuks, toetab ühingu juhatus Riigikohtu algatust taastada kohtunike suveseminar
juba 2015. aastal ning on valmis selle teokssaamiseks osutama võimaluste piires ka
omapoolset kaasabi. Kohtunikkonna laiapõhjalise kokkusaamise toimumisel Eesti Kohtunike
Ühing suveperioodile sellega konkureerivaid üritusi ei kavanda. Kuigi vastustest saab muu
hulgas järeldada, et suur osa ühingu suveüritustest korduvalt osavõtnutest oleksid valmis
osalema ka mõlemal kokkusaamisel, kaalume ühingu liikmetele suunatud võimaliku täiendava
ürituse korraldamist pigem kevadel.
Pidades silmas küsimustikule antud vastuseid ja ühingu juhatuse liikmete poolt arutelu käigus
avaldatud seisukohti, leiame kokkuvõtlikult, et suveseminari osalejate ring võiks piirduda
esmajoones kohtunikega (sh emeriitkohtunikud), kes võiksid soovi korral osaleda koos
täisealise kaaslasega. Varasema kogemuse põhjal eeldab suveseminaride jätkusuutlikkus
osalejate ringi suhteliselt kitsast piiritlemist, sest vastasel korral võiksid need üritused jällegi
mõne aasta jooksul laiali valguda. Väga suur osavõtjate hulk muudab ka korraldamise
keeruliseks ja kulukaks ning tingiks vajaduse kujundada erinevatele osalejate gruppidele (nt
lapsed jne) omaette programmid. Kuivõrd suurem osa vastanutest pooldas samas seminari
ülesehitamist eelkõige mittejuriidilistele ja üldharivatele ettekannetele, mis võiksid huvi
pakkuda ka mittekohtunikele, peame lisaks võimalikuks varianti, et kohtunik osaleb
suveseminaril koos täisealise kaaslasega, nagu see on tavaks mitmetel rahvusvahelistel
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üritustel. Kaaslaste tarbeks ei oleks mingit eriprogrammi siiski tarvis koostada ja nende
osalemistasu peaks olema suuresti kulupõhine.
Suveseminari toimumisajana näeme eelkõige augusti keskpaika (33. või 34. nädal) ning
ürituse kestuseks võiks olla 1,5–2 päeva alates reedest või ka neljapäevast. Küsimustikule
vastanud eelistasid enim suveseminari toimumist juuni esimeses pooles või augusti teises
pooles. Samas on juunikuu tavapäraselt augustiga võrreldes oluliselt töisem, mistõttu võiks
eelistada viimatinimetatut. Suveseminari ettevõtmised peaksid olema planeeritud kahele
päevale ning mõeldav oleks nii ühe kui ka kahe ööbimisega ürituse korraldamine. Teine
ööbimine võib olla välja pakutud ka üksnes lisavõimalusena neile osalejatele, kes soovivad
jääda pikemaks. Kuivõrd ürituse üks eesmärke oleks kohtunike enesetäiendamine, siis
sarnaselt muudele koolitustele võiks suveseminar toimuda osaliselt tööajast, mitte täielikult
puhkepäevadel. Ehkki küsimustikus selline vastusevariant puudus, vääriksid seminari
toimumisajana täiendavalt kaalumist neljapäev–reede.
Loodetavasti võimaldab edastatud tagasiside Riigikohtul kohtunike suveseminari korraldamise
ideed edasi arendada ning Eesti Kohtunike Ühing on kõigiti valmis sellekohast arutelu jätkama.
Vastava soovi korral saame lisaks edastada täiendavad andmed küsitluse tulemuste veelgi
põhjalikumaks analüüsimiseks. Kuna kohtunike suvise kokkusaamise toimumine või
mittetoimumine mõjutab ühingu 2015. aasta tegevusplaane küllaltki oluliselt, palume
Riigikohtul teavitada oma seisukohast kohtunike suveseminari taastamise küsimuses
võimalikult aegsasti ka Eesti Kohtunike Ühingut.
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