
Väljaandja: Justiitsministeeriumi kantsler
Akti liik:  käskkiri

Teksti liik: Terviktekst

Kohtute infosüsteemi ja maksekäsu kiirmenetluse infosüsteemi ametikohajärgsete kasutajate 
määramine [KK 01.10.2015.a nr 37 – jõust. 01.10.2015]

28. veebruari 2012. a käskkirjaga nr 9

Muudetud ja täiendatud järgmiste käskkirjadega (kuupäev, käskkirja number):

KK 15.06.2015.a nr 18 – jõust. 15.06.2015
KK 01.10.2015.a nr 37 – jõust. 01.10.2015

Kohtute infosüsteemi põhimääruse § 6 lg 1 punktide 4, 5, 6 alusel, maksekäsu kiirmenetluse infosüsteemi 
põhimääruse § 6 lõike 1 alusel ning Registrite ja Infosüsteemide Keskuse direktori ning õiguskantsleri 
ettepanekul määran kohtute infosüsteemi ja maksekäsu kiirmenetluse infosüsteemi ametikohajärgseteks 
kasutajateks alljärgnevatel ametikohtadel teenistuses olevad ametnikud või töötajad: [ KK 01.10.2015.a nr 
37 – jõust. 01.10.2015]

§ 1. Kohtute infosüsteemi ametikohajärgsed kasutajad Justiitsministeeriumis

(1)  Kohtute infosüsteemi üldvaatleja õigused on ametikohajärgselt järgmistel Justiitsministeeriumi
ametikohtadel:

1) kehtetu [ KK 01.10.2015.a nr 37 – jõust. 01.10.2015]
2)   kehtetu [ KK 01.10.2015.a nr 37 – jõust. 01.10.2015]
3)   kehtetu [ KK 01.10.2015.a nr 37 – jõust. 01.10.2015]
4) justiitshalduspoliitika osakonna järelevalve ja õigusteeninduse talituse juhataja;
5) justiitshalduspoliitika osakonna järelevalve ja õigusteeninduse talituse nõunik;
6) justiitshalduspoliitika osakonna õigusloome ja arenduse talituse juhataja;
7) justiitshalduspoliitika osakonna õigusloome ja arenduse talituse nõunik;

            71) justiitshalduspoliitika osakonna õigusloome ja arenduse talituse analüütik; [KK 15.06.2015.a nr 
18 – jõust. 15.06.2015]

8) kriminaalpoliitika osakonna rahvusvahelise justiitskoostöö talituse juhataja;
9) kriminaalpoliitika osakonna rahvusvahelise justiitskoostöö talituse nõunik;
10) kriminaalpoliitika osakonna rahvusvahelise justiitskoostöö referent;
11) kriminaalpoliitika osakonna asekantsler;
12) vanglate osakonna sisekontrollitalituse juhataja;
13) vanglate osakonna sisekontrollitalituse sisekontrolör;
14) vanglate osakonna taasühiskonnastamise talituse juhataja;
15) vanglate osakonna taasühiskonnastamise talituse nõunik;
16) vanglate osakonna õiguse ja arenduse talitusejuhataja;
17) vanglate osakonna õiguse ja arenduse talituse nõunik;
18) siseauditiosakonna juhataja;
19) siseauditiosakonna siseaudiitor;
20) justiitshalduspoliitika osakonna Riigi Teataja talituse juhataja; [KK 15.06.2015.a nr 18 – jõust. 
15.06.2015]
21) justiitshalduspoliitika osakonna Riigi Teataja talituse nõunik;  [KK 15.06.2015.a nr 18 – jõust. 
15.06.2015]
22) justiitshalduspoliitika osakonna Riigi Teataja talituse konsultant. [KK 15.06.2015.a nr 18 – 
jõust. 15.06.2015]
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(2) Kohtute infosüsteemi kriminaal-ja väärteoasjade vaatleja õigused on ametikohajärgselt järgmistel
Justiitsministeeriumi ametikohtadel:

1) kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalituse juhataja;
2) kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalituse nõunik;
3) kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja;
4) kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik.

(3)  Kohtute infosüsteemi tsiviil- ja haldusasjade vaatleja õigused on ametikohajärgselt järgmistel
Justiitsministeeriumi ametikohtadel:

1) õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse juhataja;
2) õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik;
3) üldosakonna õigustalituse juhataja;
4) üldosakonna õigustalituse jurist;

5) vanglate osakonna karistuse täideviimise talituse juhataja;
6) vanglate osakonna karistuse täideviimise talituse nõunik.

(4) Kohtute infosüsteemi ametikohajärgselt halduri õigused on Justiitsministeeriumi 
justiitshalduspoliitika osakonna õigusloome ja arenduse talituse nõunikul.

§ 2. Kohtute infosüsteemi ametikohajärgsed kasutajad Registrite ja Infosüsteemide keskuses

(1) Kohtute infosüsteemi ametikohajärgsed halduri õigused on järgmistel Registrite ja Infosüsteemide
Keskuse töökohtadel:

1) Registrite ja Infosüsteemide Keskuse menetlusregistrite talituse juhataja;
2) Registrite ja Infosüsteemide Keskuse menetlusregistrite haldurid;
3) Registrite ja Infosüsteemide Keskuse menetlusregistrite kohtute infosüsteemi ärianalüütikud;
4) Registrite ja Infosüsteemide Keskuse e-toimiku üldtalituse juhataja;
5) Registrite ja Infosüsteemide Keskuse e-toimiku üldtalituse haldurid.

(2)   Kohtute infosüsteemi ametikohajärgsed vaatleja õigused on järgmistel Registrite ja Infosüsteemide 
keskuse ametikohtade:

1) Kohtute infosüsteemi rakenduse ja andmebaasi administraatorid;
2) Registrite ja Infosüsteemide Keskuse e-toimiku üldtalituse ärianalüütikud.

§ 3. Kohtute infosüsteemi ametikohajärgsed kasutajad Õiguskantsleri Kantseleis

Kohtute  infosüsteemi ametikohajärgsed üldvaatleja õigused on järgmistel Õiguskantsleri Kantselei 
ametikohtadel:

1) õiguskantsler;
2) õiguskantsleri asetäitja-nõunik;
3) kantselei direktor-õiguskantsleri nõunik;
4) osakonna juhataja-õiguskantsleri nõunik;
5) õiguskantsleri vanemnõunik;
6) õiguskantsleri nõunik;
7) õiguskantsleri vanemnõunik isikute vastuvõtu alal;
8) õiguskantsleri nõunik isikute vastuvõtu alal.

§ 4. Maksekäsu kiirmenetluse infosüsteemi ametikohajärgsed kasutajad

(1) Maksekäsu kiirmenetluse infosüsteemi kasutaja õigused on ametikohajärgselt järgmistel 
Justiitsministeeriumi ametikohtadel:

1) justiitshalduspoliitika osakonna õigusloome ja arenduse talituse juhataja;

2) justiitshalduspoliitika osakonna õigusloome ja arenduse talituse nõunik;
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3) justiitshalduspoliitika osakonna õigusloome ja arenduse talituse analüütik;

4) õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik;

5) siseauditiosakonna juhataja;

6) siseauditiosakonna siseaudiitor.

[ KK 01.10.2015.a nr 37 – jõust. 01.10.2015]
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