KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA
KAHEKÜMNE VIIENDA ISTUNGI
PROTOKOLL
TALLINN

1. veebruar 2006

Osalesid

Märt Rask, Riigikohtu esimees, kohtute haldamise nõukoja esimees
Lea Laarmaa, Riigikohtunik
Malle Seppik, Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik
Ago Kutsar, Tartu Ringkonnakohtu esimees
Helve Särgava, Harju Maakohtu esimees
Donald Kiidjärv, Tartu Maakohtu esimees
Aivar Pilv, Advokatuuri esindaja, vandeadvokaat
Norman Aas, Riigi peaprokurör
Allar Jõks, õiguskantsler
Mait Klaassen, Riigikogu liige
Reet Roos, Riigikogu liige
Margus Sarapuu, Justiitsministeeriumi asekantsler
Timo Ligi, kohtuhaldustalituse juhataja

Juhatas
Protokollis

Märt Rask, Riigikohtu esimees
Timo Ligi, kohtuhaldustalituse juhataja

Algus 24. jaanuar 2006
Lõpp 1. veebruar 2006
Päevakord:

1. Kohtute infosüsteemi põhimääruse kooskõlastamine (kohtute seaduse § 45 lg 3).
2. Harju Maakohtu, Pärnu Maakohtu ja Viru Maakohtu kodukordade kehtestamisele
nõusoleku andmine (kohtute seaduse § 41 lg 1 p 7).

3. Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja kohtunike arvu suurendamine ja Kohtla-Järve

4.
5.

kohtumaja kohtunike arvu vähendamine ühe võrra ehk nõusoleku andmine JM määruse
muutmisele, mis määrab kohtunike arvu ja nende jagunemisele kohtumajade vahel
( kohtute seaduse § 41 lg 1 p 4).
Kohtumaja juhtidele lisatasude määramine (kohtute seaduse § 76 lg 3 ja § 41 lg 1 p 10).
Harju MK kohtunik Mare Odakase ametist vabastamisest kohtute seaduse § 99 lg 1 p 4
alusel (kohtute seaduse § 41 lg 3 p 2).

1. Kohtute infosüsteemi põhimäärus.
Lea Laarmaa: Kooskõlastan määruse, kui määruse eelnõu § 9 lõikesse 4 lisatakse, et infosüsteemi ei
kanta andmeid lapsendamise asja sisu kohta.
Norman Aas: Kooskõlastan määruse järgmiste sätete lisamisel määruse eelnõusse 1) § 5 lg 2 tuleks lisada viies punkt: „5) Prokuratuur“;
2) § 17 lg 1 tuleks lisada kuues punkt: „6) prokurör“;
3) § 17 tuleks lisada seitsmes lõige: „(7) Prokuröri õigustega kasutajal on õigus vaadata
kohtuasjade andmeid, kui seda on vaja talle õigusaktides pandud ülesannete täitmiseks“.
Märkustega arvestatud. Teistel liikmetel märkusi pole. Põhimääruse eelnõu kooskõlastati 11
poolthäälega.
2. Harju, Viru ja Pärnu maakohtute kodukorrad.
Kodukorrad on kohtute poolt saanud kohtute üldkogude heakskiidu ja edastatud KHNi nõusoleku
saamiseks (kohtute seaduse § 41 lg 1 p 7 alusel).
Kodukorrad said kehtestamiseks nõusoleku 11 poolthäälega.

3. Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja kohtunike arvu suurendamine ja Kohtla-Järve kohtumaja
kohtunike arvu vähendamine ühe võrra ehk nõusoleku andmine JM määruse muutmisele, mis
määrab kohtunike arvu ja nende jagunemisele kohtumajade vahel (§ 41 lg 1 p 4).
Tegemist kohtu üldkogu otsusega ning sellest tuleneva kohtu esimehe ettepanekuga
justiitsministeeriumile, mis võimaldaks suurendada Viru Maakohtus tsiviilasjadele spetsialiseerunud
kohtunike arvu (Jõhvi kohtumaja on spetsialiseerunud tsiviilasjade lahendamisele). Ettepanek on
ümberspetsialiseeruva kohtunikuga kooskõlastatud.
Justiitsministri määruse muutmine sai nõusoleku 11 poolthäälega.
4. Kohtumaja juhtidele lisatasude määramine (§ 76 lg 3 ja § 41 lg 1 p 10).
Kohtute esimehed on teinud järgmised ettepanekud ametisse nimetatud kohtumaja juhtidele
lisatasude määramise koha (tegemist on kohtumaja juhtidega, kes ei olnud eelnevalt kohtu esimehed
ja kellele esimehe lisatasu 2006. aastal ei maksta):
4.1. Harju MK Kentmanni tn kohtumaja - Meelis Eerik 10% (kohtumaja kohtunike arv 34);
4.2. Viru MK Jõhvi kohtumaja - Evi Kool 5% (kohtumaja kohtunike arv praegu 6, ministri määruse
eelnõuga nõustumisel 7);
4.3. Viru MK Kohtla-Järve kohtumaja - Jüri Sakkart 5% (kohtumaja kohtunike arv praegu 6, ministri
määruse eelnõuga nõustumisel 5);
4.4. Tartu MK Võru kohtumaja - Vambola Olli 5% (kohtumaja kohtunike arv 4).
Kohtute esimeeste poolt pakutud lisatasu määrad lähtuvad kohtute seaduse § 76 lõikes 3 toodud
maksimummääradest ja on seega seadusega kooskõlas.
Kohtumaja juhtidele lisatasu määramine sai nõusoleku 11 poolthäälega.
5. Harju MK kohtunik Mare Odakase ametist vabastamisest kohtute seaduse § 99 lg 1 p 4 alusel
(§ 41 lg 3 p 2).
Harju MK esimees palus oma 17. jaanuari kirjas Riigikohtu esimehel teha Vabariigi Presidendile
ettepanek Harju MK kohtuniku Mare Odakase ametist vabastamiseks tervise tõttu, mis takistab
kohtunikuna töötada. Riigikohtu üldkogu arutas seda küsimust 24. jaanuaril ja toetas vastavasisulise
ettepaneku tegemist. Kohtute seaduse kohaselt on siin vajalik ka KHNi arvamus. Mare Odakas ei ole
olnud võimeline oma töökohustusi täitma alates eelmise aasta augustist, tema korduvekspertiisi
tähtaeg on septembris 2006.a.
Kohtunik Mare Odakase ametist vabastamist toetati 11 poolthäälega.

________________________
Märt Rask

_________________________
Timo Ligi

