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Arhiiviseadus

Vastu võetud 25.03.1998

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse reguleerimisala

Seadus sätestab arhivaalide kogumise, hindamise, arhiveerimise,säilitamise ja nendele juurdepääsukorraldamise
ning arhiivide tegevuse alused.

§ 2. Asjaajamine ja arhiveerimine

(1) Asjaajamine käesoleva seaduse mõistes on dokumentide loomine,registreerimine,
edastamine,süstematiseerimine, hoidmine ja kasutamine nende üleandmiseni arhiivi.

(2) Arhiveerimine käesoleva seaduse mõistes on arhivaalidekorrastamine, kirjeldamine ja nendeüleandmine
arhiivi.

§ 3. Arhiiv

(1) Arhiiv käesoleva seaduse mõistes on arhivaalide kogumise,säilitamise, korrastamise ja kasutamisegategelev
arhiiviasutus ning käesolevas seaduses sätestatud Rahvusarhiivistruktuuriüksus.

(2) Asutuse või isiku arhiiv on asutuse või isiku tegevusekäigus loodud või saadud arhivaalide terviklikkogum.

2. peatükk

ARHIVAALID

§ 4. Dokument ja arhivaal

(1) Dokument käesoleva seaduse mõistes on mis tahes teabekandjalejäädvustatud teave, mis on loodudvõi
saadud asutuse või isiku tegevuse käigus ning mille sisu, vorm jastruktuur on küllaldane faktide või
tegevusetõestamiseks.

(2) Arhivaal käesoleva seaduse mõistes on dokument, millele onkehtestatud säilitustähtaeg või midasäilitatakse
tema väärtuse tõttu ühiskonnale, riigile, omanikulevõi teisele isikule.

§ 5. Avalikud arhivaalid

(1) Avalikud arhivaalid on riigi- või kohaliku omavalitsuse organivõi asutuse või avalik-õiguslikujuriidilise isiku
tegevuse tulemusena loodud või saadud arhivaalid võieraõigusliku juriidilise ja füüsilise isikuarhivaalid, mis
on loodud või saadud seaduses või selle aluselsätestatud avalike ülesannete täitmise käigus.

(2) Avalikud arhivaalid on osa rahvuslikust kultuuripärandist.

§ 6. Eraarhivaalid

Eraarhivaalid on eraõigusliku juriidilise isiku ja füüsilise isikutegevuse tulemusena loodud või saadudarhivaalid.

§ 7. Arhivaali omanik

(1) Avaliku arhivaali omanik võib olla riik, kohalik omavalitsus võiarhivaali üleandmiseni riigi arhiiviisik, kelle
tegevuse tulemusena arhivaal on tekkinud, kui seadusega ei ole ette nähtudteisiti.

(2) Avalikke arhivaale võib võõrandada üksnes riigile.Riigile kuuluvad avalikud arhivaalid onvõõrandamatud.
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(3) Eraarhivaalid kuuluvad eraõiguslikule juriidilisele võifüüsilisele isikule. Arhiiviregistrisse
kantuderaarhivaalidega võib teha tehinguid käesolevas seaduses sätestatudtingimustel.

(4) Avalikku arhivaali võib avaliku arhiivi loal üle anda teise isikuvõi asutuse valdusesse lepingu
aluselüleandmis-vastuvõtmisaktiga.

(5) Peremehetud arhiiviväärtusega arhivaalid võtab riik omaomandisse ning need võtab säilitamiseksarhiiv, kuhu
arhivaal tuleb üle anda vastavalt seadusele, või riigiarhivaari pooltmääratud arhiiv.

§ 8. Arhiiviregister

(1) Arhiiviregistri asutab ja selle pidamise põhimäärusekinnitab Vabariigi Valitsus andmekogudeseadusega (RT I
1997, 28, 423) ettenähtud korras.

(2) Arhiiviregister on riiklik register, mille vastutav töötleja onRiigikantselei ja volitatud töötlejaRahvusarhiiv.

