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Arvamus kohtute seaduse muutmise
seaduse eelnõu kohta
Eesti Kohtunike Ühing tänab võimaluse eest esitada omapoolne arvamus kohtute seaduse
(KS) muutmise seaduse eelnõu kohta. Esimese ja teise astme kohtu esimehe nimetamisel
valikuvariantide avardamine on otstarbekas ning võimaldab tulevikus loodetavasti vältida ka
olukordi, kus kohtu juhtimine jääb pikaks ajaks KS § 12 lõike 6, § 20 lõike 8 ja § 24 lõike 8
alusel määratud kohusetäitja kanda. Kohtukordnike pädevusega seonduvad probleemid
vajavad samuti kiiret lahendust, et tagada kord ja julgeolek kohtumajades.
Teeme eelnõu kohta mõningad normitehnilised märkused:
–

Eelnõu sisaldab punkte 6 topelt. Arvestades, et muudatuste tagajärjel jääb KS § 20
ühelõikeliseks, oleks otstarbekas eelnõus esitada uus sõnastus nimetatud paragrahvi
tekstile tervikuna. Lisaks tuleb KS §-s 20 tehtavaid muudatusi arvestades vastavalt
korrigeerida KS § 41 lõike 1 punktis 5 sisalduvat viidet.

–

Kuivõrd KS §-s 24 säilivad eelnõu punkti 8 kohaselt senised lõiked 31–5, siis peaks
lõikes 1 tehtav viide KS §-s 12 sätestatu kohaldamisele olema praegusest täpsem
(viidates KS § 12 lõigetele 1–3 ja 6–8).

–

Eelnõu punktis 9 on väidetavalt ümber sõnastatud KS § 55 lõige 3, kuid eelnõu tekstis
puuduvad nimetatud sätte osas mistahes erisused võrreldes kehtiva KS § 55 lõike 3
sõnastusega.

–

Eelnõu punkti 14 sõnastust ei saa pidada õnnestunuks, sest sellest võib praegusel
kujul välja lugeda, et kõik enne 01.01.2016 ametisse nimetatud kohtunikud tuleb
muudatuse jõustumisel viia üle mõnda teise kohtusse. Parem sõnastus võiks olla
näiteks järgmine: „Enne 2016. aasta 1. jaanuari Vabariigi Presidendi poolt ametisse
nimetatud esimese ja teise astme kohtuniku teise kohtusse üleviimise korral
kohaldatakse käesoleva seaduse § 55 lõikes 31 sätestatut.“ Samas tuleb märkida, et
KS § 55 lõige 31 käsitleb eelnõus toodud kujul siiski üksnes esimese astme
kohtunikuks nimetatud isiku üleviimist teise astme kohtunikuks, kuid mitte teise astme
kohtuniku üleviimist esimese astme kohtunikuks.
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