
 
 

Registrikood 80064008 – Pärnu mnt 7, 15084 Tallinn, Eesti – www.ekou.ee – e-post: ekou@ekou.ee 
 

 
Eesti Kohtunike Ühing 

 
 
Hr Urmas Reinsalu 
justiitsminister         Teie  04.03.2019 
Justiitsministeerium 
info@just.ee         Meie 29.03.2019 
 
 
Ärakiri: 
Kohtute Haldamise Nõukoda 
 
 
Teistkordne pöördumine seoses KISi sisestatud uute ajahinnangutega 
 
 
Eesti Kohtunike Ühing (EKoÜ) pöördus 01.02.2019 Justiitsministeeriumi poole seoses asjaoluga, 
et ministeerium teavitas 31.12.2018 kohtuid kohtute infosüsteemi töökoormust puudutavate 
ajahinnangute sisestamisest. Pöördumisega soovis EKoÜ saada selgust eelkõige küsimustes, 
kuidas ja millistest kriteeriumitest lähtuvalt on koostatud kohtutele saadetud ajahinnangute tabel, 
miks on selles toodud andmed sisestatud kohtute infosüsteemi ning milles seisneb läbiviidav 
testimine. 
 
EKoÜ juhtis seoses testitava metoodikaga ministeeriumi tähelepanu, et kohtute seaduse (KS)        
§ 36 ja § 37 kohaselt on kohtunike tööjaotusplaani kinnitamine, samuti tööjaotusplaani 
koostamisel aluseks võetavate ja seadusega kooskõlas olevate algandmete määratlemine üksnes 
asjaomaste kohtute üldkogude pädevuses. Kohtute infosüsteem peaks üksnes tagama vastu 
võetud tööjaotusplaanide täitmise. Kohtute infosüsteemi sisestatud andmed ei saa kehtiva seaduse 
alusel muuta kohtute üldkogudel vastu võetud tööjaotuse põhimõtteid. 
 
Pärast Justiitsministeeriumi poolt kohtute infosüsteemi testitava töökoormusmetoodika andmete 
sisestamist 31.12.2018 ei taga kohtute infosüsteem enam kõigis Eesti kohtutes vastu võetud 
tööjaotusplaanide täitmist, sest mitte kõigis kohtutes ei jagata kohtunikele kohtuasju enam 
lähtuvalt vastu võetud tööjaotusplaanist. 
 
Justiitsministeerium vastas EKoÜ pöördumisele 04.03.2019. EKoÜ tänab ministeeriumi saadetud 
vastuse eest, kuid paraku ei selgu vastusest sisuliselt, milliste kriteeriumite alusel on koostatud 
kohtutele saadetud ajahinnangute tabel. Viidatud on üksnes asjaolule, et selle koostamisel teostati 
matemaatiline tehe töökoormuspunktide töörühma poolt koostatud koormuspunktidest lähtudes, 
misjärel otsustati senist punktide skaalat muuta. Samuti ei selgunud vastusest, milles seisneb 
ministeeriumi koostatud metoodika testimine ning miks oli testimiseks vajalik andmete 
sisestamine kohtute infosüsteemi selliselt, et see mõjutab kohtunike töökoormust erinevalt kohtu 
üldkogu poolt kinnitatud tööjaotusplaanist. 
 
EKoÜ peab kahetsusväärseks, et Justiitsministeerium ei ole vastanud ühingu pöördumises 
toodud kõige olulisemale küsimusele, mis puudutas kohtute seaduse § 36 ja § 37. EKoÜ on 
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veendumusel, et Justiitsministeeriumil puudub kohtute seaduse alusel pädevus määratleda kohtute 
üldkogude asemel, kuidas jaotada kohtunike vahel nende töökoormust. Töökoormusmetoodika 
andmete sisestamisel kohtute infosüsteemi on selline sekkumine faktiliselt aset leidnud. 
 
EKoÜ soovib Justiitsministeeriumilt jätkuvalt sisulisi vastuseid meie varasemas pöördumises 
tõstatatud küsimustele. Oleme seisukohal, et kohtute infosüsteemi sisestatud andmed ei saa 
automaatselt muuta kohtutes vastu võetud tööjaotusplaane ning sellisel viisil testimise 
läbiviimiseks ei ole Kohtute Haldamise Nõukoda 08.02.2017 istungil ka nõusolekut andnud. 
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