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Justiitsministeeriumi asjaajamiskord ja
volituste andmine 
 
 
Käskkiri kehtestatakse avaliku teabe seaduse § 10 lõike 2, avaliku teenistuse seaduse § 11 lõigete 2 ja 4, § 18
lõike 8, § 22 lõike 1, § 30 lõike 4, § 31 lõike 8 ja § 67 lõike 1, haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 ja § 34 lõike
4, märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse § 4 lõike 1, Vabariigi Valitsuse seaduse § 44 lõike 3, §
44¹ lõigete 1 ja 6, § 44² lõike 4, § 49 lõike 1 punktide 1 ja 3 ning § 53 lõike 5, riigivara seaduse § 4 lõike 5,
vangistusseaduse § 148, Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määrusega nr 319 „Justiitsministeeriumi
põhimääruse kinnitamine“ kinnitatud „Justiitsministeeriumi põhimääruse“ punkti 18 alapunktide 1, 2 ja 2¹, Vabariigi
Valitsuse 26. veebruari 2001. a määruse nr 80 „Asjaajamiskorra ühtsed alused“ § 4 lg 1 ning Vabariigi Valitsuse
30. augusti 2012. a määruse nr 71 „Kohtus riigi esindamise ja kohtumenetlusega riigile kaasnevate kulude
kandmise kord“ § 2 lõike 1, § 3 lõike 1 ja § 5 lõike 6 alusel.
 

1. peatükk
ÜLDNÕUDED

1. jagu
Reguleerimisala, kohaldamisala ja asjaajamise üldpõhimõtted

§ 1. Reguleerimisala ja kohaldamisala
 
(1)     Käesolev käskkiri määrab kindlaks Justiitsministeeriumi (edaspidi ministeerium) asjaajamise korraldamise
nõuded ning ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisala asutuste ametnikele ja töötajatele (edaspidi ühiselt
nimetatud teenistuja) antavad volitused.

(2)     Käskkiri on kohustuslik kõikidele ministeeriumi teenistujatele ning laieneb paragrahvides 24 ja 26 nimetatud
ulatuses ka valitsemisala asutuste teenistujatele.
 
§ 2. Asjaajamise korraldamine
 
(1)   Ministeeriumi  asjaajamine tagab ministeeriumi avatuse ja dokumentide avalikustamise dokumendiregistris,
kiirendab  dokumendiringlust ning soodustab  dokumentide õigeaegset täitmist ja nõuetekohast säilitamist. Hästi
korraldatud asjaajamine teeb info leidmise ja selle kasutamise võimalikult lihtsaks ning võimaldab teenistujal
langetada kiiresti õigeid otsuseid ministeeriumile püstitatud eesmärkide saavutamisel. Asjaajamine on korraldatud
põhimõttel, et dokumentide menetlemine toimub võimalikult väikese paberikuluga.
 
(2)   Ministeerium vahetab teiste riigiasutustega dokumente asutustevahelise dokumendivahetusesüsteemi
(edaspidi dokumendivahetuskeskus) kaudu.
 
(3)   Ministeeriumis kasutatakse elektroonilist dokumentide loomise, dokumentide haldamise ning menetlemise
infosüsteemi (edaspidi dokumendihaldussüsteemi).
 
(4)   Ministeeriumi asjaajamise korraldamise eest vastutab üldosakonna kantselei (edaspidi kantselei).



 
§ 3. Asjaajamisperiood
 
Ministeeriumi asjaajamisperiood on kalendriaasta (1. jaanuar-31.detsember).

2. jagu
Isikute vastuvõtt

§ 4. Vastuvõtule registreerimine ja selle korraldamine

(1)     Isiku taotlus vastuvõtule registreeritakse kantseleis.

(2)     Kantselei teenistuja või struktuuriüksuse asjaajamise eest vastutav teenistuja registreerib vastuvõtule soovija
isiku, kandes dokumendihaldussüsteemi isiku kontaktandmed ja pöördumise põhjuse.

(3)     Ministeeriumi vastuvõtuaeg isikutele on iga kuu esimesel neljapäeval kell 14.00-17.00.

(4)     Minister, kantsler või struktuuriüksuse juht võib vajadusel määrata isiku vastuvõtmiseks teise aja juhul, kui
vastuvõtule soovinud isik sellega nõustub.

(5)     Lõikes 4 nimetatud teenistuja võtab isiku ise vastu või määrab vastuvõtjaks mõne muu teenistuja.

§ 5. Vastuvõtust keeldumine

(1)     Isiku vastuvõtmisest võib keelduda või vastuvõtu lõpetada kui:
1)    isik on piiratud teovõimega ja kohus on talle määranud eestkostja ning vastuvõtul ei osale piiratud teovõimega
isiku esindaja;
2)    isik ei väljenda oma soove ning neid ei õnnestu lisaküsimuste esitamise abil välja selgitada;
3)    isik oma agressiivse käitumisega võib ohustada iseennast või teisi isikuid.

(2)     Isiku vastuvõtmisest keeldumisel või vastuvõtu lõpetamisel teavitatakse isikut võimalusest pöörduda teenistuja
poole kirjalikult.

(3)     Kui teenistuja vastuvõtu käigus leiab, et esitatud seisukoha või ettepaneku arvestamine või sellele vastamine
või soovitud teabe või selgituse andmine ei ole ministeeriumi pädevuses, teatab ta sellest vastuvõtul viibivale
isikule ja nimetab asutuse või organi, kelle pädevusse küsimus kuulub.
 

3. jagu
 Digitaalallkirja kasutamine ja autentimine

 
§ 6. Digitaalallkirja kasutamine
 
Ametikohajärgsete ülesannete täitmiseks vajalike dokumentide allkirjastamisel digitaalallkirjaga võib kasutada
isikutunnistusele kantud digitaalset allkirjastamist võimaldavat sertifikaati või muud digitaalallkirja seaduse
nõuetele vastavat sertifikaati.
 
§ 7. Autentimine
 
(1)   Dokumendihaldussüsteemi võib dokumente sisestada või neid seal luua ja menetlusmärkeid teha teenistuja,
kellel on vastavad õigused ja kelle isikusamasus on tuvastatud.
 
(2)   Teenistuja isikusamasuse tuvastamine (autentimine) toimub paroolipõhiselt või ID-kaardiga.
 

4. jagu
Üldnõuded dokumentidele

 
§ 8. Üldnõuded dokumendi koostamisele
 
(1)   Ministeeriumi dokumentide vormistamisel kasutatakse püstkirjas Arial kirjastiili tähesuurusega 10.
 
(2)   Dokumendid koostatakse ja vormistatakse vastavalt õigusaktides ning Eesti Standardis nr EVS 882-1:2013



ettenähtud nõuetele.
 
(3)   Dokumendi tekst peab olema täpne, keelelt ja stiililt korrektne, üheselt arusaadav ja võimalikult lühike.
 
(4)   Ministeeriumi asjaajamise keel on eesti keel ja dokumendid koostatakse eesti keeles, v.a välissuhtlusega
seotud kirjavahetus.
 
(5)   Võõrkeelsetele kirjadele vastatakse üldjuhul eesti keeles, kui ei ole põhjendatud aluseid teise keele
kasutamiseks. Põhjendatud aluste olemasolul kasutatakse Euroopa Liidu liikmesriikides enim levinud keeli
(inglise keel, prantsuse keel, saksa keel) või erandjuhtudel muid keeli.
 
(6)   Dokumendi vormistamisel ja teabekandja valikul lähtutakse:
1)    dokumendi liigist;
2)    kavandatavat saatmisviisist;
3)    nõudest tagada dokumendi ja tema tõestusväärtuse säilimine säilitustähtaja jooksul;
4)    võimalusest dokument nõuetekohaselt arhiveerida.
 
§ 9. Ministeeriumi dokumendimallid ja -plangid
 
(1)   Dokument vormistatakse dokumendimallile või -plangile.
 
(2)   Dokumendimallid on kättesaadavad arvutis võrgukettal mallide loetelust ja dokumendihalduses uue
dokumendi alustamisel ekraanivormilt.
 
(3)   Dokumendiplangina on kasutusel turvaelementidega kirjaplank (edaspidi turvaplank ).
 
(4)   Turvaplanke hoiab ja nende arvestust peab kantselei.
 
(5)   Dokumendi vormistamisel rikutud turvaplank hävitatakse kantseleis.

§ 10. Dokumendi elemendid
 
Dokumendi liigist lähtudes kasutatakse dokumendi elemente vastavalt Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001. a
määruses nr 80 „Asjaajamiskorra ühtsed alused“ sätestatule.
 
§ 11. Kuupäeva ja kellaaja märkimine dokumendil
 
(1)     Kuupäev märgitakse dokumendil vastavalt Eesti Standardile nr EVS 882-1:2006 numbrilisel kujul (nt
09.10.2013).
 
(2)     Õigusaktides ja välisriikidega peetavas kirjavahetuses eelistatakse kuupäeva sõnalis-numbrilist märkimisviisi
(nt 09.oktoober 2013).
 
(3)   Saabunud kirja, taotluse, teabenõude või muu dokumendi saabumise kuupäevaks
loetakse dokumendi registreerimise kuupäev.
 
(4)     Paberkandjal õigusakti,  väljasaadetava kirja või muu asutuses loodud väljasaadetava dokumendi kuupäevaks
on selle allkirjastamise kuupäev. Vajadusel võib dokumendile lisaks kuupäevale märkida ka kellaaja.
 
(5)     Digitaalselt allkirjastatud dokumentide puhul on kuupäevaks ja kellaajaks dokumendile antud digitaalallkirjas
sisalduv kuupäev ja kellaaeg.
 
