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R A H V U S A R H I I V  
 
           
HINDAMISOTSUS 
 
 
Tartu         26.11.2012 nr 128 
 
 
Esimese ja teise astme kohtute juhtimis- ja põhifunktsioonide  
dokumentide hindamine arhiiviväärtuse väljaselgitamiseks 
 
 
I ÜLDOSA 
 
1.1 HINDAMISE ALUS 
 
Hindamise alus on arhiiviseaduse (RT I, 21.03.2011,1) § 7 lg 2, mille kohaselt 
Rahvusarhiiv selgitab avalikku ülesannet täitva asutuse või isiku dokumente hinnates 
välja arhivaalid. 
 
Vastavalt Rahvusarhiivi 30. detsembri 2011. a hindamisotsusele nr 548 on kohtud 
määratletud arhiivimoodustajatena, st asutustena, kelle tegevuse käigus võib tekkida 
arhivaale.  
 
1.2 HINDAMISE EESMÄRK JA ULATUS 
 
Hindamise eesmärk on välja selgitada arhiiviväärtusega teave esimese ja teise astme 
kohtute juhtimis- ja põhifunktsioonide täitmisel loodud ja saadud teabe hulgast alates 
Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisest. 
 
Käesoleva hindamisotsusega hinnatakse esimese ja teise astme kohtute dokumente, 
mis on loodud või luuakse järgmiste põhi- ja juhtimisfunktsioonide täitmise käigus: 

1. õigusemõistmine kriminaalasjades, 
2. õigusemõistmine tsiviilasjades, 
3. õigusemõistmine haldusasjades, 
4. õigusemõistmine väärteoasjades ja kaebused kohtuvälise menetleja otsuse peale, 
5. õigusemõistmise üldküsimused ja õigusteabe analüüs, 
6. juhtimine. 

 
Käesoleva hindamisotsusega ei hinnata järgmisi kohtute funktsioone:  

• abieluvararegistri pidamine,  
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• äri- ja kommertspandi-, mittetulundusühingute ja sihtasutuste ning 
laevakinnistusraamatu registri pidamine. 

Nende funktsioonide käigus loodud ja loodavate dokumentide arhiiviväärtus selgitatakse 
välja funktsioonipõhiselt eraldi hindamisotsustega. 
 
Eelnevalt on Rahvusarhiivi üldhindamisotsustega hinnatud:  

• 1. detsembri 2005. a hindamisotsus nr 674 „Majanduslike huvide deklaratsioonide 
arhiiviväärtusetuks tunnistamine“, 

• 2. veebruari 2010. a hindamisotsus nr 53 „Finantsplaneerimise ja 
raamatupidamise arvestuse ning varade haldamise ja hoolduse käigus loodava 
teabe hindamine arhiiviväärtuse väljaselgitamiseks“, 

• 19. veebruari 2010. a hindamisotsus nr 82 „Kinnistusraamatu hindamine 
arhiiviväärtuse väljaselgitamiseks“, 

• 23. detsembri 2010. a hindamisotsus nr 538 „Infoallikate ja infotehnoloogia 
haldamise käigus loodava teabe hindamine arhiiviväärtuse väljaselgitamiseks“, 

• 5. mai 2011. a hindamisotsus nr 251 „Töö- ja teenistussuhete ning töötervishoiu ja 
tööohutuse korraldamise käigus loodava teabe hindamine arhiiviväärtuse 
väljaselgitamiseks“, 

• 9. oktoobri 2012. a hindamisotsus nr 108 „Pärimisregistri hindamine 
arhiiviväärtuse väljaselgitamiseks“. 

