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KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA 
NELJAKÜMNE NELJANDA ISTUNGI 

PROTOKOLL 
(elektrooniline) 

         1.-5. juunil 2009 
 
Osalejad: 
KHNi liikmed:   Märt Rask , Riigikohtu esimees, kohtute haldamise nõukoja esimees  

Tambet Tampuu , riigikohtunik 
Ivo Pilving , Tartu Ringkonnakohtu kohtunik 
Andra Pärsimägi , Tartu Ringkonnakohtu kohtunik 
Meelis Eerik,  Harju Maakohtu kohtunik 
Tiina Pappel,  Tallinna Halduskohtu kohtunik 
Indrek Teder, õiguskantsler 
Norman Aas, riigi peaprokurör 
Väino Linde,  Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees 
Aivar Pilv , Advokatuuri esimees 
Urmas Reinola , Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik, asendusliige 
 

Teised osalejad:  Tamara Hristoforova , Tartu Halduskohtu esimees 
 

Protokollis:  Mari-Liis Lipstok , Riigikohtu esimehe abi 
 
 
Algus 1. juunil 2009 
Lõpp 5. juunil 2009 
 

Päevakord:  
1. "Avaliku teenistuse seaduse ja riigiteenistujate  ametinimetuste seaduse ning Eesti 

keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajuti se korralduse seaduse 
muutmise seaduse" eelnõu kohta seisukoha kujundamin e 

 
Riigikohtu esimees Märt Rask, nõustudes KHN-i liikmete M. Eeriku, T. Pappeli, I. Pilvingu ja  
A. Pärsimägi tehtud ettepanekuga kujundada kohtute haldamise nõukoja seisukoht kohtunike 
palgakorraldust muutva eelnõu „Avaliku teenistuse seaduse ja riigiteenistujate ametinimetuste ja 
palgaastmestiku seaduse ning Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise 
korralduse seaduse muutmise seaduse“ kohta, kuulutas 28. mail 2009 välja elektroonilisele hääletuse 
seisukoha kujundamiseks nimetatud eelnõu osas. Eelnõu avalikustas justiitsminister 15. mail  
elektroonilise õigusaktide eelnõude kooskõlastamise süsteemi eoigus kaudu ( "Lisaeelarvega seotud 
õigusaktide muutmise eelnõud"). Eelnõu § 4 sätestab, et 2009. aasta 1. juulist kuni 2010. aasta  
31. detsembrini on kohtuniku ametipalk Eesti keskmise palga ning Riigikogu ja Vabariigi Presidendi 
poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduses sätestatud vastava koefitsiendi korrutis, kuid 
mitte suurem kui 2007. aasta Eesti keskmise palga ja nimetatud seaduses sätestatud vastava 
koefitsiendi ning koefitsiendi 0,856 korrutis. 
 
Riigikohtu esimees pani hääletusele seisukoha järgmises sõnastuses: 
 
"KHN ei toeta "Avaliku teenistuse seaduse ja riigit eenistujate ametinimetuste seaduse ning 
Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise  ajutise korralduse seaduse muutmise 
seaduse" eelnõu § 4 esitatud kujul.“  
 
Pappel : Hääletan KHN-i seisukoha poolt. 
 
Reinola : Toetan esitatut, poolt! 
 
Pilving: hääletusele pandud ettepaneku ühe autorina hääletan selle poolt. Kuid et mitte ainult  
kritiseerida ja viriseda, pakun diskussiooni tekitamiseks välja järgmise positiivse lahenduse. 
Sõnastatagu „Riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise 
seaduse“ eelnõu (511 SE I) § 3 järgmiselt: 
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„§ 3. Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade mak smise ajutise korralduse seaduses 
(2008, 50, 275; 2009, 15, 93) tehakse järgmised muudatused: 
 1) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks; 
 2) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  
„(2) 2009. aasta 1. juulist kuni 2010. aasta 31. detsembrini on peaministri, ministri, kaitseväe juhataja, 
riigikontrolöri, õiguskantsleri ning Riigikohtu esimehe, Riigikohtu liikme, ringkonnakohtuniku ning maa- 
ja halduskohtu kohtuniku ametipalk Eesti keskmise palga ning Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt 
nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduses sätestatud vastava koefitsiendi korrutis, kuid mitte 
suurem kui 2007. aasta Eesti keskmise palga ja nimetatud seaduses sätestatud vastava koefitsiendi 
ning koefitsiendi 0,9 korrutis.“.“ 
  