(6)     Lepingu kuupäevaks loetakse selle sõlmimise kuupäev.

§ 12. Dokumentide adresseerimine
 
(1)     Dokumendi adressaat on asutus, juriidiline isik või nende struktuuriüksus või füüsiline isik.

(2)      Väljasaadetavale paberdokumendile märgitakse adressaadi nimi, tänava nimi, maja- ja korterinumber, asula
või sidejaoskonna nimi, sihtnumber, linna või maakonna nimi ning riigi nimi.
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Näide:
(Pr) Maie Mägi                         (Mr) Steaven Stone
Mere pst 5-6                             Central Book Store
10119 TALLINN                         The Leathermarket
                                               London SE2
                                               ENGLAND
 
(3)  Elektrooniliselt väljasaadetavale dokumendile märgitakse adressaadi nimi ja elektronposti aadress. 

Näide:
info@siseministeerium.ee
 
(4)     Kui kirjal on mitu adressaati, siis esitatakse vastavad nimed või nimetused
tähtsuse või tähestiku järjekorras. Soovitav on esitada mitte üle 3-4 adressaadi.

(5)     Kui sama dokument on suunatud üheliigilistele asutustele, võib adressaate üldistada.

Näide:
Maavalitsused
Ministeeriumid

5. jagu
Väljavõtte ja kinnitusmärke vormistamine

 
§ 13. Dokumendi väljavõtte vormistamine
 
(1)   Kui dokumendis sisalduvat teavet on vaja osaliselt taasesitada tehakse dokumendist väljavõte.
 
(2)   Väljavõte vormistatakse üldplangile.
 
(3)   Väljavõttes taasesitatakse lisaks põhisisule andmed, mille abil saab identifitseerida dokumendi väljaandja ja
dokumendi liigi ning dokumendi väljaandmise aja ja koha.
 
§ 14. Kinnitusmärge
 
(1)   Kinnitamise all mõistetakse paberkandjal dokumendi allkirja, ärakirja, väljatrüki või väljavõtte õigsuse
kinnitamist ja seda tehakse seaduses ettenähtud juhtudel.
 
(2)   Kinnitusmärkest peab nähtuma, et tegemist on dokumendi autentse allkirja, ärakirja, väljatrüki või
väljavõttega.
 
(3)   Kinnitusmärke kannab dokumendile kantselei juhataja.
 

6. jagu
Vapipitsati kasutamine

 
§ 15. Vapipitsati kasutamine paberdokumendil
 
(1)   Väljasaadetav paberdokument kinnitatakse vapipitseriga, kui see on õigusaktis ette nähtud.
 
(2)   Vapipitseri kasutamise korral ei kanta dokumendile kinnitusmärget.
 
(3)     Pitser peab riivama allkirja viimaseid tähti. Musta värvi pitserit ei kasutata.

(4)     Vapipitsati kasutamise ja hoidmise eest vastutab kantselei juhataja.
 
 
 

2. peatükk
VOLITUSTE ANDMINE

1. jagu



Üldsätted
 
§ 16. Peatüki reguleerimisala

Käesolevas peatükis antakse volitused ministeeriumi esindamiseks ulatuses, mis ei ole reguleeritud eriaktidega
või asjaajamiskorra muude sätetega. Siin reguleerimata küsimustes on ministeeriumi teenistujate pädevus
määratletud vastavat valdkonda reguleerivas õigusaktis, asjaajamiskorra muudes sätetes või üksikvolituses.

§ 17. Üldvolitus kantslerile

Kui kõrgemalseisvates õigusaktides ei ole ministeeriumi esindamise õigust antud ainuüksi ministrile või muule
teenistujale, on kantsleril ministeeriumi esindamise õigus kõigis küsimustes. Kantsler võib seda õigust edasi
volitada üldvolitusena või erivolitusena.

§ 18. Üldvolitus kantselei juhatajale 

Kantselei juhatajal on ministeeriumi esindamise õigus selliste informatiivsete dokumentide või muude
dokumentide allakirjutamisel, millega ei otsustata asja sisuliselt.

2. jagu
Pädevus haldusvälise isikuga suhtlemisel

 
§ 19. Taotlusele, vaidele, selgitustaotlusele ja märgukirjale vastamine
 
(1)   Taotlusele haldusmenetluses, vaidele, selgitustaotlusele või märgukirjale vastamisel ja selleks vajalike
menetlustoimingute tegemisel on ministeeriumi esindamise õigus igal ministeeriumi teenistujal tema töövaldkonna
piires.

(2)   Struktuuriüksuse juht, kantsler või minister võivad teenistus- või tööalase korralduse andmisega määrata
taotlused, vaided, selgitustaotlused ja märgukirjad, millele nad soovivad ise vastata ja menetlustoimingud, mida
soovivad ise teha.
 
§ 20. Toimingu tegemine

Haldusmenetluse toimingu tegemisel on ministeeriumi esindamise õigus igal ministeeriumi teenistujal tema
töövaldkonna piires.
 
§ 21. Kahju hüvitamise taotluse rahuldamine

Ministeeriumile esitatud kahju hüvitamise taotluse rahuldamise kohta tehakse otsus ministeeriumi juhtkonna
koosolekul. Järgides juhtkonna koosolekul otsustatut esindab ministeeriumit ministeeriumi teenistuja, kellele
asekantsler või kantsler on selle ülesandeks teinud.
 
§ 22. Riikliku ja teenistusliku järelevalvemenetluse toimingud

Riikliku ja teenistusliku järelevalvemenetluse toimingu tegemise pädevus on igal ministeeriumi teenistujal vastavalt
tema töövaldkonnale.

§ 23. Vangla tegevusega seotud haldusmenetlus

(1)   Vanglate osakonna talituse juhatajal on õigus esindada oma talituse tegevusvaldkonna piires ministeeriumit:
1)    vaideotsuse tegemisel;
2)    haldusakti täitmise peatamise otsustamisel vaidemenetluses;
3)    menetlustähtaja ennistamisel haldusmenetluses (sh vaidemenetluses);
4)    haldusakti andmisel, millega tehakse asjas sisuline otsus;
5)    muu otsus või toiming, mille tegemiseks on pädevus antud tema talituse nõunikule või peaspetsialistile.

(2)     Vanglate osakonna nõunikul, sisekontrolöril või peaspetsialistil on õigus esindada oma töövaldkonna piires
ministeeriumit:
1)    haldusmenetluse käigus tehtavate otsuste tegemisel, välja arvatud osas, milles on pädevus vanglate
osakonna talituse juhatajal või vanglate valdkonna asekantsleril;



2)    kinni peetava isiku paigutamise või ümberpaigutamise menetluse käigus tehtavate otsuste tegemisel; 
3)    märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamisel.
 

3. jagu
Pädevus kohtus esindamisel

 
§ 24. Volitused ministeeriumi ja riigi esindamiseks kohtus

(1)   Juhul, kui ministeeriumi vastu on kohtusse pöördutud või ministeerium kavatseb ise kohtusse pöörduda,
otsustatakse ministeeriumi juhtkonna koosolekul, kas pöörduda kohtusse või algatatud kohtuasjale vastu vaielda,
see õigeks võtta või sõlmida selles kompromiss, samuti kas on vajalik seisukoha küsimine Vabariigi Valitsuselt.
Algatatud kohtuasjale vastuvaidlemise otsuse võib teha ka asekantsler või kantsler ainuisikuliselt, kui ta on
hinnanud kohtuasja selle algataja jaoks selgelt perspektiivituks ning sellega ei muudeta ministeeriumi senist
praktikat.

(2)   Riiki võib ministeeriumi ja tema valitsemisala piires tsiviilasjades ja kriminaalasjades kannatanu ja
tsiviilkostjana kohtus esindada kantsler või tema volitatud teenistuja. Ministeeriumi valitsemisala asutuse
töövaidluses võib riiki esindada selle asutuse juht või tema volitatud isik.

(3)   Ministeeriumit võib halduskohtumenetluses menetlusosalisena esindada kantsler või tema volitatud
teenistuja. Justiitsministrit võib halduskohtumenetluses menetlusosalisena esindada kantsler või tema volitatud
ministeeriumiametnik.

(4)   Riigi lepingulise esindaja kasutamise kohtumenetluses võib otsustada, esindaja valida ja advokaadibürooga
kliendilepingu sõlmida  kantsler ministeeriumiga ja ministeeriumi valitsemisala asutuse juht tema juhitava
asutusega seotud kohtuasjades.

4. jagu
Teenistus- ja töösuhetega seotud pädevus

§ 25. Teenistus- ja tööalaste kordade kehtestamine

(1)   Kantsleril on õigus kehtestada ministeeriumi kõigi teenistujate jaoks kohustuslikke töökorralduse reegleid
(v.a palgajuhendit), sh:
1)    värbamise ja valiku korda;
2)    töö- ja puhkeaja korraldust;
3)    puhkuse andmise ja kasutamise reegleid;
4)    lähetusse saatmise ja lähetuse kulude hüvitamise korda;
5)    koolituse korda;
6)    arengu- ja hindamisvestluste ning katseajavestluse pidamise korda.
 
(2)   Lõikes 1 antud volituse täitmisel on kantsleril õigus jätta konkreetsete otsuste tegemine nii ministri kui
kantsleri poolt ametikohale nimetatavate ametnike ja tööle võetavate töötajate suhtes endale või volitada nende
tegemine muudele ministeeriumi teenistujatele.

§ 26. Ministeeriumi teenistuskohtade koosseis ja teenistuskohtade liigitus teenistusgruppideks

(1)   Ministeeriumi teenistuskohtade koosseisu kehtestamise õigus on kantsleril.