 
 
II HINDAMINE 
 
2.1 HINDAMISE ALUSDOKUMENDID 
 
Hindamisel võeti aluseks arhiiviseadus, arhiivieeskiri, Rahvusarhiivi hindamispoliitika ja 
-strateegia põhimõtted (riigiarhivaari 15. veebruari 2010. a käskkiri nr 10), kohtute tööd 
ja õigusemõistmist reguleerivad õigusaktid, justiitsministri 13. juuni 1995. a käskkiri nr 
19 (lisa 2 - maa-, linna- ja halduskohtute toimikute näidisnomenklatuur), justiitsministri 
13. juuni 1996. a käskkiri nr 74 (kohtutoimikute säilitamise tähtajad), justiitsministri 21. 
detsembri 2000. a käskkiri nr 423 (esimese ja teise astme kohtute dokumentide 
näidisloetelu), justiitsministri 28. detsembri 2006. a määrus nr 41 (kohtutoimikute 
säilitustähtajad), kohtute arhiivinimistud ja dokumentide loetelud.  
 
2.2 ARHIIVIMOODUSTAJA ÜLEVAADE JA HINNATAVATE DOKUMENTIDE 
KOOSSEIS 
 
Eesti valitsemise ajutise korra alustes, mille Eesti Vabariigi Ülemnõukogu võttis vastu 
16. mail 1990. a toetudes 30. märtsi 1990. a otsusele Eesti riiklikust staatusest, otsustati  
lõpetada Eesti Vabariigi riigivõimu-, valitsemis-, kohtu- ja prokuratuuriorganite allutatus 
NSV Liidu asjaomastele organitele ja lahutada need NSV Liidu vastavast süsteemist. 
 
Seoses haldusreformi käigus rajoonide nimetamisega maakondadeks otsustati Eesti 
Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega Eesti Vabariigi rahvakohtute 
ümbernimetamise kohta  24. maist 1990. a rajoonide ja linnade rahvakohtud ümber 
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nimetada vastavalt maa- ja linnakohtuteks. Tallinnas nimetati linnarajoonide rahvakohtud 
ümber pärast Tallinna uue territoriaalse jaotuse kinnitamist.  
 
Eesti Vabariigis on kohtukorraldus sätestatud põhiseaduse ja kohtute seadusega. Eesti 
Vabariigi kohtute seadus, mis hakkas kehtima 1. juulist 1992. a, oli aluseks 
kolmeastmelise kohtusüsteemi loomisele.  
 
Eesti Vabariigis oli 1992. aastal  21 maa- ja linnakohut, kus arutati kõiki tsiviil- ja 
kriminaalasju: Tallinna Linnakohus, Tartu Linnakohus, Narva Linnakohus, Kohtla-Järve 
Linnakohus, Pärnu Linnakohus, Sillamäe Linnakohus, Harju Maakohus, Lääne-Viru 
Maakohus, Viljandi Maakohus, Võru Maakohus, Valga Maakohus, Jõgeva Maakohus, 
Lääne Maakohus, Saare Maakohus, Ida-Viru Maakohus, Pärnu Maakohus, Põlva 
Maakohus, Tartu Maakohus, Rapla Maakohus, Järva Maakohus, Hiiu Maakohus. 
Maakohtud olid üldpädevusega esimese astme kohtud, mis tegutsesid õigusemõistmise 
katkematuse tagamiseks ühest riigikorrast teise üleminekul.  
 
Eesti Vabariigi kohtureform  viidi ellu 1993. aastal. Kohtute seaduse kohaselt moodustati  
lisaks juba tegutsevatele linna- ja maakohtutele halduskohtud, ringkonnakohtud ja  
taasloodi Riigikohus.  
 
Halduskohtud alustasid tööd Tallinnas ja Tartus. Halduskohus on esimese astme kohus, 
kus arutatakse kõiki haldusõigusrikkumise asju, mis on seadusega antud nende 
pädevusse. Halduskohtunikud tegutsesid samuti maa- ja linnakohtute juures.  
 
Ringkonnakohtud loodi kolmes Eesti piirkonnas: Tallinna Ringkonnakohus, Tartu 
Ringkonnakohus, Viru Ringkonnakohus. Ringkonnakohtud on teise astme kohtud, kus 
vaadatakse apellatsiooni korras läbi esimese astme kohtu lahendeid.  
 
