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Alates esmaspäevast, 1. oktoobrist leiab nädala vältel välimeediast ja kohtumajadest kohtunike soovitusi
ning tähelepanekuid, mida pidada silmas keeruliseks muutunud igapäevasituatsioonides.
„Sotsiaalkampaania läbiviimise idee sündis sellest, et kohtunikud, kes päevast-päeva lahendavad inimeste
vaidlusi ning vaatavad asju kõrvalseisja pilgu läbi, näevad, et vaidlusi põhjustavad sageli ühed ja needsamad
probleemid. Tänavusel õigusemõistmise nädalal püüamegi neid lihtsaid põhitõdesid inimestele meelde
tuletada,“ märkis Tartu ringkonnakohtu esimees Kersti Kerstna-Vaks.
Näiteks üks oluline sõnum kohtunikelt on, et vaidluses lapse pärast pandaks tähele, et selles olukorras on
kannataja seesama laps. „Üha enam jõuab kohtusse kaebusi, kus lapsevanemad võitlevad oma õiguste nimel.
Tekib lausa küsimus, kuidas lapsed 20 aastat tagasi ilma kohtuta üles kasvatati. Vanemad, kes laste nimel
kohtuteed on alustanud, ei aima sageli, et kahjustavad selle tegevusega oma laste tervist ja seega kogu
edasist käekäiku. Lapsed armastavad nii oma ema kui ka isa ega soovi valida poolt. Paljud vanemad aga
armastaksid oma lapsi justkui tingimustega, esitades ultimaatumeid – kui laps jätkab suhtlust ühe vanemaga,
arvestagu end teise elust välja,“ selgitas kohtunik.
Oluline on meelde tuletada sedagi, et kohus lahendab tema ette toodud kohtuvaidluse, kuid see ei pruugi
lahendada inimeste vahelisi suhteid, seega on alati mõistlikum kokku leppida kui võtta ette kohtutee. Samas,
kui mõni kokkulepe on läinud käest ja oma õigust tulebki nõuda kohtust, siis on oluliseks abiks, kui
kokkulepped on koostatud kirjalikult välistamaks sõna-sõna vastu olukorda.
Seoses õigusemõistmise nädalaga pakub Eesti õigusbüroo terve oktoobrikuu jooksul tasuta õigusabi (sh ilma
lepingutasuta) kõigile neile, kes oskavad nimetada salasõna "Juura". Kolmapäeval, 3. oktoobril jagavad
Õigusbüroo juristid inimestele õigusnõu ka Facebooki live ülekande vahendusel, täpsem info
https://www.facebook.com/juristaitab.ee/ [1].
Lisaks tasuta õigusnõule toimuvad nädala vältel ekskursioonid kohtumajadesse, vestlusringid kohtunikega,
õigusteadlaste päevad, kuulutatakse välja õpilaste kaasuskonkurss jm. Täpsemat info saab algaval nädalal
kohtute sotsiaalmeedialehelt www.facebook/6igusem6istmisekunst [2].
Kampaania „Aga mina seisan õiglase maailma eest [3]“ on osa Eesti 100. sünnipäevaks valminud enam kui
30 organisatsiooni ühiskampaaniast, mida kannustab soov jätta tulevastele põlvkondadele rahumeelne, terve
ja turvaline Eesti.
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