(2)   Ministeeriumi üldosakonna arendus- ja personalitalituse juhatajal on õigus kehtestada ministeeriumi
teenistuskohtade liigitus teenistusgruppideks. 

(3)   Volitan ministeeriumi valitsemisala ametiasutuse juhti kehtestama tema juhitavas asutuses teenistuskohtade
liigituse teenistusgruppideks kooskõlastatult ministeeriumi üldosakonna arendus- ja personalitalituse juhatajaga.

(4)   Volitan vangla direktorit kehtestama tema juhitavas vanglas teenistuskohtade liigituse teenistusgruppideks
kooskõlastatult ministeeriumi üldosakonna arendus- ja personalitalituse juhatajaga ning vanglate osakonna õiguse
ja arenduse talituse juhatajaga.
 
§ 27. Ametikohale nimetamine ja töölepingu sõlmimine 



Kantsler nimetab ametikohale kõik ministeeriumi ametnikud ja sõlmib töölepingu kõigi ministeeriumi töötajatega,
välja arvatud asekantsler, osakonna juhataja ja ministri nõunik. Kantsler teostab kõiki eelmises lauses nimetatuga
kaasnevaid õiguseid ning kantsler loetakse tema poolt ametikohale nimetatavate ametnike ametisse nimetamise
õigust omavaks isikuks avaliku teenistuse seaduse mõttes.
 
§ 28. Teenistus- ja töösuhteid puudutavad dokumendid

(1)   Teenistuslehe ja muude teenistus- või töösuhet puudutavate dokumentide edastamisel, ministeeriumis
töötamise kohta tõendi või muu informatiivse kirja allkirjastamisel on ministeeriumi esindamise pädevus
üldosakonna arendus- ja personalitalituse juhatajal.

(2)   Üldosakonna arendus- ja personalitalituse juhatajal on õigus allkirjastada töösuhte lõppu fikseerivat
dokumenti. See õigus ei laiene töölepingu lõpetamise kokkuleppe sõlmimisele ega ülesütlemisavalduse
tegemisele.

5. jagu
Pädevus asutustega suhtlemisel

§ 29. Kirjavahetus asutustega

(1)   Asutustega peetavas kirjavahetuses on ministeeriumi esindamise õigus igal ministeeriumi teenistujal tema
töövaldkonna piires, välja arvatud valitsemisala asutusele korralduste andmisel.
 
(2)     Struktuuriüksuse juht, kantsler või minister võib teenistus- või tööalase korralduse andmisega määrata kirjad,
millele soovib ta ise vastata.

§ 30. Ministri ainupädevus asutustega suhtlemisel
 
(1)   Poliitilist küsimust käsitleva kirja Riigikogule, Vabariigi Presidendile, õiguskantslerile, teisele ministrile või
muu olulist poliitilist seisukohta väljendava kirja allkirjastab minister.

(2)   Õigusakti eelnõu esitab kooskõlastamiseks, otsustab saabunud eelnõu kooskõlastamise ja esitab õigusakti
eelnõu ning muud dokumendid Vabariigi Valitsusele minister.

§ 31. Distsiplinaarkaristuse määramine vanglaametnikule

Vanglaametnikule distsiplinaarkaristuse määramise õigus on lisaks ministrile ka vanglate  valdkonna
asekantsleril.

§ 32. Vanglaametniku eriala õppuri praktikale suunamine

Vanglaametniku eriala õppuri praktikale suunamise õigus on vanglate osakonna talituse juhatajal.

§ 33.  Rahvusvaheline õigusalane koostöö

Rahvusvahelise abistamistaotluse edastamise õigus on kriminaalpoliitika osakonna rahvusvahelise õigusabi
talituse teenistujal.

§ 34. Esindamine Euroopa Liidu küsimustes

(1)   Euroopa Liidu koordinatsioonikogus osaleb ministeeriumi esindajana teenistuja, kes juhib või koordineerib
ministeeriumi Euroopa Liidu suunalist tööd.

(2)   Euroopa Kohtu eelotsusemenetluste ja Eesti suhtes algatatud rikkumismenetluste andmekogu täitmisel
esindab ministeeriumit kantsleri nõunik Euroopa Liidu küsimustes, kooskõlastatult teenistujaga, kelle
töövaldkonda küsimus kuulub.

3. peatükk
DOKUMENTIDE REGISTREERIMINE

1. jagu
Dokumendiregister



§ 35. Dokumendiregistrile esitatavad nõuded
 
(1)     Dokumendiregistri pidamisega tagatakse:
1)    registreeritud dokumentide arvestus;
2)    dokumendi leidmine liigi, numbri, kuupäeva, sisu, saabumise või väljasaatmise aja, väljaandja, saatja, sarja
või muude andmete kaudu.

(2)   Dokumendiregister on avalik seaduses sätestatud ulatuses ja juurdepääs digitaalselt peetavale
dokumendiregistrile on tagatud ministeeriumi veebilehe kaudu.

 
2. jagu

Dokumentide registreerimise üldnõuded
 

§ 36. Ministeeriumi ametlik elektronposti aadress
 
(1)   Ministeeriumi ametlik elektronposti aadress on info@just.ee.
 
(2)   Ametlik elektronposti aadress avaldatakse ministeeriumi veebilehel http://www.just.ee.
 
§ 37. Dokumendi registreerimiseks edastamine
 
(1)   Kui digitaaldokument saabub muule, kui ministeeriumi ametlikule elektronposti aadressile, edastatakse
dokument registreerimiseks ametlikule elektronposti aadressile või struktuuriüksuse asjaajamise eest vastutavale
teenistujale.
 
(2)   Käsipostiga saabunud või teenistujale isiklikult üleantud paberkandjal dokument, mis tuleb registreerida
dokumendiregistris, esitatakse registreerimiseks kantseleile.

§ 38. Saabunud dokumendi registreerimiseelne menetlemine
 
(1)     Kantseleis kontrollitakse saabunud dokumendi registreerimiskõlbulikkust, sealhulgas kontrollitakse
adressaadi õigsust, selgitatakse välja, kas dokument on olulisemate vorminõuetega kooskõlas ja kas loetletud
lisad on olemas.

(2)     Kui esineb olulisi puudusi, siis võetakse ühendust dokumendi saatjaga ning võimaluse korral  lisatakse
puuduvad andmed.

(3)     Saabunud paberkandjal dokumendi esimese lehekülje paremasse alumisse serva (seal vaba pinna puudumise
korral esilehe muule vabale pinnale) kantakse saabumismärke tegemiseks stamp. Stambile märgitakse
saabumise kuupäev ja dokumendiviit, mis saadakse registreerimise käigus.
 
§ 39. Dokumendi registrisse kandmine
 
(1)     Digitaalne dokument salvestatakse terviklikuna dokumendihalduses vastavasse sarja pärast dokumendi
registreerimiskõlblikkuses veendumist.

(2)     Saabunud paberkandjal dokument skaneeritakse pärast dokumendi registreerimiskõlblikkuses veendumist,
välja arvatud juhul, kui registreerimist ei ole ette nähtud.

(3)     Faksi teel saabunud dokument registreeritakse selle saabumise päeval. Hiljem saabuvat sama dokumendi
originaalallkirjaga dokumenti sel juhul eraldi ei registreerita ning dokumendiregistrisse tehakse lisasissekanne
originaali saabumise kuupäeva kohta.

(4)     Riigisaladust sisaldavate dokumentide registrit peetakse eraldi, lähtudes riigisaladuse ja salastatud välisteabe
seadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest.

§ 40. Dokumendiregistrisse mittekantavad dokumendid
 
(1)   Dokumendiregistrisse ei kanta andmeid järgmiste dokumentide kohta:
1)    kutse, õnnitluskaart ja kaastundeavaldus;



2)    reklaamtrükis või muu informatiivse sisuga trükis;
3)    perioodiline trükis (ajaleht, ajakiri  vm.);
4)    dokument märkega “ISIKLIK”;
5)    dokument, milles puudub märge saatja nime ja kontaktandmete kohta;
6)    dokument, mille adressaadina on märgitud teine asutus või isik;
7)    paberkandjal dokument või digitaalallkirja nõudev dokument, millel ettenähtud allkirjad puuduvad.

(2)   Lõike 1 punktis 4 nimetatud dokument edastatakse adressaadile avamata. Kui selgub, et märkega “ISIKLIK”
saabunud dokument on ametialane, tagastatakse see viivitamata kantseleile ja dokument registreeritakse.
 
(3)   Lõike 1 punktis 6 nimetatud dokumendi kohta selgitab kantselei välja saatmise põhjuse ja vajadusel edastab
õigele aadressile.
 
§ 41. Dokumendiregistrisse kantavad andmed
 
(1)   Saabunud ja väljasaadetavate dokumentide kohta  kantakse dokumendiregistrisse vähemalt järgmised
andmed:
1)    saatja, saaja või osapoole nimi;
2)    saatja, saaja või osapoole postiaadress või elektronposti aadress;
3)    olemasolul dokumendi saatja poolt märgitud viit;
4)    dokumendi kuupäev;
5)    saabumise või saatmise kuupäev;
6)    dokumendi liik;
7)    pealkiri või dokumendi lühike sisukokkuvõte;
8)    kui saabunud dokument eeldab vastust, siis dokumendi täitmise tähtpäev;
9)    juurdepääsupiirang vastavalt käesoleva korra §-dele 70 ja 71, kui dokument on mõeldud asutusesiseseks
kasutamiseks;
10)   saatmisviis (e-post, DVK, post, faks, kuller, anti isiklikult üle).

(2)   Dokumendi registreerimisel luuakse dokumendi järjekorranumber automaatselt.
 
(3)   Vastusdokumendid seotakse algdokumentidega ja need registreeritakse üldjuhul ühe järjekorranumbri all.
 
