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Päevakord
1. Rahvakohtunike arvu määramiseks nõusoleku andmine
Sissejuhatus; eelmise istungi protokolli kinnitamine
Tiislär: Vastuse uute arvude kohta sain Viljandi, Lääne, Pärnu, Võru, Järva, Jõgeva ja Valga
Maakohtust ning Narva Linnakohtust.
Ainsana ei olnud uue arvuga nõus Jõgeva Maakohus, selgitades järgmist: „Jõgeva Maakohtu
kohtunikud leidsid, et pakutud rahvakohtunike arvu määramisel ei saa olla aluseks ainult
maakonna elanike arv. Lähtuma peaks ka asjade arvust, mida kohtus lahendatakse. Jõgeva
Maakohtule välja pakutud 70 rahvakohtunikku tähendab seda, et valitud inimesed peavad
hakkama ilmselt „alaliselt“ tööle kohtu juures. Kuna protsessid, mille juurde neid kutsutakse,
on reeglina keerulised ja aeganõudvad, siis muutub küsitavaks nende põhitöö tegemise
võimalus. Arvestama peab ka seda, et alati on olnud valitud isikute hulgas küllalt palju neid,
kes reaalselt kohustust ei täida ja keelduvad kategooriliselt kohtus käimast, kuigi eelnevalt
on neilt nõusolek rahavkohtunikuks valimiseks võetud. 70 rahvakohtunikku on Jõgeva
Maakohtu jaoks ilmselgelt liiga vähe ja see hakkab ilmselt takistama õigusemõistmise
efektiivset toimimist.“
Samas kui võrrelda Jõgeva Maakohut Pärnu Maakohtuga, siis ei saa vaielda, et Pärnus on
lisaks rahvaarvule palju suurem ka asjade arv. Sellegipoolest tegid Pärnu Maakohtu
kohtunikud algselt ettepaneku 100 rahvakohtuniku määramiseks. Üldine tendents on
rahvakohtunike arvu minimeerisele. Järelikult ei tohiks 70 rahvakohtunikku Jõgeva
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Maakohtule reaalseid probleeme tekitada. 2002 1. poolaastal lahendas Jõgeva MK otsusega
155 kriminaalasja, neist 124 lihtmenetluses.
Kutsar: Olen seda meelt, et rahvakohtunike arv tuleb sellisel kujul kooskõlastada.
Odar: Ettepanekuga nõus.
Kiviloo: Mulle tundub, et nüüd on proportsioonid õigesti paigas. Seega kooskõlastan
määruse eelnõu. Teeksin vaid keelelise märkuse p 1 kohta: „Kinnitada maa- ja
linnakohtunike arv ...“. Usun, et Kaia Alasi kindlasti toetab mind.
Kiidjärv: Olen nõus, kui on hääletamiseks minu hääl asendusliikmena vajalik.
Lõhmus: Kooskõlastan põhimõtteliselt rahvakohtunike arvu käsitleva määruse. Muidugi, kui
Jõgeva soovib rohkem rahvakohtunikke, siis pole mul ka selle vastu midagi, kui neil on
näiteks 10 võrra rohkem. Pigem on ju küsimus selles, kuidas leida selliseid rahvakohtunikke,
kes on tööst huvitatud ja kutse peale ka kohtusse tuleksid.
Seppik: Minu arvates ei ole õige kehtestada uus rahvakohtunike arv alates 1. jaanuarist
2003.a. Nii on kohtute seaduse paragrahvi 135 kohaselt enne selle seaduse jõustumist valitud
kohtukaasistujal volituste tähtaja lõppemiseni rahvakohtuniku pädevus. Sellest tuleneb, et
kaasistuja volitused enne tähtaja lõppu ei lõppe. Uus rahvakohtunike arv tuleks kehtestada
alates viimati valitud kaasistujate volituste lõppemisest. Mis rahvakohtunike arvu puudutab,
siis selles osas ei ole mul vastuväiteid.
Otsustati: kooskõlastada rahvakohtunike arvu määramine (lisatud).

________________________
Uno Lõhmus

________________________
Mirjam Vili
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Maa- ja linnakohtute
rahvakohtunike arvu
kindlaksmääramine

Määrus kehtestatakse „Kohtute seaduse“ (RT I 2002, 64, 390) § 14 alusel.

1. Kinnitada maa- ja linnakohtute rahvakohtunike arv alates ametisolevate rahvakohtunike
volituste lõppemisest alljärgnevalt:
1) Harju Maakohus – 125;
2) Ida-Viru Maakohus – 120;
3) Jõgeva Maakohus – 70;
4) Järva Maakohus – 70;
5) Lääne Maakohus – 70;
6) Lääne-Viru Maakohus – 100;
7) Põlva Maakohus – 70;
8) Pärnu Maakohus – 120;
9) Rapla Maakohus – 70;
10) Saare Maakohus – 70;
11) Tartu Maakohus – 150;
12) Valga Maakohus – 70;
13) Viljandi Maakohus – 90;
14) Võru Maakohus – 70;
15) Narva Linnakohus – 120;
16) Tallinna Linnakohus – 400.
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2. Tunnistada alates ametisolevate rahvakohtunike volituste lõppemisest kehtetuks
justiitsministri 24. detsembri 1999.a määrus nr 61 „Maa- ja linnakohtute kohtukaasistujate
arvu kindlaksmääramine“ (RTL, 30.12.1999, 175, 2517).

Märt Rask
Minister

Priidu Pärna
Kantsler

Kooskõlastatud kohtute haldamise nõukojaga
Kohtute haldamise nõukoja 24. detsembri 2002.a
elektroonilise hääletuse protokoll
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