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Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtuniku 
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juhend  
 
 
Kohtute seaduse § 125 lõike 2 alusel 
 
I Kehtestan maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtuniku ja kohtukordniku ametiriietusega varustamise 
ja ametiriietuse arvestamise juhendi järgmiselt:  
1. Kohtute ametiriietusega varustamine 

1.1 Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtuniku ja kohtukordniku nõuetekohast ja õigeaegset 
varustamist ametiriietusega korraldab Harju Maakohus. 

1.2 Ametiriietuse saamiseks esitab kohtudirektor Harju Maakohtule kirjaliku taotluse, milles on 
märgitud ametiriietuse esemed, suurused, arv ja kasutaja nimi. 

1.3 Kohtuniku ja kohtukordniku ametiriietusega varustatuse eest teenistusse asumise ajal 
vastutab selle kohtu direktor, kuhu isik teenistusse asub. 

1.4 Ametiriietuse varu peab Harju Maakohus. Riideid tellitakse juurde üks kord aastas välja 
arvatud eritellimused, naiskohtukordniku vorm ja erimõõdulised vormiriided. 

 
2. Ametiriietuse üle arvestuse pidamine 

2.1 Ametiriietuse arvestust kohtus peab kohtudirektor või tema volitatud kohtuteenistuja. 
Arvestuse korrapärase pidamise korraldamise eest vastutab kohtudirektor. 

2.2 Ametiriietuse saamise ja tagastamise kohta koostatakse kohtu ja kohtuniku või kohtukordniku 
vahel üleandmise ja vastuvõtmise akt. 

2.3 Kohtunikule või kohtukordnikule antud ametiriietus võetakse arvele Harju Maakohtus akti 
alusel. 

2.4 Kohus edastab iga aasta 1. septembril Harju Maakohtule elektroonilisel kujul arvestuse 30. 
augusti seisuga järgmisel aastal ametiriietuse vahetamisega kaasnevate kulude hindamiseks. 

 
3. Kohtuniku ametiriietusega varustamine 

3.1 Kohtunikul on õigus saada tasuta ametiriietus pärast Vabariigi Presidendi poolt ametisse 
nimetamist. 

3.2 Talaari vahetamine toimub vastavalt vajadusele, kuid üldjuhul mitte enne 5 aasta möödumist. 
3.3 Kahe žaboo ja ühe õlalindi vahetamine toimub vastavalt vajadusele. 
3.4 Talaari, žaboo ja õlalindi vahetamise otsustab kohtudirektor. 

 
4. Kohtukordniku ametiriietusega varustamine 

4.1 Kohtukordniku ametiriietusse kuuluvad esemed ning tema kasutuses olevate riietusesemete 
arv ja kandmisaeg on järgmised: 



Jrk. Riietuseseme nimetus Arv Minimaalne kandmisaeg 
kuudes 

1) püksid 1 12 
2) seelik 1 12 
3) pikkade käistega särk 1 12 
4) lühikeste käistega särk 1 12 
5) pintsak 1 24 
6) naiste vest 1 24 
7) lips 1 24 
8) kingad 1 12 
9) vöörihm 1 24 

 
1.1 Kohtukordnikul on õigus saada tasuta isiklik ametiriietus pärast katseaja möödumist. 

1.2 Kohtukordnikule väljastatavate riietusesemete komplekti ja arvu otsustab kohtudirektor 
lähtuvalt kohtukordniku soost, täidetavatest ametiülesannetest, teenistusajast ning juba 
kordniku kasutuses olevate riietusesemete arvust ja kandmisajast.  

 
2. Ametiriietuse asendamine 

2.1 Kui ametiriietusse kuuluv riietusese on muutunud kasutuskõlbmatuks, sellel on avastatud 
defekte, see on kahjustunud või läinud kaotsi, teavitab kasutaja sellest kohtudirektorit või tema 
määratud kohtuteenistujat, kes korraldab nimetatud riietuseseme asendamise uuega. 

2.2 Kohtudirektor on kohustatud punktis 5.1 nimetatud riietuseseme uuega asendama ühe kuu 
jooksul, kui tegemist on ametiriietusse kuuluva riietuseseme kasutaja kasutuses oleva 
ainueksemplariga. 

2.3 Kui on vaja ametiriietus asendada, teatab kasutaja kohtule asemele soovitava uue 
riietuseseme nimetuse ja mõõdud. Kui teatatud mõõtudele vastav riietusese ei sobi selga, 
otsustab kohtudirektor, kas asendamise või parajakstegemise kulud kannab kohus või 
riietuseseme kasutaja. Teatatud mõõtudele mittevastava riietuseseme asendamise või 
parajaks tegemise korraldab kohtudirektor. 

 
3. Kasutuskõlbmatu ametiriietuse käitlemine  

3.1 Kasutuskõlbmatu riietuseseme hävitamise või toormaterjaliks andmise korraldab 
kohtudirektor. 

3.2 Hävitatavalt või toormaterjaliks antavalt riietusesemelt peavad olema eemaldatud 
kohtukordniku ametitunnused ning ringkonnakohtuniku õlalindilt riigivapi kujutis. 

 
II Tunnistan kehtetuks järgmise käskkirja: 
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