Enamik kohtuid reorganiseeriti territoriaalselt  1. jaanuariks  2006. a seoses 22. veebruaril 
2005. a vastu võetud Kohtute seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega kohtute 
tööpiirkondade ühendamiseks. Senised linna- ja maakohtud ühendati  neljaks 
piirkondlikuks maakohtuks: Harju Maakohus, Pärnu Maakohus, Viru Maakohus ja Tartu 
Maakohus.  
 
Eesti Vabariigi kohtusüsteem koosneb neljast maakohtust, kahest halduskohtust, kahest 
ringkonnakohtust ja Riigikohtust. Nelja maakohtu (Harju, Pärnu, Tartu ja Viru) 
kohtumajad asuvad igas maakonnakeskuses. Kahe halduskohtu (Tallinna ja Tartu) 
kasutuses on kokku neli kohtumaja: Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis. 
Ringkonnakohtud asuvad Tallinnas ja Tartus. Riigikohus kui kolmanda astme kohus on 
kassatsiooni- ja põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. 
 
Peale siseriikliku kohtusüsteemi on igal kodanikul õigus taotleda õigusemõistmist 
Euroopa Liidu Kohtust ja Euroopa Inimõiguste Kohtust.  
Euroopa Liidu Kohtu ülesandeks on tagada, et Euroopa Liidu aluslepingute õigust 
kohaldataks ja tõlgendataks ühetaoliselt kõikides liikmesriikides. 
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Euroopa Inimõiguste Kohus on rahvusvaheline kohus, kes vaatab läbi nende isikute 
kaebusi, kes väidavad, et nende Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooniga tagatud õigusi on rikutud ja kõik siseriiklikud võimalused oma õigusi 
kohtus kaitsta on ennast ammendanud.  
  
Kohtu ülesanne on kaitsta kodanike, nende ühenduste, ettevõtete, kohalike omavalitsuste 
asutuste ja riigiasutuste õigusi ning seaduslikke huve kooskõlas Eesti Vabariigi 
seadustega. Kohus on oma tegevuses sõltumatu ja mõistab õigust kooskõlas põhiseaduse 
ja  teiste seadustega.  
Kohtute põhifunktsioonideks peale kohtumõistmise on kinnistusraamatu pidamine, 
abieluvararegistri, pärimisregistri pidamine ja äri- ja kommertspandi-, 
mittetulundusühingute ja sihtasutuste ning laevakinnistusraamatu registri pidamine. 
 
Seoses kriminaalhooldusseaduse jõustumisega 1. maist 1998. a moodustati kohtute juurde 
kriminaalhooldusosakonnad, mis aga liideti 1. jaanuarist 2008. a vanglatega ning 
dokumendid anti üle asjaomasele vanglale.   
 
Täitevosakonnad tegutsesid kohtute juures kuni 2001. a. 1. märtsil 2001. a jõustunud 
kohtutäituri seaduse kohaselt hakkasid täitevosakonna ülesandeid täitma kohtutäiturid. 
Rahvusarhiivi 30. detsembri 2011. a hindamisotsuse nr 548 alusel ei ole kohtutäiturid 
arhiivimoodustajad ja nende funktsioonide käigus loodud ja saadud dokumente 
Rahvusarhiiv ei kogu.  
 
Kohtusüsteemi hinnatavatest dokumendisarjadest moodustavad kõige suurema hulga 
kohtutoimikud. Kohtutoimikute aastase juurdekasvu kohta annab ülevaate kohtute 
statistika, mis näitab, et 2011. a esitati maakohtutesse 29 575 tsiviilasja,  20 908 
kriminaalmenetlusasja, 5106 väärteomenetlusasja ja halduskohtutesse 3206 haldusasja. 
 