(4)     Dokument on registreeritud, kui talle on antud viit ja tema kohta on registrisse kantud identifitseerimist
võimaldavad andmed vastavalt registreeritava dokumendi liigile.
 
§ 42. Dokumendiviit
 
(1)   Saabunud või väljasaadetavale dokumendile antakse registreerimisel viit, mis koosneb sarja tähisest
dokumentide loetelu järgi, aastaarvu kahest viimasest numbrist ja järjekorranumbrist dokumendiregistri järgi. Kui
sarjale kehtestatud reeglid seda  võimaldavad, saab lisada ka individualiseerivad numbrid. Tähistena kasutakse
araabia numbreid ja ladina tähti, mis eraldatakse üksteisest sidekriipsu ja kaldkriipsuga.
Näide: Volikiri esindamisest 1-10/14-32, milles 1 -10 on sarja tähis: selles 1 tähistab funktsiooni ja 10  sarja, 14
on aastaarvu kaks viimast numbrit ja 32 on järjekorranumber dokumendiregistri järgi.
 
(2)   Registrid, mille alusel erinevaid dokumendiliike registreeritakse:
1)    ministri määrus;
2)    ministri põhitegevuse käskkiri;
3)    kantsleri põhitegevuse käskkiri;
4)    vanglate asekantsleri põhitegevuse käskkiri;
5)    asekantsleri korraldus;
6)    ministri või kantsleri personalikäskkiri;
7)    distsiplinaarkaristuse või ergutuse käskkiri;
8)    lähetuse korraldus;
9)    puhkuse korraldus;
10)   koolitustaotlus;
11)   juhtimise üleandmise-vastuvõtmise akt;
12)   asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akt;
13)   juhtimisalane protokoll;
14)   Kuriteoennetuse Nõukogu protokoll;
15)   leping;



16)   tööleping;
17)   tööstusomandi apellatsioonikomisjoni toimik;
18)   patendivoliniku toimik;
19)   Euroopa Liidu „piiratud“ tasemega riigisaladusega dokument;
20)   välisriigi „piiratud“ tasemega riigisaladusega dokument;
21)   siseriiklik „piiratud“ tasemega riigisaladusega dokument;
22)   NATO „piiratud“ tasemega riigisaladusega dokument;
23)   üldregister, kuhu kuuluvad kirjad jm dokumendid, mis ei ole eelpooltoodud registritega seotud.
 
(3)   Määruste, käskkirjade ja korralduste puhul on viidaks ainult registreerimisnumber.
 
(4)   Registreerimisnumbrid algavad igal kalendriaastal numbrist 1.
 
(5)   Dokumendiregistrisse kantakse uus järjekorranumber saabunud algdokumendi või väljasaadetava
initsiatiivdokumendi registreerimisel. Saabunud vastusdokument ja väljasaadetav vastusdokument ning korduvalt
saabunud dokument ja korduvalt  väljasaadetav dokument registreeritakse ühel kalendriaastal esmakordselt
registreeritud dokumendi numbriga.
 
§ 43. Asja tähis dokumendihaldussüsteemis
 
(1)     Dokumendihaldussüsteemi asjamenetluses registreeritakse erinevad asjaliigid eraldi registrites. Asja tähis
koosneb sarja tähisest, kuhu asi registreeritakse, aasta kahest viimasest numbrist ja järjekorranumbrist antud
asjaliigis.
Näide: Asja tähis 12-1/140032, milles 12-1 on sarja tähis, 14 on asja algatamise aasta kaks viimast numbrit ja
0032 asja number.

(2)     Asjamenetluse registrid, milles asju registreeritakse, on järgmised:
1)    eelnõu;
2)    kohtuasi;
3)    järelevalvemenetlus;
4)    distsiplinaarmenetlus;
5)    rahvusvaheline justiitskoostöö;
6)    IT arendusprojekt;
7)    riigihange.

(3)     Dokumendile, mis on seotud asjamenetlusega, lisatakse dokumendiviidale lisaks ka asja tähis.
Näide:
Rahvusvahelise justiitskoostöö kirjavahetus kriminaalasjades - dokumendiviit on 12-1/140032/14-345, milles 12-1
on sarja tähis, 140032 on asja tähis, milles 14 on aasta kaks viimast numbrit ja 0032 asja number, 14 on
dokumendi registreerimise aasta kaks viimast numbrit ja 345 on dokumendi järjekorranumber dokumendiregistri
järgi.
 
(4)     Ühes asjamenetluses saabunud dokument registreeritakse samasse asjatoimikusse, millega ta seotud on või
lisatakse seosena samasse asjatoimikusse.
 
 
 
 

4. peatükk
DOKUMENDI MENETLEMINE

1. jagu
Dokumendi menetlemise üldpõhimõtted

 
§ 44. Dokumendihaldussüsteem
 
(1)     Dokumendi menetlemine toimub üldjuhul dokumendihaldussüsteemis.

(2)     Dokumendi menetlemine hõlmab järgmisi etappe:
1)      Dokumendi läbivaatamine;
2)      dokumendi koostamine;
3)      dokumendi kooskõlastamine;



4)      dokumendi allkirjastamine;
5)      dokumendi registreerimine;
6)      dokumendi väljasaatmine. 

(3)     Kogu info dokumendi ja selle menetlemise kohta peab olema seotud nii, et oleks tagatud dokumendiga
seotud asjaajamise terviklikkus.
 
(4)     Dokumendi menetlemiseks salvestatakse dokument dokumendihaldussüsteemi ning luuakse sellele
terviktöövoog. Terviktöövoog koosneb töövoogudest, mis omakorda koosnevad tööülesannetest. Töövoos saab
valida erinevaid tööülesande täitjaid erinevate täitmise tähtaegadega.
 
(5)     Dokumentide menetlemisel on võimalik valida eeldefineeritud terviktöövooge (nt täitmise tööülesanne,
väljaminev dokument). Vajadusel võib eeldefineeritud terviktöövoogudest eemaldada mittevajalikud töövood ja
tööülesanded või lisada uusi.

(6)     Terviktöövoogu ei algatata juhul, kui dokumendi koostaja on ise ka allkirjastaja, puudub dokumendi
kooskõlastamise vajadus ja dokument edastatakse paberkandjal. 

§ 45. Tööülesanded
 
(1)     Ministeeriumi teenistujal on kohustus jälgida talle suunatud tööülesandeid ja täita need tähtaegselt 
arvestades õigusaktidest ja teenistus- või tööalaste korraldustest tulenevate tähtaegadega. 

(2)     Tööülesanded kuvatakse dokumendihaldussüsteemis ja saadetakse teenistuja elektronposti aadressile
automaatse teavitusena.
 
(3)     Lisaks on võimalik endale tellida teavitusi konkreetse dokumendi või terviktöövoo kohta.

 
2. jagu

Dokumendi läbivaatamine
 
§ 46. Dokumendile vastutaja määramine ja dokumendi täitmiseks edastamine
 
(1)     Kantselei määrab sissetulevale dokumendile vastutaja ja suunab selle menetlusse (algatab terviktöövoo). Kui
kantselei teenistuja ei oska otsustada, kellele saabunud dokument lahendamiseks saata, edastab ta
dokumendiga seotud terviktöövoo kantslerile, kes määrab dokumendi eest vastutaja.
 
(2)     Tööülesande vastutaja võib vajadusel delegeerida tööülesande täitmiseks teisele teenistujale.

(3)     Kui dokumenti peab selle sisu arvestades üheaegselt menetlema mitu teenistujat, määratakse
dokumendile kaastäitjad.
 
(4)     Lisaks tööülesande delegeerimisele saab anda  ka tööülesandeid arvamuse andmiseks ja teadmiseks,
samuti on võimalus alustada arutelu seoses dokumendi täitmisega.
 
 
 
§ 47. Täitmise tähtajad
 
(1)     Dokument vaadatakse läbi ja asi lahendatakse 30 päeva jooksul dokumendi saamisest arvates, kui
õigusaktidest või juhi teenistus- või tööalasest korraldusest ei tulene muud tähtaega.

(2)     Asja lahendamise tähtaega võib õigusaktides ettenähtud korras ja tingimustel pikendada. Tähtaja
pikendamisest teatatakse dokumendi saatjale enne tähtaja saabumist.
 
(3)   Dokumendi läbivaatamise ja asja lahendamise tähtaja algust arvestatakse dokumendi saabumisele
järgnevast päevast, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.
 
§ 48. Tähtpäeva järgimine
 
(1)   Dokumendi tähtaegse täitmise eest vastutab dokumendi vastutaja.



 
(2)   Talituse juhataja on kohustatud vähemalt üks kord kuus kontrollima talle alluvatele teenistujatele antud
ülesannete täitmise tähtaegadest kinnipidamist.
 
(3)   Struktuuriüksuse asjaajamise eest vastutav teenistuja jälgib iga päev oma struktuuriüksuse teenistujate
ülesannete tähtaegset täitmist ja vajadusel informeerib teenistujat peatsest tähtaja lõppemisest.
      

3. jagu
Dokumendi koostamine, kooskõlastamine ja allkirjastamine

 
§ 49. Dokumendi koostamine
 
(1)   Dokument koostatakse 1. peatüki nõuete kohaselt.
 
(2)     Dokumendil olevad andmeväljad täidetakse vastavalt väljadel märgitud tekstile. Kõik andmeväljad peavad
olema õigesti täidetud, et andmed kanduksid mallilt ekraanivormile ja vastupidi.

(3)     Kõik informatiivse sisuga failid lisatakse dokumendi ekraanivormi taustainfo failide plokki ja eraldi
dokumendina ei pea neid salvestama.