(3) Arhiiviregistrisse kantakse andmed avalike arhivaalide või arhivaalidekogumite kohta.

(4) Eraõiguslike juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt avalikeülesannete täitmisel loodud või saadudarhivaalide
kohta andmete andmine arhiiviregistrisse kandmiseks on kohustuslik. Sellistearhivaalide loetelusätestatakse
arhiiviregistri pidamise põhimäärusega.

(5) Arhiiviregistrisse võib kanda andmeid kultuuri-, ajaloolise võipraktilise väärtusega eraarhivaalidekohta
kas omaniku taotlusel või riigiarhivaari ettepanekul ja omaniku nõusolekul.Selliste arhivaalide
kandmisearhiiviregistrisse otsustab riigiarhivaar.

(6) Arhiiviregistrisse kantakse arhivaalide ja arhivaalide kogumite kohtavähemalt järgmised andmed:

1) pealkiri või nimetus;

2) asukoht;

3) omanik;

4) valdaja;

5) kogus.

§ 9. Arhiiviregistrisse kantud eraarhivaalid

(1) Arhiiviregistrisse kantud eraarhivaalidele laienevad käesolevasseaduses avalike arhivaalidearhiveerimise,
hävitamise ja kaitse kohta kehtestatud sätted.

(2) Arhiiviregistrisse kantud eraarhivaali valduse või omandiüleminekul on võõrandaja või valduseüleandja
kohustatud sellest teatama Rahvusarhiivile ning informeerima uut omanikkuvõi valdajat arhivaaliandmete
olemasolust arhiiviregistris.

(3) Riik võib arhiiviregistrisse kantud eraarhivaalide omanikule võivaldajale nende taotlusel
osutadaabi arhivaalide korrastamiseks ja säilitamiseks. Abi andmise otsustab riigiarhivaarvajalike
eelarvevahenditeolemasolul, arvestades säilitatavate registrisse kantud arhivaalide koguse võiväärtusega.

§ 10. Arhiiviregistrisse kantud eraarhivaalivõõrandamine

(1) Arhiiviregistrisse kantud eraarhivaali võõrandamiselmüümise teel on riigil selle ostu või eelnevakopeerimise
õigus. Arhivaali omanik teatab arhiiviregistrisse kantud eraarhivaalimüügi soovist kirjalikultRahvusarhiivile.

(2) Rahvusarhiiv otsustab ostuõiguse kasutamise ühe kuu jooksul,arvates müügisoovi laekumisest.Arhivaali
hind määratakse kokkuleppel omaniku ja Rahvusarhiivi vahel, arvestadesvähemalt kahe sõltumatueksperdi
arvamust.

(3) Kui Rahvusarhiiv loobub ostuõiguse kasutamisest, siis on omanikkohustatud võimaldamaRahvusarhiivil
arhivaali kopeerida.

(4) Arhiiviregistrisse kantud eraarhivaali võõrandamisest muul viisilvõi valduse üleandmisest onarhivaali
omanik kohustatud teatama arhiiviregistrile.

3. peatükk

ARHIIVINDUSE KORRALDAMINE

§ 11. Riigikantselei ülesanded arhiivinduse korraldamisel
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Riigikantselei:

1) kavandab arhiivinduse arengut;

2) korraldab arhiivindust reguleerivate õigusaktide eelnõudeväljatöötamist;

3) planeerib arhiivinduse eelarvelist finantseerimist;

4) on arhiiviregistri vastutav töötleja.

§ 12. Rahvusarhiivi ülesanded arhiivinduse korraldamisel

Rahvusarhiiv:

1) osaleb arhiivinduse arengu kavandamises;

2) osaleb arhiivindust reguleerivate õigusaktide eelnõudeväljatöötamises;

3) korraldab arhiivijärelevalvet;

4) on arhiiviregistri volitatud töötleja;

5) vaatab läbi riigi arhiivide aastaeelarve eelnõud ja vajadusekorral lisaeelarve kohta käivadettepanekud ning
esitab nende alusel koostatud Rahvusarhiivi aastaeelarve eelnõu koosseletuskirjagaRiigikantseleile;

6) tegeleb arhiivinduse teaduslike ja metoodiliste küsimustega;

7) korraldab arhiivindusalast täiendõpet;

8) annab arvamuse arhiivindusalaste koolituskavade kohta;

9) korraldab arhivaaride kutseeksameid ja väljastab kutsetunnistusi;

10) korraldab arhivaalide ja neid käsitlevate trükisteavaldamist.