Kohtutoimikute arhiiviväärtuse väljaselgitamisel arvestati õigusajaloo uurijate huviga. 
Kriminaaltoimikutest säilib valik toimikuid, mis moodustab ligikaudu 3% 
kriminaaltoimikute üldmahust tuginedes 2011. aasta andmetele. Tsiviiltoimikutest jääb 
säilitamiseks ligikaudu 1% . Haldusasjade ja väärteoasjade toimikutest säilitatakse kõige 
keerukamad seaduse kohaldumisega seotud juhtumid, neid on alla 1%.  
 
Kohtutoimikute omaaegsed säilitustähtajad põhinesid „Rajooni/linna rahvakohtute 
toimikute näidisnomenklatuuril“ (Tallinn, 1972), mille alusel valis kohtu arhivaar 
säilitamiseks 2-5% tsiviil-, kriminaal- ja täitetoimikut igast kategooriast. 
 
Kohtumenetlustoimingud on sätestatud asjaomastes menetlusseadustikes. Kohtutoimik 
liigub menetluse käigus vajadusel kõrgema astme kohtusse, kuid pärast apellatsiooni- või 
kassatsioonimenetluse lõppemist saadetakse toimik esimese astme kohtusse tagasi. 
Kohtutoimik sisaldab kõigi astmete kohtuotsuseid ja määrusi, mis võetakse toimikust 
välja enne toimiku hävitamist ja säilitatakse esimese astme kohtus. Sellest tulenevalt 
hoitakse ringkonnakohtus ja  Riigikohtus lahendite koopiaid. Ringkonnakohtute tegevuse 
algusaastatel (1993-2000-ndate algus) moodustati ringkonnakohtutes arutusel olnud 
asjade kohta täiendavad toimikud, kus hoitakse ringkonnakohtu originaallahendeid. 
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Kohtulahendite andmekogu (KOLA) oli Eesti Vabariigi kohtutes kasutusel aastatel 2001-
2005. Kohtute infosüsteem (KIS) rakendus alates 1. jaanuarist 2006. a.  
Infosüsteemi kantakse kriminaal-, tsiviil-, haldus- ja väärteoasjad. Kohtuasja 
registreerimisel kohtute infosüsteemis saab kohtuasi numbri, mis jääb samaks kõigis 
kohtuastmetes ning kõikides antud kohtuasjas peetavates menetlustes ja on vajalikuks 
otsivahendiks kohtutoimiku leidmisel. 
 
Kohtute infosüsteemis registreeritakse kohtulahendid, protokollid, elektroonilised 
menetlusdokumendid, kohtulahendi peale esitatud kaebused ja teated kaebuse esitamise 
kavatsuse kohta.  Kohtulahendid, protokollid ja elektroonilised menetlusdokumendid 
salvestatakse kohtute infosüsteemi. Neil andmetel on informatiivne tähendus, kuid 
seaduses sätestatud juhtudel on infosüsteemis tehtud toimingutel ja sinna kantud 
andmetel õiguslik tähendus. Andmekogu vastutavaks töötlejaks on justiitsministeerium ja 
volitatud töötlejaks Eesti Vabariigi kohtud ja justiitsministeerium. 
 
Tallinna Ringkonnakohtus  ja Tartu Ringkonnakohtus on kasutusel kohtulahendite 
andmebaas (KLAB). Andmebaasi kantakse menetlusosaliste nimed, nõuded, tagasitulnud 
väljastusteadete info ning andmebaasi kasutatakse menetlejate määramisel. Andmebaasi 
kasutamine ei ole ringkonnakohtutes ühesugune ja üldine.  
  
E-toimiku süsteemi asutamise ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus jõustus 15. 
juulil 2008. a. E-toimiku süsteem koondab uurimisasutuste, prokuratuuri ja kohtute 
menetluses olevaid andmeid. E-toimik on veebipõhine infosüsteem, mis võimaldab 
menetlusosalistel ja nende esindajatel osaleda tsiviil-, haldus-, kriminaal- ja 
väärteomenetluses  elektrooniliselt. E-toimiku kaudu on võimalik esitada menetlejale 
dokumente ning jälgida menetluse käiku. E-toimiku andmete põhjal avaldab 
justiitsministeerium kuritegevuse statistikat. E-toimiku süsteemi vastutav töötleja on 
justiitsministeerium ja volitatud töötleja Registrite ja Infosüsteemide Keskus. 
 
