MINISTRI KÄSKKIRI

11.12.2014

nr 142

Esimese ja teise astme kohtu koosseisu kehtestamise ja teenistuskohtade liigitamise kord
Avaliku teenistuse seaduse § 11 lg 6 alusel kehtestan esimese ja teise astme kohtu koosseisu ja
teenistuskohtade liigitamise korra.
1.

Esimese ja teise astme kohtu koosseis

1.1. Esimese ja teise astme kohtu koosseis on eelarvevahenditega kaetud teenistuskohtade loetelu,
mis annab ülevaate kohtu eesmärkide täitmiseks vajalikest teenistuskohtadest, nende jaotusest
ameti- ja töökohtadeks, koormusest ning tähtajalisusest.
1.2. Kohtu esimees ja kohtudirektor kinnitavad esimese ja teise astme kohtuteenistujate koosseisu
käskkirjaga. Kinnistus- ja registriosakonna koosseisu kinnitab kinnistus- ja registriosakonna
valdkonna eest vastutav kohtudirektor. Esimese ja teise astme kohtu koosseis kinnitatakse
käesoleva käskkirja lisa 1 alusel ning lähtudes käesoleva käskkirja lisas 2 märgitud
näidisstruktuuriüksuste ning teenistuskohtade nimetustest.
1.3. Teenistuskohtade koosseis vaadatakse üle vähemalt kord aastas 1. jaanuari seisuga, vajaduse
korral kehtestatakse uus koosseis.
1.4. Kinnitatud kohtu teenistuskohtade koosseisu käskkiri (sh koosseisu muutmise käskkiri)
edastatakse Justiitsministeeriumile teadmiseks.
2.

Esimese ja teise astme kohtu teenistuskohtade liigitamine

2.1. Kooskõlastatult Justiitsministeeriumi ja kohtu esimehega liigitab kohtudirektor koosseisus
kehtestatud teenistuskohad teenistusgruppideks ja kehtestab need käesoleva käskkirja lisas 3
toodud vormil. Kinnistus- ja registriosakonna valdkonna eest vastutav kohtudirektor liigitab
kooskõlastatult Justiitsministeeriumiga kinnistus- ja registriosakonna koosseisus kehtestatud
teenistuskohad teenistusgruppideks ja kehtestab need samuti käesoleva käskkirja lisas 3 toodud
vormil. Esimese ja teise astme kohtu koosseisus kehtestatud teenistuskohtade liigitamisel
võetakse arvesse avaliku teenistuse seaduse § 10 lõike 1 punkti 4 alusel kehtestatud
klassifikaatorit.
2.2. Teenistuskohtade liigitus vaadatakse üle vähemalt kord aastas 1. jaanuari seisuga, vajaduse
korral kehtestatakse uus liigitus.
2.3. Teenistuskohtade liigitust muudetakse kooskõlastatult Justiitsministeeriumiga.
2.4. Kohtudirektori
poolt
kinnitatud
Justiitsministeeriumile teadmiseks.
3.

teenistuskohtade

liigitamise

käskkiri

edastatakse

Käskkirja kehtetuks tunnistamine

3.1. Tunnistan kehtetuks justiitsministri 15. novembri 2012. a käskkirja nr 99 „Esimese ja teise astme
kohtu struktuuri ja koosseisu kehtestamise ning teenistuskohtade liigitamise kord“.

4.

Jõustumine

4.1. Käskkiri jõustub 01. jaanuaril 2015. aastal.

(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Anvelt
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Teenistuskoha jaotus ameti- või
töökohaks ja koormus
Struktuuriüksus

Allüksus

Kohtumaja
või
1
kolleegium

Teenistus
-koha
nimetus Kohtunik

Ameti- ja töökohtade koormus kokku
ASUTUSE TEENISTUSKOHTADE KOORMUS
KOKKU

1

Kohtumaja või kolleegiumi lisamine on vabatahtlik.
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Ametikoht Töökoht
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koosseisus

olevate

teenistuskohtade

nimetused

ja

Õigusemõistmise funktsiooni teostamisega seotud näidisstruktuuriüksuste nimetused ja koosseisus
olevate teenistuskohtade nimetused:
1. Kohtu esimehe juhtimisvaldkond (struktuuriüksus)
Kohtunik/kohtu esimees
 Kohtu esimehe abi
 Analüütik
 Pressiesindaja
1.1. Kohtunikud (struktuuriüksus)
 Kohtunik/kohtumaja juht
 Kohtunik/kolleegiumi esimees
 Kohtunik
1.2. Õigusteenistus (struktuuriüksus)
 Õigusteenistuse juht
 Õigusteenistuse juht/kohtujurist
 Õigusteenistuse juht/vanemkonsultant
 Kohtunikukandidaat
 Vanemkohtujurist
 Kohtujurist
 Vanemkonsultant
 Konsultant
 Järelevalve spetsialist
 Kohtuistungi vanemsekretär
 Kohtuistungi sekretär
 Referent
1.3. Kohtuistungiteenistus (struktuuriüksus)
 Kohtuistungiteenistuse juht
 Kohtuistungi vanemsekretär
 Kohtuistungi sekretär
Õigusemõistmise funktsiooni teostamisega otseselt mitteseotud näidisstruktuuriüksuste nimetused ja
koosseisus olevate teenistuskohtade nimetused:
2. Kohtudirektori juhtimisvaldkond (struktuuriüksus)
Kohtudirektor
 Kohtudirektori abi
 Finantsjuht
 Personalijuht (juhul, kui ei ole eraldi personaliosakonda)
2.1. Kantselei (struktuuriüksus)
 Üldkantselei juhataja
 Kantselei juhataja
 Vanemtõlk
 Tõlk
 Vanemreferent
 Referent
 Vanemarhivaar
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Arhivaar

2.2. Personaliosakond (struktuuriüksus). Eraldi personaliosakond juhul, kui kohtus on vähemalt
kaks personalitöötajat.
 Personalijuht
 Personalikonsultant
2.3. Haldusosakond (struktuuriüksus)
 Haldusjuht
 Haldusspetsialist
 Finantsanalüütik
 Vanemkohtukordnik
 Kohtukordnik
 Vanemspetsialist
 Spetsialist
 Riidehoidja
 Autojuht
 Käskjalg
2.3.1. Turvatalitus (allüksus)
 Turvajuht või vanemkohtukordnik
 Kohtukordnik
2.4. Maksekäsuosakond (vaid Pärnu Maakohtu struktuuriüksus)
 Kohtunikuabi-juhataja
 Kohtunikuabi
 Vanemreferent
 Referent
3. Kinnistus- ja registriosakonna juhtimisvaldkond (vaid Tartu Maakohtu struktuuriüksus)
Kinnistus- ja registriosakonna kohtudirektor
 Personalijuht
 Finantsjuht
 Haldusjuht
3.1. Kinnistusosakond (vaid Tartu Maakohtu struktuuriüksus)
 Kohtunikuabi-juhataja
 Kohtunikuabi
3.1.1. Kinnistusosakonna kantselei (allüksus)
 Kantselei juhataja
 Vanemkinnistussekretär
 Kinnistussekretär
 Arhivaar
 Tehniline sekretär
3.2. Registriosakond (vaid Tartu Maakohtu struktuuriüksus)
 Kohtunikuabi-juhataja
 Kohtunikuabi
 Spetsialist
 Nimekorraldaja
3.2.1. Registriosakonna kantselei (allüksus)
 Kantselei juhataja
 Vanemregistrisekretär
 Registrisekretär
 Tehniline sekretär
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Koormus Teenistusgrupp

Teenistusgrupi
tase

