
 

 

Kohtuistung 
 
Väga hea läbi viia kirjanduses, ajaloos, ühiskonna- ja inimeseõpetuses. Kohtu all 
saab olla mõni ajalootegelane, poliitiline figuur, kirjandusteose peategelane. Klassis 
jaotatakse rollid. Suurema klassi puhul saab läbi viia mitu protsessi, näiteks neljas 
erinevas rühmas. Gruppides jaotatakse rollid, mõeldakse läbi süüdistuse sõnastus, 
koostatakse võimalikud küsimused tunnistajatele. Kui jätta aega ka läbimänguks, 
sünnivad väga vahvad protsessid. Kuulajate roll on kirja panna olulised poolt- ja 
vastuargumendid ning anda kohtule kirjalik otsus, miks süüdistatav tuleb õigeks 
mõista või süüdi mõista. Lõpliku otsuse teeb kohus, kes klassile otsust põhjendab. 
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Kohtuistungi etapid 
 

• Siseneb kohtukoosseis (paaritu arv inimesi), kõik saalisviibijad tõusevad 
kohtu sisenemiseks püsti. Kohus lubab inimestel istuda ja annab lühiülevaate 
toimuva hakkavast protsessist. 

• Kohus teeb kindlaks, kas kohal on süüdistaja, kaitsja, süüalune, tunnistajad, 
muud asjaosalised. Kohus annab sõna ja hoiab istungi struktuuri. Keegi ei saa 
rääkima hakata enne, kui kohus ei ole eelnevalt luba andnud kõnelemiseks. 

• Esimesena esitab oma kohtukõne argumendid süüdistaja, st miks süüaluse 
peaks süüdi mõistma. Kohus võib igal ajal katkestada või küsida lisaküsimusi. 

• Teisena esitab oma kohtukõne argumendid kaitsja, st miks ei peaks süüalust 
süüdi mõistma. Kohus võib igal ajal katkestada või küsida lisaküsimusi. 

• Mõlemal poolel on õigus kutsuda kohtu ette ükshaaval tunnistajaid.  
• Iga tunnistaja loeb ette tunnistaja vande: “Mina, (nimi), kinnitan oma au ja 

südametunnistuse kohaselt, et räägin asja kohta kogu tõe, midagi varjamata, 
lisamata või muutmata.” 

• Mõlemal poolel on õigus tunnistajat küsitleda kordamööda. Esimesena 
küsitleb see pool, kes tunnistaja tunnistama kutsus. St nt kui tunnistaja kutsus 
kaitsja, siis esimesena küsitleb tunnistajat kaitsja ja pärast teda võib soovi 
korral küsitleda süüdistaja.  

• Pärast süüdistajate ülekuulamist teevad mõlemad pooled lühikesed 
lõpukõned oma seisukohtadega. 

• Kohus kuulutab istungi lõppenuks ja läheb otsust tegema. Kohtu väljumisel 
inimesed tõusevad püsti. 