§ 13. Riigiarhivaari ülesanded arhiivinduse korraldamisel

Riigiarhivaar:

1) juhib ja esindab Rahvusarhiivi;

2) otsustab vajadusel arhivaalide jaotamise arhiivide vahel;

3) otsustab vajadusel arhivaalide arhiiviregistrisse kandmise ja sealtkustutamise seadusega jaarhiiviregistri
pidamise põhimäärusega sätestatud korras;

4) annab tegevuslubasid arhiiviteenuse osutamiseks;

5) otsustab arhiiviväärtusega arhivaalide eraldamisehävitamiseks;

6) teostab oma pädevuse piires arhiivijärelevalvet;

7) teostab teisi käesolevas seaduses ettenähtudülesandeid oma pädevuse piires.

§ 14. Arhiivinõukogu

(1) Arhiivinõukogu on riigisekretäri poolt juhitav kuni15 liikmest koosnev nõuandev koguarhiivindusealal.

(2) Arhiivinõukogusse kuuluvad:

1) riigisekretär -- arhiivinõukogu esimees;

2) riigiarhivaar;

3) Justiitsministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Kultuuriministeeriumi,Siseministeeriumi jaVälisministeeriumi
kantslerid või nende poolt volitatud isikud;

4) Eesti Panga esindaja Eesti Panga presidendi ettepanekul;
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5) Riigikogu Kantselei esindaja Riigikogu Kantselei direktori ettepanekul;

6) Tartu Ülikooli esindaja Tartu Ülikooli rektori ettepanekul;

7) kohaliku omavalitsuse üleriigiliste liitude esindaja liitudeühisel ettepanekul;

8) Rahvusraamatukogu esindaja Rahvusraamatukogu peadirektoriettepanekul;

9) muud riigisekretäri poolt nimetatud asjatundjad, sealhulgasüks linna- või vallaarhivaar jaüks maa-arhivaar.

(3) Riigisekretär kutsub arhiivinõukogu kokku vähemaltüks kord kuue kuu jooksul või vähemalt viieliikme
nõudmisel.

(4) Arhiivinõukogu ülesanded on:

1) vaadata läbi arhiivinduse arengu põhisuunad;

2) vaadata läbi arhiivindust, asjaajamist ja dokumentidesäilitamist käsitlevate õigustloovateaktide eelnõud ja
anda nende kohta arvamus;

3) anda arvamus avalike arhiivide asutamiseks ja tegevuselõpetamiseks;

4) viia läbi avalik konkurss avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995,16, 228; 50, 764; 97, 1664;1996, 15, 265; 45,
850; 1997, 1, 4; 29, 447) ja selle alusel sätestatud korras riigiarhivaarikandidaadiväljaselgitamiseks, arvestades
arhivaarile esitatavaid kutsenõudeid;

5) vajadusel arutada riigi ametiasutuste asjaajamise korraldamist ja teisiarhiivindustpuudutavaid küsimusi.

(5) Arhiivinõukogu võtab otsused vastu poolthäälteenamusega ja on otsustusvõimeline, kui nõukogukoosolekust
võtab osa vähemalt kaheksa nõukogu liiget.

§ 15. Arhiivieeskiri

Arhiivieeskiri reguleerib ja täpsustab dokumentide säilitustähtaegadekehtestamist, arhivaalide
hindamist,eraldamist, arhiveerimist, säilitamist, kaitset ja kasutamist ning avalike arhiividepoolt arhivaalide
kogumist.