2.3 HINDAMISE KÄIK 
 
Hindasid ajalooarhiivi kogumisosakonna arhivaar-inspektor Tuuli Tarandi, peaspetsialist 
Raili Unt, riigiarhiivi Rakvere osakonna juhataja Liisa Sooväli koostöös riigiarhiivi 
Haapsalu osakonna juhataja Eve Toomsare, Valga osakonna juhataja Riina Virksi, 
Kuressaare osakonna juhataja Hille Tänak-Helde, riigiarhiivi kogumisosakonna arhivaar-
inspektor Mare Rasva ja ajalooarhiivi kogumisosakonna juhataja Kaja Pulloneniga. 
 
Hindamise käigus külastasid ajalooarhiivi kogumisosakonna arhivaar-inspektor Tuuli 
Tarandi ja peaspetsialist Raili Unt Tartu Ringkonnakohtu arhiivi, mis sisaldab Tartu 
Ringkonnakohtu, Tartu Maakohtu ja Tartu Halduskohtu dokumente.  
 
Hindamise käigus jagasid selgitusi Tartu Ringkonnakohtu kantselei juhataja Tiina 
Voogla, vanemarhivaar Ljubov Skorohodova, arhivaar Merle Sirdla.  
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Hindamise käigus konsulteeriti Riigikohtu kantselei juhataja Aimi Jaagundiga, 
Riigikohtu arhivaari ja Tartu Ülikooli õiguse ajaloo lektori Toomas Anepaioga. 
 
Hindamisega seotud küsimusi arutati Rahvusarhiivi hindamiskomisjonis 21. septembril 
2012.  
 
Dokumentide hindamisel võeti arvesse arhiivimoodustajate olulisust, teabe unikaalsust, 
uurimispotentsiaali, kogumistraditsiooni, seotust muu teabega ja teabe säilitamiseks 
vajalikku ressurssi.  
 
 
III KOKKUVÕTE  
 
HINDAMISOTSUS 
  
Hindamisotsuses on välja toodud ainult arhiiviväärtuslikuks hinnatud dokumendid ja 
vajadusel lühidalt kirjeldatud nende sisu ja /või loomise konteksti.  
 
Arhiiviväärtuslikud on alates 1991. aastast loodud ja saadud dokumendid.  
 
Funktsioon  Õigusemõistmine kriminaalasjades 
Kriminaalasjade (raskete inimsuse-, isiku-, rahvatervise-, vara-, keskkonna- ja riigivõimuvastaste 
ning ametialaste) kohtumenetlus: süüdistusakti ettelugemine, tunnistajate, ekspertide, kannatanu 
ja süüdistatava kuulamine, otsuse tegemine.  
 
 (1) kohtuotsused ja määrused, kõikide kohtuastmete lahendite originaalid esimese või teise 
astme kohtutoimikutest; 
 
(2) kriminaalasjade kohtutoimikud:  

- inimsuse ja rahvusvahelise julgeoleku vastaste süütegude toimikud, 
- isikuvastaste süütegude toimikud, 

 (ainult mõrvad) 
- rahvatervisevastaste süütegude toimikud,  

(ainult narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslik käitlemine, suure varalise 
kasu eesmärgil või suure kuritegeliku ühenduse poolt toime pandud teod) 

- riigivõimu vastaste süütegude toimikud, 
- õigusemõistmise vastu suunatud süütegude toimikud, 

(ainult kohtunikule, rahvakohtunikule, uurijale, prokurörile, kaitsjale, kannatanu esindajale ja 
tema lähedasele raske tervisekahjustuse tekitamine, nende vara rikkumine ja hävitamine 
eesmärgiga sundida neid tegutsema õigusemõistmise huvidele mittevastavalt) 