(4)     Kõik dokumendiga kaasnevad lisad, mis kuuluvad allkirjastamisele, lisatakse failidena dokumendi
ekraanivormi failide plokki ja üldjuhul neid eraldi dokumendina ei salvestata.

(5)     Turvaplangile vormistatakse dokumendid, mille allkirjastab omakäeliselt minister või kantsler.
 
§ 50. Terviktöövoo koostamine
 
(1)     Dokumendi edasiseks menetlemiseks algatatakse reeglina iseseisev terviktöövoog või lisatakse dokument
olemasolevasse terviktöövoogu. Uue terviktöövoo loomisel valitakse võimalusel sobiv eeldefineeritud terviktöövoog
vastavalt dokumendiliigile.

(2)     Allkirjastamiseks esitatud dokumentidest peab olema arusaadav, millised dokumendid allkirjastatakse ja
millised on lisatud infoks.
 
§ 51. Dokumendi kooskõlastamine
 
(1)     Ministeeriumisiseselt kooskõlastatakse dokumendid menetluse käigus. 

(2)     Dokumendi koostaja kooskõlastab dokumendi kõikide juhtidega, kes paiknevad struktuuris tema ja
dokumendi allkirjastaja vahel, samuti muude ministeeriumi teenistujatega, kelle töövaldkonda dokument puudutab.
Kui dokumendi koostaja allkirjastab dokumendi ise, kooskõlastab ta selle vähemalt oma vahetu juhiga. Juht võib
teenistus- või tööalase korralduse andmisega määrata dokumendid, mida temaga ei kooskõlastata.

(3)     Dokument saadetakse kooskõlastamiseks kõigepealt astmelt madalamale teenistujale ja seejärel astmelt
kõrgemale teenistujale. Vajadusel ja võimalusel võib dokumenti saata kooskõlastamiseks ka paralleelselt mitmele
teenistujale korraga.

(4)     Dokument kooskõlastatakse märkusteta, kooskõlastatakse märkustega või ei kooskõlastata.
Mittekooskõlastamist tuleb põhjendada.

§ 52. Allkirjastamise põhireeglid
 
(1)   Dokument saadetakse allkirjastamiseks, kui dokument on terviktöövoos kooskõlastatud.
 
(2)  Ministeeriumist väljasaadetava dokumendi allkirjastamiseks kasutatakse digitaalallkirja, välja arvatud juhul,
kui:
1)      õigusaktidest tuleneb muu vorminõue;
2)      dokumendi adressaadil puudub võimalus digitaalselt allkirjastatud dokumendiga tutvuda;
3)      adressaadi elektronposti aadress ei ole teada;
4)      adressaat on teatanud, et ta ei soovi saada digitaalselt allkirjastatud dokumenti;
5)      kasutatakse vapipitserit võiturvaplanki.



 
(3)     Lõike 2 punktides 2, 3 ja 4 nimetatud juhtudel võib vajadusel dokumendi allkirjastada digitaalselt. Sel juhul
luuakse kantseleile tööülesanne dokumendi väljaprintimiseks ja digiallkirja tõestamiseks.

§ 53. Paberdokumendi menetlemine
 
(1)   Kui paberkandjal dokumendi menetlemiseks ei tule vastavalt § 44 lõikele 6 terviktöövoogu algatada,
registreerib koostaja dokumendi pärast vormistamist, paneb PDF vormingusse, prindib selle välja, allkirjastab ning
toimetab kantseleisse väljasaatmiseks.
 
(2)   Paragrahvi 44 lõikes 6 nimetatud juhul luuakse terviktöövoog, millele võib vajadusel lisada täiendava
tööülesande kantseleile või struktuuriüksuse asjaajamise eest vastutavale teenistujale, kes registreerib
dokumendi,  prindib selle välja ja edastab pädevale teenistujale allkirjastamiseks. Struktuuriüksuse asjaajamise
eest vastutav teenistuja skaneerib vajadusel allkirjaga dokumendi ja lisab selle antud kirja ekraanivormil failide
plokki.

§ 54. Digitaaldokumendi menetlemine
 
(1)     Digitaaldokumendi allkirjastamisel allkirjastatakse dokument selliselt, et allkiri lisandub dokumendile ja
moodustub üks allkirjastatud dokument.

(2)     Märkeruudu tähistamisega peab määrama põhidokumendi, mille juurde allkirjastamise käigus tekib
digitaalallkirja konteiner. 

(3)     Märkeruudu tähistamisega peab määrama, milline dokument läheb digitaalsele allkirjastamisele.

(4)     Kui allkirjastamiseks on esitatud mitu dokumenti, siis tuleb määrata, kas need allkirjastatakse kõik koos või
kõik eraldi. Kui allkirjastatakse kõik koos, siis tähistatakse  märkeruudus põhidokument, mille juurde tekib
digikonteiner. Kui allkirjastatakse kõik eraldi, siis jäetakse põhidokumendi märkeruut tähistamata.

(5)     Allkirjastamise käigus dokument registreeritakse ja teisendatakse PDF-vormingusse  süsteemi poolt.

(6)     Dokumenti ei tohi enne registreerida, kui see allkirjastatakse digitaalallkirjaga.
 
§ 55. Kirja menetlemine
 
(1)   Kirja koostaja  valmistab selle ette tähtaja jooksul, vormistab nõuetekohaselt ja kui kooskõlastamine on
vajalik, siis suunab kooskõlastamisele ning seejärel allkirjastamisele.
 
(2)   Kirja koostamist alustatakse arvutis vastaval kirjamallil või dokumendihalduses väljamineva kirja
ekraanivormilt. Vastuskirja koostamist alustatakse sissetuleva kirja ekraanivormilt vajutades nupule „Lisa vastus“.
Kirja sisust olenevalt valitakse õige eestikeelne või ingliskeelne kirjamall või asutusesisese kasutamise märkega
kirjamall.

§ 56. Õigustloova akti eelnõu menetlemine
 
(1)   Õigustloova akti eelnõu vormistamiseks kasutatakse järgmisi malle: eelnõu mall, Vabariigi Valitsuse
määruse eelnõu mall ja ministri määruse eelnõu mall.
 
(2)     Eelnõu esituskirja  juurde lisatakse kõik selle eelnõu juurde kuuluvad dokumendid eraldi failidena. Eelnõud,
seletuskirja ega muid lisasid eraldi dokumentidena ei vormistata.
 
(3)     Õigustloova akti eelnõu koostaja  kooskõlastab eelnõu  teiste asjaomaste osakondadega. Koostaja
täpsustab terviktöövoos ülesannete jaotuse või kokkuleppe. Kui kommentaarides ega resolutsioonis eraldi
ülesannete jaotust ei ole, siis eeldatakse, et vajalikud tegevused teostab eelnõu eest vastutaja.
 
(4)     Õigustloovate aktide eelnõud, mis vajavad teiste ministeeriumide või asutuste kooskõlastust, sisestatakse
kantselei teenistujate poolt eelnõude menetlemise portaali EIS.
 
(5)     Kodanikele ja huvigruppidele arvamuse avaldamise võimaldamiseks avaldatakse vajadusel õigusaktide ja
muude dokumentide eelnõud kaasamise infosüsteemis (edaspidi osalusveeb). Osalusveebis avaldatakse eelnõud



samaaegselt nende EIS-is avaldamisega.
 
(6)     Eelnõu osalusveebis avaldamine koosneb järgmistest tegevustest:
1)    eelnõu eest vastutav teenistuja otsustab eelnõu avaldamise otstarbekuse osalusveebis ja teavitab sellest
ministeeriumi kaasamistegevust koordineerivat teenistujat (edaspidi kaasamise koordineerija);
2)    eelnõu eest vastutav teenistuja lisab seletuskirja osasse „Eelnõu kooskõlastamine“ viite eelnõu osalusveebis
avaldamise kohta;
3)    kaasamise koordineerija avaldab eelnõu koos asjassepuutuvate lisadega osalusveebis;
4)    eelnõu eest vastutav teenistuja koostab osalusveebi kaudu laekunud arvamustele koondvastuse;
5)    kaasamise koordineerija avaldab koondvastuse osalusveebis.

(7)   Ministri määruse eelnõu kooskõlastamise lõppedes vormistatakse määrus uuesti ministri määruse mallile ja
salvestatakse  ministri määruste sarja.
 
§ 57. Memo esitamine eelnõule
 
(1)   Seaduseeelnõu menetluse käigus koostatakse eelnõu lühikokkuvõttena memo, mis lisatakse eelnõu
terviktöövoole. Memo koostamise eesmärgiks on anda ministrile operatiivne ülevaade valminud eelnõu eesmärgist,
olulisematest muutustest, sihtrühmast, maksumusest jm tähtsamatest asjaoludest. Memo täiendatakse vastavalt
vajadusele eelnõu menetlemise käigus.
 
(2)     Enne eelnõu saatmist Riigikantseleile, edastab eelnõu menetlemise eest vastutav teenistuja eelnõu kohta
käiva memo tähtaegselt ministri nõunikule.
 
(3)     Memo antakse ministrile kaasa Vabariigi Valitsuse istungile, Riigikogu komisjoni lugemisele ja Riigikogu
täiskogu lugemisele.
 
§ 58. Muude asutuste esitatud eelnõude kooskõlastamine

(1)  Kui muu asutuse esitatud õigustloova akti eelnõu kooskõlastatakse märkustega või jäetakse
kooskõlastamata, vormistatakse ja menetletakse seda kui vastuskirja. Kooskõlastuskirja lisab kantselei EIS-i.

(2)     Muu asutuse esitatud õigustloova akti eelnõu kooskõlastamisel märkusteta ei ole vajalik eraldi
kooskõlastuskirja vormistada. Kantselei sisestab vastava kooskõlastusmärke EIS-i.