4. peatükk

AVALIKUD ARHIIVID

§ 16. Avalike arhiivide liigid

(1) Avalikud arhiivid on vastavalt riigi või kohaliku omavalitsuseüksuste poolt finantseeritavad riigi võikohaliku
omavalitsuse arhiivid.

(2) Riigi arhiivid on Rahvusarhiiv, maa-arhiivid ja eriarhiivid.

(3) Kohaliku omavalitsuse arhiivid on linna- ja vallaarhiivid ning kohalikeomavalitsuste
ühisasutusenamoodustatud arhiivid.

§ 17. Avaliku arhiivi pädevus

(1) Avalik arhiiv:

1) kogub ja säilitab arhiiviväärtusega arhivaale;

2) teostab arhiivijärelevalvet;

3) viib läbi arhivaalide hindamist;

4) annab arvamuse järelevalvealuste riigi- ja kohalike omavalitsusteasutuste ja avalik-õiguslikejuriidiliste isikute
asjaajamiskorra kohta enne nende kehtestamist, muutmist jatäiendamist;

5) annab arvamuse järelevalvealuste asutuste dokumentide loeteludeja säilitustähtaegade kohtaenne nende
kehtestamist;

6) otsustab arhiiviväärtuseta avalike arhivaalide eraldamisehävitamiseks;

7) tagab arhiivile säilitamiseks üleantud arhivaalidesäilimise, kaitse ja juurdepääsu vastavaltseadusele ja
arhiivieeskirjale;
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8) tegeleb arhiivinduse metoodiliste küsimustega;

9) väljastab arhiiviteatisi, ärakirju javäljavõtteid;

10) korraldab kooskõlas seadusega arhivaalide kasutamist,sealhulgas arhivaali või sellessisalduva
informatsiooni avaldamist ning arhivaalide reprodutseerimist.

(2) Avalikul arhiivil on õigus saada asutustelt ja isikutelt omaülesannete täitmiseks vajalikku teavet jateha neile
asjakohaseid ettepanekuid asjaajamise korraldamise ning arhiveerimise kohta.

(3) Vabariigi Valitsus võib Rahvusarhiivile teha ülesandeksarhiiviväärtust mitteomavate arhivaalidesäilitamise ja
nendele juurdepääsu korraldamise, tagades selleks vajalikudeelarvevahendid.

§ 18. Rahvusarhiiv

(1) Rahvusarhiiv on Riigikantselei halduses olev valitsusasutus. Rahvusarhiivipõhimääruse kinnitabVabariigi
Valitsus.

(2) Rahvusarhiivi juhib riigiarhivaar, kelle nimetab ametisse Vabariigi Valitsusavaliku teenistuseseaduses
ettenähtud korras viieks aastaks. Arhiivinõukogu väljavalitudriigiarhivaari kandidaadi nime teatabVabariigi
Valitsusele riigisekretär.

(3) Riigiarhivaar teostab teenistuslikku järelevalvet Rahvusarhiiviteenistujate üle Vabariigi Valitsuseseadusega
(RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73,1200; 81, 1361ja 1362; 87,
1468; 1998, 28, 356) ettenähtud korras.

(4) Rahvusarhiivi üleriigiliselt kogumisega tegelev struktuuriüksuskorraldab Riigikogu
Kantselei,Presidendi Kantselei, Riigikohtu, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikontrolli ja teisteüleriigiliselt
tegutsevate ameti-ja valitsusasutuste ning avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja valitsusasutuste
hallatavateüleriigiliselt tegutsevateriigiasutuste tegevuse tulemusena loodud või saadud
arhiiviväärtusegaarhivaalide kogumist ja säilitamist.

§ 19. Maa-arhiiv

(1) Maa-arhiiv on Rahvusarhiivi regionaalne struktuuriüksus.

(2) Maa-arhiivi asutab ja tema tegevuse lõpetab Vabariigi Valitsus,määrates pärast arhiivinõukoguarvamuse
ärakuulamist Rahvusarhiivi põhimääruses kindlaksmaa-arhiivide arvu ja tegevuspiirkonna.

