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Esimese ja teise astme kohtute juhtimis- ja põhifunktsioonide dokumentide hindamine
arhiiviväärtuse väljaselgitamiseks (26.11.2012_128) - muutmine

I HINDAMISE KÄIK

ÕIGUSLIK ALUS

Arhiiviseadus § 7 lg 2, Arhiivieeskirja 4. peatükk, Rahvusarhiivi kogumispõhimõtted
(13.04.2021)

HINDAMISE ULATUS

Hindamisele kuuluvad dokumentide liigitusskeemis välja toodud uued
dokumendisarjad:

1-3 Jälitustoimingute load

1-4 Eeluurimiskohtunike toimikud

ALUSDOKUMENDID

Liigitusskeem 07.06.2022.

KAASATUD EKSPERDID

Selgitusi andis kohtute arhiiviteenistuse juht Kerli Auväärt. 

KOOSTAJAD

Tartu kogumisosakonna peaspetsialist Raili Unt
Tartu kogumisosakonna arhivaar-inspektor Tuuli Tarandi
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ANALÜÜS

Jälitustoimingute load antakse välja kohtu poolt ja selleks esitab põhjendatud taotluse
Prokuratuur. Maakohtus otsustab kohtunik, kas antakse luba jälitustoiminguks. 
Jälitustoimingute load menetletakse Jälitustoimingute Infosüsteemis JÄTIS või paberil.
Jälitustoimingute loa koopiad on jälitustoimikus, mida hoitakse jälitusasutuses
(enamasti on selleks Prokuratuur või Politsei-ja Piirivalveamet).  Kohtutoimikuga
jälitustoimingute loal seos puudub. Politsei- ja Piirivalveametis loodavatest 
jälitustoimikutest võetakse arhiiviväärtuslikuna säilitamiseks näidised vastavalt
02.10.2012 Rahvusarhiivi hindamisotsusele nr 105 . Prokuratuuris loodud sari
jälitustoimikute arvestus ja dokumendid on saanud 02.07.2013 Rahvusarhiivi
hindamisotsuse nr 57 kohaselt arhiiviväärtuse.  

Eeluurimiskohtunike toimikud sisaldavad eeluurimiskohtunike määrusi ja sündmust või
olukorda kirjeldavaid dokumente. Toimikud jagunevad erinevateks alaliikideks:
advokaadi kahtlustatavana kinnipidamine, advokaadibüroo läbiotsimine, ajutise
lähenemiskeelu kohandamine, ametist kõrvaldamine, asitõendi või konfiskeeritava vara
suhtes meetmete rakendamine, edasilükkamatutel juhtudel vara arestimine, kaebus
Riigiprokuratuuri määrusele, kautsjoni kohaldamine, kriminaalmenetluse lõpetamine,
kriminaalmenetluse uuendamine, läbiotsimine, notaribüroo läbiotsimine, posti- või
telegraafisaadetise arestimine, raviasutusse sundpaigutamine, raviasutusse
sundpaigutamise tähtaja pikendamine, sideettevõtjalt andmete nõudmine, tõkendi
muutmine, tõkendi tühistamine, vahi all pidamise tähtaja pikendamine, vahistamine,
vara arestimine või arestist vabastamine, vara, mille seaduslikku valdajat ei ole
tuvastatud, konfiskeerimine, ütluste deponeerimine.

Suurem osa eeluurimiskohtunike toimikutest moodustavad vara arestimise ja isikute
vahistamise toimikud. Vahistamistoimik sisaldab prokuratuurist saadetud
vahistamistaotlust (sündmuskoha fotosid jm olukorda kirjeldavad materjale),
kahtlustatava küsitlemise protokolli vahistamisel, kohtuistungi protokolli,
vahistamismäärust. Vara arestimise toimik sisaldab prokuratuuri taotlust vara arestimise
kohta (taotluse lisasid: tunnistaja ülekuulamise protokolli, näiteks sõiduki teisaldamise
akti koopiat) ja dokumente läbiotsimise kohta. Kui kriminaalasja kohta avatakse toimik,
siis dokumentide koopiaid säilitatakse kriminaaltoimikus. 

Kohtute poolt välja antavad jälitustoimingute load ja eeluurimiskohtunike toimikud
(kaasaarvatud määrused)  on oma olemuselt lühiajalise praktilise väärtusega ja ei ole
arhiiviväärtuslikud. 

II OTSUS
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Funktsioon Õigusemõistmine kriminaalasjades

Jälitustoimingute load ja eeluurimiskohtunike toimikud (sealhulgas eeluurimiskohtunike
määrused) ei ole arhiiviväärtuslikud. 

III HINDAMISOTSUSE RAKENDAMINE

ÜLESANNE ASUTUSELE HINDAMISOTSUSE RAKENDAMISEKS

Arhiiviväärtuslikuks hinnatud dokumendid kuuluvad üleandmisele Rahvusarhiivi
vastavalt arhiivieeskirjale.

Arhiiviväärtuseta dokumentide hävitamine viiakse läbi ja dokumenteeritakse vastavalt
arhiivieeskirjale.

(kinnitatud)

Hanno Vares

hindamiskomisjoni esimees
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