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Rahvakohtunikukandidaatide valimine
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 26 ja § 45 lõike 3
ning kohtute seaduse § 106 lõike 2 alusel, arvestades salajase hääletamise tulemusi.
1. Valida Tartu Maakohtu rahvakohtunikukandidaatideks Põltsamaa vallast:
1.1. …………….;
1.2. …………….;
1.3. …………….;
1.4. …………….;
1.5. …………….;
1.6. ……………..
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik
otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavolikogule
haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega
isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud
tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Vään
vallavolikogu esimees

Seletuskiri otsuse eelnõule „Rahvakohtunikukandidaatide valimine“
Vastatavalt kohtute seaduse § 102 osaleb rahvakohtunik õigusemõistmises maakohtus
kohtumenetluse seadustes sätestatud alustel ja korras ning tal on õigusemõistmisel kohtunikuga
võrdsed õigused.
Rahvakohtunikuks võib nimetada 25–70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht on Eestis
ja kes oskab eesti keelt keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel ning on
rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega. Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut,
kes on:
1) süüdi mõistetud kuriteo eest;
2) pankrotivõlgnik;
3) tervise tõttu sobimatu;
4) omanud püsivat elukohta, see tähendab elukohta, mille aadressiandmed on kantud
rahvastikuregistrisse, alla ühe aasta selle omavalitsusüksuse territooriumil, kes on esitanud ta
rahvakohtunikukandidaadiks;
5) kohtu, prokuratuuri või politseiteenistuses;
6) kaitseväeteenistuses;
7) advokaat, notar või kohtutäitur;
8) Vabariigi Valitsuse liige;
9) valla- või linnavalitsuse liige;
10) Vabariigi President;
11) Riigikogu liige.
Vastavalt kohtute seaduse § 106 võib rahvakohtunikukandidaate esitada omavalitsusüksuse volikogu
iga liige. Rahvakohtunikukandidaadid valib kohaliku omavalitsusüksuse volikogu. Maakohtu
tööpiirkonda kuuluva omavalitsusüksuse volikogu esitatavate kandidaatide arvu määrab kohtu
esimees.
Rahvakohtunikukandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse kohtu
rahvakohtunike nimetamise komisjon, mille koosseisu kinnitab kohtu esimees.

juures

asuv

Tartu Maakohtu esimees on teatanud, et 30. aprillil 2019 lõpeb 2015. aastal ametisse nimetatud
rahvakohtunike volituste tähtaeg. Sellest tulenevalt palub ta vallavolikogul korraldada uute
rahvakohtunikukandidaatide valimise, valitud kandidaatide nimekirja avaldamise Ametlikes
Teadaannetes ja nimekirja maakohtule esitamise hiljemalt 28. veebruaril 2019. Põltsamaa
Vallavolikogu võib esitada Tartu Maakohtule 6 rahvakohtunikukandidaati.
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 26 on
rahvakohtunikukandidaatide valimine volikogu ainupädevuses. Vastavalt sama seaduse § 45 lõikele 3

otsustatakse isikuvalimised salajasel hääletamisel, mille tulemused vormistatakse volikogu otsusena.
Isikuvalimiste tulemusi üle ei hääletata.
Eelnõu ja seletuskirja koostas: vallasekretär Janne Veski
Ettekandja: vallavolikogu esimees Andres Vään