- kaitseteenistusalaste süütegude toimikud,  
- Riigikohtu üldkogul lahendini jõudnud kohtuasjad, 
- Riigikohtu kriminaalkolleegiumi täiskoosseisul arutusel olnud kohtuasjad, 
- Euroopa Liidu Kohtu eelotsuse saanud kohtuasjad, 
- Euroopa Inimõiguste Kohtus sisulise otsuse saanud asjad,  
- näidistena üksikud suurt avalikku huvi  äratanud asjad kohtu ettepanekul; 
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(3) kriminaalasjade statistilised arvestuskaardid, alates 2001. aastast andmed KOLA-s, alates 
2006. a KIS-is; 
 
(4) kriminaalasjade tähestikuline sisujuht/register, alates 2001. aastast andmed KOLA-s, alates 
2006. a KIS-is. 
 
Funktsioon Õigusemõistmine tsiviilasjades  
Tsiviilasjade (eraõigussuhetest tulenevate kohtuasjade – erinevatest lepingutest ja võlasuhetest 
tulenevate vaidluste, perekonna- ja pärimisasjade, asjaõigust sisaldavate vaidluste, äri- ja 
mittetulundusühingute tegevuse ja juhtimisküsimuste, pankrotiasjade ning tööõiguse küsimuste) 
kohtumenetlus: tõendite uurimine, tunnistajate, ekspertide, kostja ja hageja kuulamine ja otsuse 
tegemine. 
 (1) kohtuotsused ja määrused, kõikide kohtuastmete lahendite originaalid esimese või teise 
astme kohtutoimikutest; 
 
(2) tsiviilasjade kohtutoimikud: 

- põlvnemise tuvastamine ja selle vaidlustamise toimikud, 
- isikust põlvnemise tuvastamine ja vanema kande vaidlustamine pärast isiku 
surma, 
- omandiasjade toimikud juriidilise fakti tuvastamisel, 
- lapsendamise toimikud, 
- vanemlike õiguste äravõtmise toimikud, 
- Riigikohtu üldkogul lahendini jõudnud kohtuasjad,  
- Riigikohtu tsiviilkolleegiumi täiskoosseisul arutusel olnud kohtuasjad, 
- Euroopa Liidu Kohtu eelotsuse saanud kohtuasjad, 
- Euroopa Inimõiguste Kohtus sisulise otsuse saanud asjad, 
- näidistena üksikud suurt avalikku huvi  äratanud asjad kohtu ettepanekul; 
 

(3) tsiviilasjade statistilised arvestuskaardid, alates 2001. aastast andmed KOLA-s, alates 2006. a 
KIS-is; 
 
(4) tsiviilasjade tähestikuline sisujuht/register, alates 2001. aastast andmed KOLA-s, alates 2006.a 
KIS-is. 
 
Funktsioon Õigusemõistmine haldusasjades 
Haldusasjade (riigi või omavalitsuse ja üksikisiku vaidlused omandireformi, maareformi, avaliku 
teenistuse, maksuhalduse, kodakondsus- ja migratsiooni, riigihanke, riigivara, ehitus- ja 
planeerimise ja riigivastutuse alased) kohtumenetlus: kohtus asja ettevalmistav menetlus, kirjalik 
eelmenetlus, asja läbivaatamine kohtus, otsuse tegemine. 
 
 (1) kohtuotsused ja määrused, kõikide kohtuastmete lahendite originaalid esimese või teise 
astme kohtutoimikutest; 
 
(2) haldusasjade kohtutoimikud: 

- Riigikohtu üldkogul lahendini jõudnud kohtuasjad, 
- Riigikohtu halduskolleegiumi täiskoosseisul lahendatud kohtuasjad, 
- Euroopa Liidu Kohtu eelotsuse saanud kohtuasjad, 
- Euroopa Inimõiguste Kohtus sisulise lahendi saanud asjad, 
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- näidistena üksikud suurt avalikku huvi  äratanud asjad kohtu ettepanekul;  
 

(3) haldusasjade tähestikuline sisujuht/register, alates 2001. aastast andmed KOLA-s, alates 
2006.a KIS-is. 
  