(3)     Eelnõule vastuskirja koostaja esitab kooskõlastuskirja terviktöövoo kommentaaris oma seisukoha eelnõu
olulisuse ja edasise menetluses osalemise vajaduse kohta.

(4)     Kui ministeeriumile on saabunud kooskõlastamiseks eelnõu, mida loetakse ministeeriumi jaoks oluliseks,
võtab eelnõu eest vastutaja eelnõu edasise menetluse Riigikogus jälgimise alla ning vajadusel osaleb eelnõu
menetluses.

 
§ 59. Lepingu menetlemine
 
(1)   Lepingu vormistamiseks kasutatakse lepingumalle, kui üldosakonna õigustalitusega ei ole kokku lepitud
teisiti.
 
(2)   Lepingu projekt kooskõlastatakse vähemalt järgmiste teenistujatega:
1)   lepinguga seotud eelarverea eest vastutaja, kes kirjutab terviktöövoo kommentaaridesse viite
finantseerimisallikale. Kui lepingu sõlmimisel esindab ministeeriumit isik, kes vajab selleks täiendavat volitust,
loetakse lepinguprojekti kooskõlastamisega antuks ka eelarverea eest vastutava isiku volitus;
2)   õigustalituse teenistuja;
3)   õigustalituse juhataja;
4)   finants- ja varahaldustalituse referent;
5)   vastava valdkonna finantsanalüütik;
6)   finants- ja varahaldustalituse juhataja;
7)   vajaduse korral asekantsleri abi või nõunik;
8)   vajaduse korral asekantsler;
9)   kantsleri abi, kui lepingu allkirjastab kantsler.
 



(3)     Teenistuja, kellele kahepoolselt allkirjastatud leping või akt  saadeti, edastab selle ministeeriumi ametlikule
elektronposti aadressile või salvestab selle dokumendihaldussüsteemis ja lisab terviktöövoole, milles seda
menetleti.
 
(4)     Kantselei teenistuja edastab füüsilise isikuga sõlmitud lepingu, toetuse lepingu ja akti pärast sõlmimist Riigi
Tugiteenuste Keskusele koos vajaliku teabega.
 
§ 60. Garantiikirja menetlemine

(1)   Garantiikiri vormistatakse kirjamallile.

(2)     Garantiikiri kooskõlastatakse vähemalt järgmiste teenistujatega:
1)    eelarverea eest vastutaja;
2)    finants- ja varahaldustalituse referent;
3)      vastava valdkonna finantsanalüütik.

(3)     Garantiikirja koostaja peab väljendama kirjas või terviktöövoo kommentaaris millise summa ulatuses
garantiikirjaga kohustusi võetakse.
 
(4)     Garantiikirja allkirjastab finants- ja varahaldustalituse juhataja või kui summa ületab 1500 eurot, siis kantsler.
 
§ 61. Arvete menetlemine
 
(1)   Arve menetlemine toimub elektroonilises arvete menetlemise süsteemis. Saabunud arvete lisamise
elektroonilisse arvete menetlemise süsteemi korraldab kantselei.
 
(2)   Arve kooskõlastatakse vähemalt järgmiste isikutega:
1)      finants- ja varahaldustalituse referent;
2)      asja või teenuse tellinud teenistuja;
3)      eelarverea eest vastutaja;
4)      vastava valdkonna finantsanalüütik;
5)      Riigi Tugiteenuste Keskuse raamatupidaja.
 
(3)   Asja või teenuse tellinud teenistuja kannab temale suunatud arve menetluse kommentaaridesse arvega
seotud järgmise info:
1)    millise tegevusega arve on seotud;
2)    lepingu, eelarve, lähetuskorralduse, koolitustaotluse või garantiikirja olemasolu korral lisab selle manusena
või dokumendihaldussüsteemi menetluse lingina arve menetlusele;
3)    ürituse või koolitusega seotud arve puhul osavõtjate arvu, näidates eraldi ministeeriumi teenistujate ja
teenuslepingu alusel tegutsevate isikute arvu;
4)    allasutuste koolitusarve puhul koolitusest osavõtjate arv allasutuste kaupa.
 
(4)   Asja või teenuse tellinud teenistuja või eelarverea eest vastutaja kirjutab kommentaarilahtrisse viite, millistest
vahenditest ning millise osakonna või talituse eelarvest kulu tehakse.
 
(5)   Finants- ja varahaldustalituse referent kontrollib ja vajadusel täiendab märgitud finantseerimisallikat ning lisab
arvele vastava konteeringu. Referent märgib lepingu või eelarvega seotud kulutunnused finants- ja
varahaldustalituse hallatavasse lepingute registrisse.
 
§ 62. Asutusesisese eelarve menetlemine
 
(1)   Asutusesisese eelarve koostab ürituse (koolitus, konverents vms) korraldaja kulude planeerimiseks juhul, kui
üritusega on seotud kahte või enamat liiki kulu (nt ruumide rent, lektoritasu jms).
 
(2)   Eelarve kooskõlastatakse vähemalt järgmiste teenistujatega:
1)      üritusega seotud eelarverea eest vastutaja, kes kirjutab terviktöövoo kommentaarilahtrisse viite
finantseerimisallikale (kui eelarve koostaja pole viidet juba kirjutanud);
2)      finants- ja varahaldustalituse referent;
3)      vastava valdkonna finantsanalüütik;
4)      finants- ja varahaldustalituse juhataja;
5)      kantsleri abi;



6)      kantsler.
 
(3)   Eelarvet ei allkirjastata.
 
§ 63. Teabenõude menetlemine
 
(1)     Saabunud teabenõue registreeritakse kantseleis üldises korras olenemata saabumise viisist. Teabenõuet ei
registreerita, kui see on anonüümne või on esitatud suuliselt või elektrooniliselt ja täidetakse viivitamata.

(2)      Kui soovitud teave on ministeeriumi olemas, suunab kantselei teenistuja selle vastamiseks teenistujale, kelle
valduses on küsitud teave.  Kui ministeeriumil soovitud teave puudub, teeb vajalikud toimingud kantselei
teenistuja.
 
(2)   Teabenõude tähtaegse täitmise eest vastutab  teenistuja, kellele teabenõue täitmiseks suunati.
 
(3)     Ministeeriumis koostatud õigusaktide ja nende seletuskirjade ärakirjade saamiseks esitatud teabenõuetele
vastab kantselei.
 
(4)     Suuliselt esitatud teabenõue, kui seda ei täideta koheselt ja kui selle täitmiseks on vaja edastada konkreetne
dokument, registreeritakse teabenõude saaja poolt ning suunatakse vastamiseks teavet valdavale
struktuuriüksusele.
 
(5)     Kui teabenõudja taotleb teavet, millele on kehtestatud juurdepääsupiirang, väljastatakse talle
juurdepääsupiiranguga dokumendist see osa, mis on avalik. 

(6)     Kui saabunud dokumendi sisust selgub, et tegemist ei ole teabenõudega, vaid see on märgukiri,
selgitustaotlus või muu dokument, informeerib kantselei teenistuja viie tööpäeva jooksul dokumendi esitajat tema
dokumendi edasise menetlemise tähtajast. Kui dokumendi sisust pole täpselt arusaadav, kas tegemist on
teabenõude, märgukirja, selgitustaotluse või muu dokumendiga, aga see on saadetud kui teabenõue, teeb
vajalikud toimingud dokumendi eest vastutaja.

§ 64. IT arendusprojekti menetlemine
 
(1)     IT arendusprojekti algatamiseks avab lähteülesande koostaja (edaspidi projek ti eest vastutaja) sellele
projektile dokumendihaldussüsteemis uue asjatoimiku ja salvestab sinna läheteülesande.

(2)     Lähteülesanne saadetakse dokumendivahetuskeskuse kaudu Registrite Infosüsteemide Keskusele (edaspidi
RIK).

(3)     RIK-ist saabunud IT arendustellimus ja eelanalüüs salvestatakse vastavasse projekti asjatoimikusse.

(4)     Projekti eest vastutaja koostab projekti profiili.
 
(5)     Projekti eest vastutaja koostab arendusprojekti tasuvusanalüüsi või lisab sellekohase info projekti profiilile.
Samuti lisatakse projekti profiilile viide  finantseerimisvõimaluste kohta.

(6)     Arendusprojekti profiili allkirjastab justiitshalduspoliitika asekantsler ja see saadetakse
dokumendivahetuskeskuse kaudu RIK-i.

(7)     Arendusprojekti lõppedes lisatakse RIK-ilt saadud lõpparuanne või protokoll vastava projekti asjatoimikusse.

(8)     Lõpparuande kooskõlastab justiitshalduspoliitika asekantsler.

(9)     Pärast kooskõlastamist edastatakse teavitus projekti lõpetamisest RIK-ile.

§ 65. Kiiret reageeringut vajavate dokumentide menetlemine
 
(1)   Kui dokumendi eest vastutaja või vastava valdkonna asekantsler hindavad dokumendi kiiret reageeringut
vajavaks, määrab vastutaja menetluses optimaalse arvu kooskõlastajaid, et dokument jõuaks tähtaegselt
allkirjastamiseks.
 



(2)   Vastutajal on kohustus informeerida ülesande lahendamise käigust kõiki vahendeid kasutades neid asjasse
puutuvaid teenistujaid, keda polnud menetlusosalisteks märgitud ja kes peaksid antud asja lahendamise käigust
teadlikud olema.
 
(4)   Vastutajal on kohustus jälgida terviktöövoo kulgemist teavitusenupu sisselülitamisega või muul moel.
Vajadusel peab ta sekkuma menetlusprotsessi tehes terviktöövoogudes muudatusi või tuletades menetlejatele
meelde asja kiire menetlemise vajadust.
 