(3) Maa-arhiiv kogub ja säilitab § 18 lõikes 4sätestatud Rahvusarhiivi struktuuriüksuse
pädevussemittekuuluvate, maa-arhiivi tegevuspiirkonnas tegutsevate ameti- ja valitsusasutuste
ningvalitsusasutustehallatavate riigiasutuste, seaduse ja selle alusel avalikke ülesandeid teostavateeraõiguslike
juriidiliste ja füüsilisteisikute, samuti kohaliku omavalitsuse organite ja asutuste, juhul kui kohalik omavalitsusei
ole moodustanudavalikku arhiivi, tegevuse tulemusena loodud või saadud arhiiviväärtusegaarhivaale.

(4) Maa-arhiivi juhib maa-arhivaar, kelle nimetab ametisse riigiarhivaarkooskõlas avaliku teenistuseseadusega,
arvestades arhivaaridele esitatavaid kutsenõudeid ja kuulates äramaavanema arvamuse.

§ 20. Eriarhiiv

(1) Eritüübilistele teabekandjatele jäädvustatudarhivaalide kogumiseks ja säilitamiseks võib
moodustadaeriarhiive.

(2) Eriarhiiv on Rahvusarhiivi struktuuriüksus, mille asutab ja tegevuselõpetab Vabariigi Valitsus,määrates
pärast arhiivinõukogu arvamuse ärakuulamistRahvusarhiivi põhimääruses kindlaks eriarhiivi
kogutavateteabekandjate liigid ja tegevuspiirkonna.

(3) Eriarhiivi juhib direktor, kelle nimetab ametisse riigiarhivaarkooskõlas avaliku teenistuse
seadusega,arvestades arhivaaridele esitatavaid kutsenõudeid.

§ 21. Kohaliku omavalitsuse arhiiv

(1) Linn või vald võib vastava kohaliku omavalitsuse volikoguotsuse alusel, kuulanud ära
riigiarhivaariarvamuse, moodustada kohaliku omavalitsuse ametiasutusena linna- või vallaarhiivi,mille
ülalpidamiskuludkaetakse linna- või vallaeelarvest.
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(2) Linna- ja vallavolikogud võivad omavahelise halduslepingu alusel,kuulanud ära riigiarhivaariarvamuse,
moodustada ühiseid linna- või vallaarhiive, milleülalpidamiskulud kaetakse vastavalt sõlmitudhalduslepingule
kohalike omavalitsuste eelarvest.

(3) Tegutseva linna- või vallaarhiivi pädevus võib laienedateise kohaliku omavalitsuse territooriumilevastavalt
sõlmitud halduslepingule.

(4) Kohaliku omavalitsuse arhiivi asutamisest ja käesoleva paragrahvilõikes 3 nimetatud
halduslepingusõlmimisest teatab asutaja kirjalikult Rahvusarhiivile.

(5) Kohaliku omavalitsuse arhiiv kogub ja säilitab kohaliku omavalitsuseorganite ja asutuste
tegevusetulemusena loodud või saadud arhiiviväärtusega arhivaale.

(6) Linna- või vallaarhiivi juhib linna- või vallaarhivaar, kellenimetab ametisse valla- või linnavalitsusavaliku
teenistuse seadusega ettenähtud korras, arvestades arhivaaridele esitatavaidkutsenõudeid. Ühise linna-
või vallaarhiivi direktori nimetab ametisse valla- või linnavalitsus, kelleterritooriumil arhiiv asub,
kooskõlastatultühisasutuse asutanud valdade või linnade valitsustega.

(7) Kui linnas või vallas ei ole asutatud kohaliku omavalitsuse arhiivi ninglinn või vald ei osalehalduslepinguga
kohaliku omavalitsuse arhiivi moodustamises ühisasutusena, siiskuuluvad arhiiviväärtusegaarhivaalid vastavalt
kohaliku omavalitsuse ja maa-arhiivi vahel sõlmitud lepinguleüleandmisele piirkonnastegutsevale maa-arhiivile
koos omandiõiguse üleminekuga riigile võiilma selleta.