Nii kohtu- kui täitevvõimu ametipalku oleks siis ajavahemiku 1. märtsi kuni 1. juuli jooksul vähendatud 
kokku 10%. Praegusel kujult tähendaks eelnõu nimetetud perioodil kohtunikele 14,4% ja täitevvõimule 
8%-list vähenemist. 
 
Teder: Hääletan hääletusele pandud seisukoha poolt. 
 
Tampuu: Hääletan hääletamisele pandud seisukoha poolt. 
 
Eerik: Hääletan esitatud ettepaneku poolt. 
 
Hristoforova: Toetan ettepanekut. 
 
Rask:  Kuigi seaduseelnõu on muutunud (vt Riigikogu eelnõu nr 511 SE I) ei muuda see konkreetset 
sätet ega põhimõtet. Riigikogu menetluses olevas eelnõus on Eesti keskmise palgaga seotud 
ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse muutmine sätestatud §-s 3, mitte § 4 nagu 
varasemas versioonis oli.  
Eelnõu menetlust esitatud kujul ei toeta. 
 
Pärsimägi: Vastus on  "poolt". Olen endiselt seda meelt, et õigusemõistmine ei püsi üksnes 
kohtunikel ja seetõttu, lähtudes eeldusest, et olukord on peaaegu ekstreemne, olen valmis olema 
solidaarne teistega, kes riigilt sissetuleku saavad, sh kohtuametnikud, ministrid, kaitseväejuhataja  jne. 
Olen ka lootusrikas, et otsustajad lähtuvad  printsiibist, et jaotavale õiglusele tugineb võrdustav õiglus. 
 
Aas:  Olen ettepaneku poolt. Nagu väljendasin ennast eelmises KHN-is, peaksid kohtunikud olema 
palgakärbete puhul teiste (kõrgemate) riigiametnikega solidaarsed. Samas antud eelnõu minu 
hinnangul ei kohtle kohtunikke täiesti solidaarselt teiste kõrgemate riigiametnikega. 
 
Linde:  Olen päris kindel, et Riigikogu rahanduskomisjon järjekordset negatiivset eelarvet menetledes 
käitub kohtunikkonna suhtes ausalt! Ütlesin seda välja ka oma tänases esinemises pärast Riigikohtu 
esimehe ettekannet Riigikogus. Veel arvan, et tähelepanu alt ei jää välja ka mitte teised 
põhiseaduslike institutsioonide juhid, sest solidaarsus MASU ajal on oluline väärtus! Usun, et kogu 
kohtunike ja teiste oluliste persoonide palgaga seonduv osa arvatakse üldisest eelnõust nr. 511 SE 
välja ja menetletakse eraldi ja täie tõsidusega ning sõltumata mõne ministri seisukohast! 
 
Pilv:  Toetan KHN seisukohana pakutud ettepanekut ehk ei toeta eelnõu esitatud kujul. 
 
 
Seisukoha kujundamine 
Poolt: 10 
Vastu: 0 
 
Otsus:  KHN ei toeta "Avaliku teenistuse seaduse ja riigiteenistujate ametinimetuste seaduse ning 
Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse muutmise 
seaduse" eelnõu § 4 esitatud kujul. 
 
 
 
Märt Rask  Mari-Liis Lipstok 
Juhataja  Protokollija  
 