(5)   Kiiret reageeringut vajavate dokumentide menetluses esinevate tõrgete või puuduste kohta tuleb viivitamatult
saata teade IT-abile, dokumendi eest vastutajale või asjasse puutuvale isikule.

4. jagu
Dokumendi väljasaatmine ja asja lahendatuks lugemine

 
§ 66. Dokumendi väljasaatmine
 
(1)     Kantselei või struktuuriüksuse asjaajamise eest vastutav teenistuja edastab digitaalselt allkirjastatud
dokumendi läbi dokumendivahetuskeskuse või saadab selle adressaadi elektronposti aadressile või teeb
kättesaadavaks eelõude menetlemise portaalis EIS.

(2)     Kohtumenetluse materjalid edastab dokumendi eest vastutaja e-toimiku kaudu.

(3)     Kui dokumendi menetlemise käigus pole määratud, kellele allkirjastatud dokument (nt käskkiri) edastatakse,
vastutab dokumendi elektroonilise saatmise eest dokumendi koostaja.
 
(4)     Paberkandjal dokument edastatakse kantselei poolt  adressaadile postiteenuse osutaja vahendusel.
 
§ 67. Asja lahendatuks lugemine
 
Asi on lahendatud, kui dokumendist tulenevad toimingud on tehtud või kui dokumendi saatjale on vastatud
sisuliselt ning lahendamisest on asjaomastele isikutele või asutustele teatatud.
 
§ 68. Digitaalallkirja tõestamine
 
(1)   Digitaalallkirja võib vajadusel tõestada, pannes väljaprinditud dokumendile tõestusmärkega stambi,  mille
tekst kajastab järgnevat:
1)    suurtähtedega „TÕESTUSMÄRGE“;
2)    digitaalallkirja andmise kuupäev ja kellaeg;
3)    allkirjastaja nimi ja ametikoht;
4)    tõestusmärke teinud teenistuja nimi, ametikoht ja allkiri;
5)    tõestusmärke tegemise kuupäev.
 
(2)   Digitaalallkirja tõestab kantselei teenistuja.

5. jagu
Dokumendi avalikustamine avalikus dokumendiregistris ja juurdepääsupiirang

 
§ 69. Dokumendi avalikustamine avalikus dokumendiregistris

(1)     Registreeritud ja allkirjastatud dokument avalikustatakse ministeeriumi veebilehel avaliku teabe seaduses
sätestatud korras. Avalikud dokumendid on lingitavad.
 
(2)     Avalikus dokumendiregistris ei ole lingitav dokument, mille metaandmetesse on märgitud juurdepääsupiirang,
mis on vormistatud „Asutusesiseseks kasutamiseks“ kirjamallil või mille dokumendi päises on § 70 lõikes 1
nimetatud tekst. Juurdepääsupiiranguga dokumendil on avalikustatud ainult metaandmed.
 
§ 70. Juurdepääsupiirangu kehtestamine dokumendile
 
(1)     Asutusesiseks kasutamiseks mõeldud dokumendi vormistamisel valib dokumendi koostaja malli, mis
sisaldab järgnevat märget:
„ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS



Justiitsministeerium
märge tehtud…………20….a
Juurdepääsupiirang kehtib kuni
………………………..20…...a
Alus: AvTS § 35 lg … p …“

(2)      Kui elektrooniliselt saabunud dokument  on mõeldud asutusesiseks kasutamiseks, siis selle registreerimisel
lisab kantselei või struktuuriüksuse asjaajamise eest vastutav teenistuja dokumendi metaandmetesse
juurdepääsupiirangu aluse ja kehtivusaja. Juurdepääsupiirangu ja õige aluse valiku  otsustab dokumendi eest
vastutav teenistuja.

(3)     Kui asutusesiseks kasutamiseks mõeldud paberkandjal dokumendil puudub lõikes 1 nimetatud märge, siis
lisab dokumendi vastutaja ettepanekul selle kantselei või struktuuriüksuse asjaajamise eest vastutav teenistuja.

§ 71. Juurdepääsupiirangu tähtajad ja piirangute kehtetuks tunnistamine
 
(1)     Dokumendi juurdepääsupiirangu tähtaeg võib olla kuni 5 aastat, va riiklikku ja teenistuslikku järelevalvet ning
täitevvõimu üksikotsuste ettevalmistamist käsitlevad dokumendid, mille suhtes kohaldatakse juurdepääsupiirangut
kuni otsuse vastuvõtmiseni ja isikuandmeid sisaldav teave, mille suhtes kehtib juurdepääsupiirang vähemalt 75
aastat.
 
(2)     Ministri otsusel võib juurdepääsupiirangu tähtaega pikendada kuni viie aasta võrra, kui juurdepääsupiirangu
kehtestamise põhjus püsib.
 
(3)     Kui teabekandja võimaldab, teeb dokumendi eest vastutaja või vastutaja puudumisel kantselei teenistuja
juurdepääsupiirangu lõppemisel dokumendile järgmise tekstiga märke:
„JUURDEPÄÄSUPIIRANG LÕPPENUD
……………………………….20……a
 
(4)     Elektrooniliste dokumentide puhul eemaldatakse dokumendi metaandmetest piiranguga seotud andmed ja
sisestatakse kommentaar piirangu eemaldamise põhjusest.
 

5. peatükk
ASJAAJAMISE ÜLEANDMINE

 
§ 72. Asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akt
 
(1)     Kui asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akt  tuleb vormistada, tehakse seda hiljemalt teenistuja lahkumise
päevaks.

(2)     Ministeeriumi juhtimise üleandmisel uuele ministrile annab kantsler ametisse astuvale ministrile ülevaate
ministeeriumi ja tema valitsemisala strateegilistest eesmärkidest ja nende saavutamisest, ministeeriumile antud
ülesannetest ja nende täitmisest, ministeeriumi ja tema valitsemisala probleemidest, ministeeriumi
eelarvevahendite kasutamisest ja seisust ning ministeeriumi töökorraldusest. Akti sel juhul ei vormistata.

(3)     Kantsleri ja asekantsleri teenistusest lahkumise korral vormistatakse üleandmise-vastuvõtmise akt, mis
sisaldab järgmisi andmeid:
1)    kantslerile või asekantslerile alluvate osakondade täitmisel olevate lepingute loetelu;
2)    alluvate osakondade täitmisel olevate õigusaktide eelnõude loetelu;
3)    lahendamisel olevate ülesannete ja nendega seotud dokumentide loetelu;
4)    eelarvevahendite seis (kantsleri lahkumisel);
5)    ministeeriumi pitsatite arv, liigid ning nende hoidmise eest vastutavate teenistujate nimed ja töö- või
ametikohad (kantsleri lahkumisel);
6)    viimasena allkirjastatud dokumentide viidad dokumendiliikide kaupa (kantsleri lahkumisel).
 
(4)     Ministeeriumi teiste teenistujate lahkumise  korral vaadatakse üle neil pooleliolevad ülesanded vastavalt
käesoleva punkti alapunktides toodud loetelule. Asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akt vormistatakse vaid
juhul, kui seda nõuab vahetu juht. Sellisel juhul märgitakse akti:
1)    teenistuja täitmisel olevate lepingute loetelu koos lepingu lõppemise tähtpäevaga;
2)    lahendamisel olevate muude ülesannete ja nendega seotud dokumentide loetelu.
 



(5)     Akti märgitakse asjaajamise üleandmise juures viibivate teenistujate nimed ja ameti- või töökohtade
nimetused ning paberkandjal akti eksemplaride arv ja jaotus. Akti allkirjastavad asjaajamise üleandja, vastuvõtja ja
asjaajamise üleandmise juures viibivad teenistujad.
 
§ 73. Asjaajamise ühepoolne vastuvõtmine
 
Kui teenistuja keeldub asjaajamise üleandmisest või kui üleandmine pole võimalik, toimub asjaajamise ülevõtmine
ühepoolselt ja asjaajamise võtab üle kõrgemalseisev teenistuja või tema poolt määratud teenistuja. Sel juhul
tehakse üleandmis-vastuvõtmisakti vastav märge.

§ 74. Mittenõustumine akti sisuga
 
Kui üks osapool asjaajamise üleandmisel või vastuvõtmisel ei ole akti sisuga nõus, siis esitatakse enne
allkirjastamist motiveeritud eriarvamus, mis lisatakse aktile ja mille olemasolu kohta tehakse akti märge.
 

6. peatükk
ARHIIVI KORRASTAMINE

1. jagu
Üldnõuded

 
§ 75. Dokumentide loetelu
 
(1)   Dokumentide loetelu koostamise eesmärk on tagada asjaajamises toimikute moodustamise ja arvestamise
kord.
 
(2)   Dokumentide loetelu on funktsioonipõhine ja tähtajatu ning kehtestatud kantsleri käskkirjaga.

(3)   Dokumentide liigituse põhiüksus dokumentide loetelus on sari.
 
(4)   Dokumentide loetelu muudetakse eelkõige kui:
1)    ministeeriumi ülesannete muutumise tulemusena tekivad uued dokumendi sarjad;
2)    muutub dokumendi liigi kohta  kehtestatud säilitustähtaeg;
3)    sellekohase põhjendatud ettepaneku teeb avalik arhiiv.
 
 
 
§ 76. Dokumentide säilitamise tähtajad
 
(1)   Dokumendi säilitustähtaeg on kooskõlas dokumentide loetelus sarja kohta kehtestatud säilitustähtajaga.
Säilitustähtaeg määratakse:
1)    aastates;
2)    tähtajana, mis on seotud kindlaksmääratud sündmuse toimumisega või
3)    alatisena.
 