5. peatükk

ARHIIVITEENUS JA ERAARHIIV

§ 22. Arhiiviteenus

Arhiiviteenuse liigid on:

1) asjaajamisteenus;

2) arhiveerimisteenus;

3) arhivaalide säilitamisteenus.

§ 23. Arhiiviteenuse tegevusluba

(1) Arhiiviteenuse osutamiseks on vajalik tegevusluba. Arhiiviteenuse tegevuslubaon dokument, misannab
isikule õiguse selles märgitud arhiiviteenuse osutamiseks.

(2) Tegevusloa vorm kehtestatakse arhiivieeskirjaga.

§ 24. Tegevusloa taotlemine

(1) Tegevusloa taotlemise õigus on äriühingul jaäriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjal.

(2) Tegevusloa taotlemiseks esitab taotleja riigiarhivaarile avalduse, millesmärgitakse:

1) taotleja nimi ja aadress, telefoni ja faksi olemasolu korral nendenumbrid;

2) milliste arhiiviteenuste osutamiseks luba taotletakse;

3) avalduse täitnud isiku nimi, ametikoht, esindaja korral volitus jaallkiri.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud avalduselelisatakse järgmised dokumendid:

1) äriühingu asutamislepingu või asutamisotsuseärakiri (äriühingu puhul);

2) äriühingu põhikirja ärakiri(äriühingu puhul);

3) äriregistri kood;

4) Maksuameti õiend maksuvõlgnevuste puudumise kohta;

5) kviitung riigilõivu tasumise kohta;

6) kinnitus arhivaalide säilitamiseks nõuetekohaste ruumideolemasolu kohta (säilitamisteenuseosutamiseks
tegevusloa taotlemisel);

7) kinnitus arhivaari kutsenõuetele vastava töötajagalepingu sõlmimise kohta tegevusloasaamisel.
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(4) Riigiarhivaaril või tema poolt volitatud Rahvusarhiivitöötajal on õigus saada tegevusloa taotlejalttäiendavat
teavet kavandatava arhiiviteenuse osutamise kohta ning kontrollida esitatudandmete õigsust.

§ 25. Tegevusloa väljaandmise otsustamine

Tegevusloa väljaandmise või väljaandmisest keeldumise otsustabriigiarhivaar ühe kuu jooksul, arvatesavalduse
saamisest, ja teatab sellest kirjalikult taotlejale kümne päeva jooksulotsuse tegemisest arvates.

§ 26. Tegevusloa väljaandmisest keeldumise alused

(1) Tegevusluba ei anta, kui:

1) avaldus ja sellele lisatud dokumendid ei vasta seaduses kehtestatudnõuetele;

2) taotleja karistusandmed dokumentide või andmetevõltsimise, hävitamise võiandmetöötlusalaste kuritegude
eest ei ole karistusregistrist kustutatud võiteda on halduskorras korduvaltkaristatud käesoleva seaduse või
arhiivieeskirja rikkumise eest;

3) on teadvalt esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;

4) taotlejalt on ära võetud arhiiviteenuse osutamiseõigus.

(2) Kui avaldus ja sellele lisatud dokumendid ei vasta § 24lõigetes 2 ja 3 kehtestatud nõuetele, teatataksesellest
taotlejale ja taotlejal on puuduste kõrvaldamiseks aega üks kuu.

§ 27. Tegevusloa kehtivuse tähtaeg

(1) Tegevusluba antakse kolmeks aastaks, arhivaalide säilitamisteenuseosutamisel kümneks aastaks.

(2) Tegevusluba kaotab kehtivuse ennetähtaegselt:

1) kui isikult on ära võetud arhiiviteenuse osutamiseõigus;

2) riigiarhivaari otsusel, kui taotleja suhtes on korduvalt kohaldatudhalduskaristust käesolevaseaduse või
arhiivieeskirja rikkumise eest.

