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EELNÕU 

16.12.2019 

 

Kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise 

seadus 
 

§ 1. Kohtute seaduse muutmine 

 

Kohtute seaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 111 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

 

„(3) Kui kohtunik arutab asja kohtumajas, mis ei ole tema alaline teenistuskoht, hüvitatakse 

talle sõidu- ja majutuskulud, samuti muud lähetuskulud avaliku teenistuse seaduse § 44 lõike 5 

alusel kehtestatud tingimustel ja korras.“; 

 

2) paragrahvi 15 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks; 

 

3) paragrahvi 15 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(4) Kinnistusosakonna koosseisu kuuluvad kohtunikuabid ja muud kohtuteenistujad. 

Kohtudirektor määrab kohtunikuabide seast kinnistusosakonna juhataja.“; 
 

4) paragrahvi 16 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks; 

 

5) paragrahvi 16 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(4) Registriosakonna koosseisu kuuluvad kohtunikuabid ja muud kohtuteenistujad. 

Kohtudirektor määrab kohtunikuabide seast registriosakonna juhataja.“; 

 

6) paragrahvi 161 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(3) Maksekäsuosakonna koosseisu kuuluvad kohtunikuabid ja muud kohtuteenistujad. 

Kohtudirektor määrab kohtunikuabide seast maksekäsuosakonna juhataja.“; 

 

7) paragrahvi 191 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

 

„(3) Kui kohtunik arutab asja kohtumajas, mis ei ole tema alaline teenistuskoht, hüvitatakse 

talle sõidu- ja majutuskulud, samuti muud lähetuskulud avaliku teenistuse seaduse § 44 lõike 5 

alusel kehtestatud tingimustel ja korras.“; 

 

8) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 32 järgmises sõnastuses: 

 

„(32) Ringkonnakohtute esimehed otsustavad kohtunike ajutise kaasamise teise kohtu koosseisu 

käesoleva seaduse §-s 451 sätestatud korras.“; 

 

9) paragrahvi 45 lõiget 1 täiendatakse pärast esimest lauset lausega järgmises sõnastuses: 

 

„Kohtuniku üle, kes on §-s 451 sätestatud korras ajutiselt kaasatud teise kohtu koosseisu, teostab 

järelevalvet selle kohtu esimees, kus kohtunik alaliselt töötab.“; 
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10) seadust täiendatakse §-ga 451 järgmises sõnastuses: 

 

„§ 451. Kohtunike ajutine kaasamine teise kohtu koosseisu 

 

(1) Maa- või halduskohtu esimehe taotlusel võivad ringkonnakohtute esimehed oma ühise 

otsusega enda määratud kohtuasja lahendamiseks maa- või halduskohtu koosseisu ajutiselt 

kaasata teise sama astme kohtu kohtuniku, kui see on vajalik õigusemõistmise korrakohaseks 

toimimiseks, eelkõige kui on ilmne, et kohtus, mille esimees taotluse esitas, ei ole 

õigusemõistmise korrakohast toimimist võimalik tagada käesoleva seaduse § 45 lõikes 11 

sätestatud meetmetega. Kohtuasjad jaotatakse kaasatud kohtunikele vastavalt nende alalise 

teenistukoha järgses kohtus kinnitatud tööjaotusplaanile, lähtudes juhuslikkuse põhimõttest. 

 

(2) Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 153 lõike 4 või välismaalasele 

rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 366 lõike 4 kohaselt laekunud teabe alusel võivad 

ringkonnakohtute esimehed ühise otsusega kaasata halduskohtu koosseisu ajutiselt ka 

maakohtu kohtuniku. 

 

(3) Kohtuasja alluvus ega asja arutamise koht kohtuniku teise kohtu koosseisu ajutise kaasamise 

tulemusel ei muutu. Kui kaasatud kohtunik menetleb kohtuasja väljaspool selle kohtu 

tööpiirkonda, milles asub tema alaline teenistuskoht, hüvitatakse talle sõidu- ja majutuskulud, 

samuti muud lähetuskulud avaliku teenistuse seaduse § 44 lõike 5 alusel kehtestatud tingimustel 

ja korras.  

 

(4) Käesolevas paragrahvis sätestatud korda ei kohaldata juhul, kui kohtuasi on määratud 

kohtuasja alluvusjärgse kohtu kohtuniku menetleda.  

 

(5) Kohtute haldamise nõukoda võib kehtestada kohtuniku teise kohtu koosseisu ajutise 

kaasamise täpsemad põhimõtted.“; 

 

11) seadust täiendatakse §-ga 583 järgmises sõnastuses: 

 

„§ 583. Kohtuniku menetluslähetus 

 

(1) Kohtu esimees võib lähetada kohtuniku tema nõusolekul ja teise kohtu esimehe taotlusel 

arutama kohtuasju teise sama või madalama astme kohtusse, kui see on vajalik korrakohase 

õigusemõistmise tagamiseks. Kohtunikul säilivad lähetuse ajal õigusemõistmise volitused ka 

kohtus, mille tööpiirkonnas asub tema alaline teenistuskoht. 

 

(2) Kui kohtunik arutab asja kohtus, mille tööpiirkonnas ei asu tema alaline teenistuskoht, 

hüvitatakse talle sõidu- ja majutuskulud, samuti muud lähetuskulud avaliku teenistuse seaduse 

§ 44 lõike 5 alusel kehtestatud tingimustel ja korras.“; 

 

12) paragrahvi 99 lõikes 13 asendatakse sõnad „kuus kuud“ sõnadega „üks aasta“; 

 

13) paragrahvi 991 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:  

 

„(6) Riigikohtu üldkogu võib kohtuniku nõusolekul ning kohtu esimehe ettepanekul erandjuhul 

säilitada või taastada sellise kohtuniku õigusemõistmise volitused, kes on omal soovil või 

vanuse tõttu ametist vabastatud, kui säilitamine või taastamine on vajalik kohtus korrakohase 
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õigusemõistmise tagamiseks. Sellisel juhul ei kaota kohtunik õigust käesoleva seaduse §-s 1322 

või 1323 sätestatud kohtunikupensionile ning talle makstakse lisaks 25% kohtuniku 

ametipalgast. Volituste tähtaja määrab kohtu esimehe ettepanekul Riigikohtu üldkogu. Kui 

kohtuniku volitused säilitatakse või taastatakse käesolevas lõikes sätestatud korras, võib 

kohtunike arv kohtus olla suurem käesoleva seaduse §-de 11, 19 ja 23 alusel määratust.“. 

 
 

§ 2. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmine 

 

1) Tsiviilkohtumenetluse seadustikku täiendatakse §-ga 1081 järgmises sõnastuses: 

 

„§ 1081. Registriasjad 

 

(1) Registriasju lahendavad Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakond. 

 

(2) Määruskaebus registriasjas esitatakse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu.“; 

 

2) paragrahvi 663 lõige 61 tunnistatakse kehtetuks. 

 

 

 

 

Henn Põlluaas 

Riigikogu esimees 

 

Tallinn, 2020 

 

Algatab Vabariigi Valitsus 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
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