(2)   Säilitustähtaega arvestatakse dokumendi loomisest või saamisest või kindlaksmääratud sündmuse
toimumisest alates. Üksteisega seotud dokumentide säilitustähtaega arvestatakse viimase dokumendi loomisest
või saamisest või asja lõpetamisest alates.
 

2. jagu
Dokumentide hoidmine

 
§ 77. Lahendatud paberdokumendi hoidmine
 
(1)   Lahendatud paberdokumenti hoitakse toimikus (registraatoris või kiirköitjas), mille seljale või kaanele
märgitakse ministeeriumi dokumentide loetelus sellele dokumendisarjale antud tähis ja nimetus ning
asjaajamisaasta number.
 
(2)   Toimikus paigutatakse dokumendid kronoloogilises või vajaduse korral muus loogilises (näiteks
tähestikulises) järjestuses.
 
(3)   Kirjavahetuse puhul paigutatakse samasse toimikusse algdokument koos vastuskirjaga ja asja lahendamise



käigus tekkinud dokumentidega (memod, ettepanekud, arvamused jms). Ühe kirjavahetuse dokumendid
järjestatakse kronoloogiliselt nii, et need käsitleksid asja terviklikult. Kirjavahetuse lõpetab selles asjas viimati
koostatud või saadud dokument.
 
(4)   Toimikusse pannakse lõplikult vormistatud dokument. Poolikult vormistatud dokument (kuupäeva, viidete,
kooskõlastusmärke, allkirja vms puudumine) tagastatakse koostajale lõplikuks vormistamiseks.
 
(5)   Ühte toimikusse ei panda erineva säilitustähtajaga dokumente.
 
(6)   Toimikusse paigutatakse ühe asjaajamisaasta dokumendid. Erandi võivad moodustada toimikud, mille
jätkamise vajaduse või otstarbekuse tingib asjade lahendamise käik või töö laad (nt isiklik toimik, ajutise
töörühma või komisjoni toimik).
 
§ 78. Lahendatud digitaaldokumendi hoidmine
 
(1)   Lahendatud digitaaldokument salvestatakse säilivuskindlale kandjale formaadis, mis tagab dokumendi
säilimise autentsena ja terviklikuna vähemalt sellele kehtestatud säilitustähtaja jooksul.
 
(2)   Lahendatud digitaaldokument vormistatakse paberkandjale juhul, kui ei ole võimalik tagada dokumendi
säilimist digitaalselt autentsena ja terviklikuna ettenähtud säilitustähtaja jooksul.
 
(3)   Lõikes 2 nimetatud dokumendi säilituseksemplarile tehakse digitaalallkirja tõestusmärge.
 
(4)   Digitaaldokumendi sari määratakse dokumentide loetelu järgi. Sarja tunnust täiendatakse dokumendi
leidmist, süstematiseerimist ja arhiveerimist hõlbustavate tunnustega (nt dokumendi tüüp).

§ 79. Dokumentide eraldamine hävitamiseks
 
(1)     Dokumendi, mille säilitustähtaeg on möödunud ja millel puudub arhiiviväärtus, võib hävitada. 

(2)     Skaneeritud dokumendi originaali võib kantselei teenistuja hävitada ühe kuu möödumisel selle saamisest kui
see ei oma arhiiviväärtust ja juhul kui ei selgu, et dokumenti tuleb edasiseks säilitamiseks arhiveerida.

(3)     Dokumentide hävitamine toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse 22.12.2011.a määruses nr 181 „Arhiivieeskiri“
(edaspidi arhiivieeskiri) sätestatud korrale.
 
§ 80. Arhivaali säilitamine
 
(1)     Arhivaali, millele avalik arhiiv on hindamise tulemusena andnud arhiiviväärtuse ja millega seotud asjaajamine
on lõppenud, hoitakse vajadusel ministeeriumis või antakse üle alaliseks säilitamiseks Riigiarhiivi vastavalt
arhiivieeskirjas sätestatud korrale. 

(2)     Arhivaale ei hävitata.

(3)     Ministeeriumi arhiivis tagatakse arhivaalide säilitamiseks vajalikud tingimused ja koostatakse
arvestusdokumendid.
 
§ 81. Arhivaali kasutamine
 
(1)   Ministeeriumi teenistujatel on õigus oma teenistusülesannete täitmiseks laenutada arhiivist toimikuid.
Laenutamine registreeritakse.

(2)   Teistele asutustele või isikutele laenutatakse toimikuid või dokumente ministri või kantsleri loal. Laenutamine
vormistatakse aktiga, kuhu märgitakse:
1)    laenutamise eesmärk;
2)    arhivaali identifitseerimiseks vajalikud andmed (arhivaali tähis asjaajamises, arhivaali pealkiri ja aasta,
leidandmed);
3)    tagastamise tähtaeg;
4)    laenutaja kohustus välistada dokumentide sattumine kolmanda isiku kätte;
5)    laenutajale keeld mitte avaldada dokumentides talletatud teavet ilma ministeeriumi loata.
 



(3)   Lõikes 2 nimetatud akt koostatakse kahes eksemplaris ja sellele kirjutavad pooled alla. Ministeeriumi poolt
kirjutab aktile alla arhivaar.
 
(4)   Kui taotletakse arhivaalist koopiat või väljavõtet või arhivaali alusel koostatud teatist ja arhivaalile ei kohaldata
juurdepääsupiirangut, rahuldab ministeeriumi arhivaar isiku või asutuse taotluse.
 
§ 82. Arhivaalide üleandmine Riigiarhiivi
 
(1)   Kohustus anda arhiiviväärtusega arhivaalid üle  Riigiarhiivi tekib arhivaaliga seotud asjaajamise lõppemisest
alates 10 aastat pärast.  Arhivaalid antakse üle üleandmise kohustuse tekkimisest alates viie aasta jooksul 
ministeeriumi ja Riigiarhiivi kokkulepitud tähtajal.
 
(2)   Arhivaalide üleandmine Riigiarhiivi toimub vastavalt arhiivieeskirjas sätestatud korrale.
 

7. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 83. Käskkirjade kehtetuks tunnistamine
 
Tunnistan kehtetuks järgmised käskkirjad:
1)      justiitsministri 02.01.2001. a käskkiri nr 1 „Avalikule teabele juurdepääsu tingimuste ja korra kinnitamine“;
2)       justiitsministri 07.03.2005. a käskkiri nr 47  „Kohtuarstliku eksperdi teenetemärgi statuudi kinnitamine“;
3)      justiitsministri 06.04.2005. a käskkiri nr 75  „Isikute vastuvõtmise korraldamine suulise pöördumise
esitamiseks“;
4)      justiitsministri 16.05.2006. a  käskkiri nr  78 „Pädevus vangla tegevusega seotud haldusmenetluses“;
5)      justiitsministri 17.12.2007. a käskkiri nr 255 „Volitatud ametnike määramine“;
6)      justiitsministri 01.07.2008. a käskkiri nr 117 „Justiitsministeeriumi deklaratsioonihoidja määramine ja
deklaratsioonihoidja tegevuse korra kinnitamine“;
7)      justiitsministri 11.06.2013. a  käskkiri nr 63 „Teenistuskohtade teenistusgruppideks liigitamise volitamine“.
 
 
 
§ 84. Riigihangete ja lepingute korra muutmine
 
Justiitsministri 26.07.2011. a käskkirjas nr 69 „Riigihangete korraldamine ja lepingute sõlmimine“ tehakse
järgmised muudatused:
1)    punkti 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Ministeeriumis kantakse hankeplaani kõik hanked, mille eeldatav  maksumus ületab 10 000 eurot ilma
käibemaksuta.“;
2)    punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3. Lepingute ja kokkulepete sõlmimisel esindab ministeeriumit kantsler. Kui asjade ostmise või teenuste tellimise
lepingu alusel väljamaksmisele kuuluv summa on alla 1500 euro ilma käibemaksuta, on lepingu sõlmimise õigus
lisaks kantsleri poolt määratud eelarverea eest vastutaval teenistujal ja kantsleri või eelarverea eest vastutava
teenistuja poolt volitatud isikul.“;

3)    käskkirja I peatükki täiendatakse punktidega 5.1 ja 5.2 järgmises sõnastuses:

„5.1 Ministeeriumi poolt sõlmitud lepingus volitatud esindajana nimetatud teenistujal või teda asendaval teenistujal
on kohustus kontrollida lepingu täitmist ning vajadusel väljastada täitmise kohta tõendeid või muid hinnanguid.

5.2  Ministeeriumi esindamise õigus riigihanke vaidlustusmenetluses ja riigihankega seotud
halduskohtumenetluses on üldosakonna õigustalituse teenistujal.“.
 
§ 85. Riigivara kasutamise ja käsutamise korra muutmine
 
Justiitsministri 01.07.2010.a käskkirja nr 73 „Justiitsministeeriumi valitsemisel oleva riigivara kasutamise ja

käsutamise kord“ täiendatakse punktiga 1.41 järgmises sõnastuses:

„1.41 Kantsleril on lisaks punktis 1.4 sätestatule õigus kehtestada ministeeriumi riigivara käsutamise ja arvestuse
kord ning üldvolitus (edasivolitamise õigusega) käsutada ministeeriumi valitsemisel olevat riigivara ja täita muid
riigivara valitseja ülesandeid. Volitus ei kehti juhul, kui see ei ole kooskõlas käesoleva korra muude sätetega või
muu õigusaktiga, milles on selline pädevus antud ainuüksi kõrgemalseisvale isikule või organile.“.
 
§ 86. Käskkirja jõustumine



Käskkiri jõustub 1. jaanuaril 2014. a.

 
 
 
 
 
Hanno Pevkur
 