Funktsioon Õigusemõistmine väärteoasjades ja kaebused kohtuvälise menetleja otsuse 
peale 
Väärtegude (karistusseadustikus või mõnes muus seaduses sätestatud süütegude, mille eest on 
põhikaristusena ette nähtud rahatrahv või arest)  kohtumenetlus. Otsuse tegemine rahatrahvi või 
aresti määramise kohta. Korduvalt toimepandud, äärmiselt ohtliku teona või eriseadusega 
määratletud väärtegude kohtumenetlus. Kohtuvälise menetleja poolt kiir- või üldmenetluses 
tehtud otsuse peale esitatud menetlusosaliste kaebuste läbivaatamine. 
 (1) kohtuotsused ja määrused, kõikide kohtuastmete lahendite originaalid esimese või teise 
astme kohtutoimikutest; 
 
(2) väärteoasjade kohtutoimikud: 

 - Riigikohtu üldkogul lahendini jõudnud kohtuasjad, 
 - Riigikohtu kriminaalkolleegiumi täiskoosseisul lahendatud kohtuasjad, 
 - Euroopa Liidu Kohtu eelotsuse saanud kohtuasjad, 
 - Euroopa Inimõiguste Kohtus sisulise lahendi saanud asjad, 
 - näidistena üksikud suurt avalikku huvi  äratanud asjad kohtu ettepanekul 

 
Funktsioon Õigusemõistmise üldküsimused ja õigusteabe analüüs 
Üldkogu töö korraldamine. Arvamuste andmine õigusaktide eelnõudele. Arvamuse avaldamine 
kohtu esimehe ametisse nimetamise ja ametist vabastamise kohta. Soovituste andmine kohtu 
töökorralduse kohta. 
 
 (1) kohtu üldkogu protokollid 
 
Funktsioon Juhtimine 
Kohtu juhtimise ja õigusemõistmise alase tegevuse korraldamine. Kohtu õigusemõistmise 
funktsiooni täitmisega seotud struktuuri ja kohtuteenistujate koosseisu planeerimine ning 
kinnitamine, kohtunike koolituskava eelnõu koostamine, kohtudirektori koostatud kohtu eelarve 
eelnõu kooskõlastamine.  
 
(1) kohtu esimehe käskkirjad, mis kajastavad kohtu tegevuse korraldamist (kinnitatavad 
korrad, juhendid jm kohtu tegevust korraldavad dokumendid);  
 
(2) nõupidamiste protokollid;  
 
(3) statistilised aruanded, alates 2001. aastast on võimalik andmeid saada KOLA-st, 2006. 
aastast KIS-st.  
 
 
IV HINDAMISOTSUSE RAKENDAMINE  
 
Hinnatud dokumentide haldamiseks lisab kohus dokumentide loetellu ja arhiivi 
koosseisu ülevaatesse arhiiviväärtuslikuks hinnatud dokumentide juurde märke AV 
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ning arhiiviväärtuseta dokumentide juurde märke H, viidates käesoleva hindamisotsuse 
numbrile ja kuupäevale. 
 
Käesoleva hindamisotsuse põhjal arhivaalidena määratletud dokumendid annab 
arhiivimoodustaja Rahvusarhiivile üle arhiivieeskirjas ettenähtud korras.  
 
Arhiiviväärtuseta dokumendid hävitatakse ja dokumenteeritakse vastavalt 
arhiivieeskirjale. 
  
 
 
 
Hanno Vares        Tuuli Tarandi 
Rahvusarhiivi         arhivaar-inspektor 
hindamiskomisjoni esimees 


