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OTSUS NR 1
KOHTUNIKE EETIKAKOODEKSI JA KOHTUNIKE TÄISKOGU KODUKORRA
MUUTMINE
Vastu võetud 8. veebruaril 2019. a kohtunike kaheksateistkümnendal korralisel täiskogul.

§ 1. Kohtunike eetikakoodeksi muutmine
Kohtunike eetikakoodeksis tehakse järgmised muudatused:
1. Punkti 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„16. Kohtunik hoidub hinnangutest käimasoleva või eelseisva protsessi ja selle võimalike tulemuste
kohta ning taotleb samasugust hoiakut ka kohtutöötajatelt. Kohtunik ei kritiseeri avalikkuse ees
teise kohtuniku menetlust ega lahendit.“
2. Punkt 22 tunnistatakse kehtetuks.
3. Punkti 32 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„32. Kohtunik aitab kaasa kohtusüsteemi avatud suhtlemisele meedia ja avalikkusega. Kohtu
tegevust ja otsuseid selgitatakse avalikkusele arusaadavalt ja esimesel võimalusel pärast vajaduse
tekkimist. Meedia ja avalikkusega suhtlemisel ei kahjusta kohtunik kohtu mainet ega
kohtunikuameti väärikust.“
4. Eetikakoodeksit täiendatakse uue alajaotusega „Kohtunike eetikanõukogu“ ja punktidega 33 kuni
40 järgmises sõnastuses:
„Kohtunike eetikanõukogu
33. Kohtunike eetikanõukogu (edaspidi nõukogu) on nõuandev organ. Kohtunik võib nõukogu
poole pöörduda teda puudutavas küsimuses arvamuse saamiseks. Nõukogu võib anda ka üldisi
soovitusi omal algatusel või kohtunike ettepanekul.
34. Nõukogu arvamused ega soovitused ei ole siduvad.
35. Nõukogu arvamused ja soovitused avaldatakse Riigikohtu veebilehel, tagades pöörduja ja teiste
asjaomaste isikute anonüümsuse.
36. Nõukokku kuuluvad kohtunike täiskogu valitud viis kohtunikku, kelle hulgas võib olla ka endisi
kohtunikke. Nõukogu liikme volituste kestus on kolm aastat.
37. Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe, kes juhib nõukogu tööd.
38. Nõukogu koostab arvamusi vähemalt kolmeliikmelises koosseisus ja soovitusi viieliikmelises
koosseisus. Nõukogu arvamused ja soovitused kujunevad konsensuslikult. Nõukogu võib
konkreetse küsimuse lahendamisel kaasata arvamuse saamiseks eetika asjatundja.
39. Nõukogu tehnilise toe tagab Riigikohus.
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40. Nõukogu moodustamisel valib kohtunike täiskogu nõukogusse kaks liiget kaheks aastaks ja
kolm liiget kolmeks aastaks. Mandaadi kestus otsustatakse liisu heitmise teel.“

§ 2. Kohtunike täiskogu kodukorra muutmine
Kohtunike täiskogu kodukorras tehakse järgmised muudatused:
1. Paragrahvi 9 lõike 1 punkti 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„6) valib kolmeks aastaks kohtunikueksamikomisjoni liikmeteks neli ringkonnakohtunikku ja neli
esimese astme kohtunikku (KS § 69);“
2. Paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse punktiga 112 järgmises sõnastuses:
„112) valib kolmeks aastaks kohtunike eetikanõukogu liikmeks viis kohtunikku, kelle hulgas võib
olla ka endisi kohtunikke (kohtunike eetikakoodeksi p 36);“
3. Kodukorda täiendatakse uue punktiga 92 järgmises sõnastuses:
„§ 92 Kohtunike eetikanõukogu valimine ja volituste kestus
Eetikanõukogu esimese koosseisu kohtunikest ja endistest kohtunikest liikmed valitakse täiskogul
ühekorraga lähtudes kohtunike eetikakoodeksi punktist 40.“
4. Paragrahvis 11 asendatakse sõnad „punktides 4–111“ sõnadega „punktides 4–112“.
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