§ 28. Eraarhiiv

Eraarhiiv käesoleva seaduse mõistes on arhiiviteenuse osutaja pooltasutatav arhivaalide säilitamisteenustpakkuv
arhiiviasutus.

§ 29. Eraarhiivi kohustused

(1) Eraarhiiv lähtub oma tegevuses seadusest ja arhiivieeskirjast.

(2) Eraarhiiv on kohustatud tagama:

1) arhivaalide nõuetekohase säilitamise, kaitse ja nendelejuurdepääsu;

2) isikuandmete ja ärisaladuse kaitse;

3) arhiiviruumi vastavuse kehtestatud nõuetele;

4) arhivaari kutsenõuetele vastava töötaja olemasolu;

5) arhiivi tegevuse lõpetamise korral arhivaalide edasisesäilitamise, korraldades arhivaalidetagastamise
omanikule või, kooskõlastatult arhivaalide omanikuga, arhivaalideüleandmise teise arhiivi.

6. peatükk

ARHIVAALIDE HINDAMINE JA HÄVITAMINE

§ 30. Arhivaalide hindamine

(1) Arhivaali hävitamiseks või arhiivi üleandmisekseraldamise otsustamiseks ning arhivaaliarhiiviväärtuse
määramiseks viib avalik arhiiv läbi hindamise.

(2) Arhivaalide hindamine toimub:
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1) arhivaali vastuvõtmisel arhiivi;

2) arhivaali säilitustähtaja möödumisel;

3) riigiarhivaari otsusel.

(3) Arhivaalide hindamisel lähtub avalik arhiiv arhivaalide:

1) kasutatavusest avaliku võimu teostamisel või isikuteõiguste või kohustuste tagamisel;

2) tõestus- ja informatsioonilisest väärtusest;

3) ajaloolisest ja kultuuriväärtusest;

4) välistunnustest, seisukorrast ja korrastatusest;

5) teiste arhivaalidega olemasolevatest seostest;

6) dokumendi säilitustähtajast.

§ 31. Dokumendi säilitustähtaeg

(1) Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning juriidilised isikud peavad tagamaoma tegevuse käigusloodud
või saadud dokumentide säilimise seadustega või nende aluselkehtestatud õigusaktidega sätestatud
tähtajajooksul või käesolevas seaduses ettenähtud korras arhiiviüleandmiseni.

(2) Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikudjuriidilised isikud kehtestavaddokumentide
loetelus säilitustähtaja oma tegevuse käigus loodud võisaadud dokumentidele.

(3) Eraõiguslikud juriidilised isikud kehtestavad avalike ülesannetetäitmise käigus loodud või
saaduddokumentidele säilitustähtaja kooskõlas seadustes või nendealusel sätestatud tähtaegadega.

§ 32. Arhivaali arhiiviväärtus

(1) Avalik arhiiv võib hindamise tulemusena anda avalikule arhivaalilearhiiviväärtuse.

(2) Arhiiviväärtusega arhivaale säilitatakse alaliselt.

(3) Arhiiviväärtuse võib arhivaalilt ära võttaainult hindamise tulemusel. Sellise hindamise tulemusekinnitab
riigiarhivaar.

§ 33. Arhivaali hävitamine

(1) Arhivaali võib hävitada:

1) säilitustähtaja möödumisel;

2) teabekandja kõlbmatuks muutumisel.

(2) Arhivaali, millele on kehtestatud säilitustähtaeg, võibhävitada teabekandja kõlbmatuks muutumiselpärast
teabe ülekandmist teisele teabekandjale arhivaali omaniku või valdajapoolt.

(3) Avalikku arhivaali võib eraldada hävitamiseks ainult avalikuarhiivi poolt läbiviidud hindamisetulemusel.

(4) Eraarhivaale võib hävitada ainult omaniku loal.

(5) Arhivaali hävitamise korraldamise õiguspärasuse eestvastutab arhivaali omanik või valdaja.

7. peatükk

ARHIVAALIDE ÜLEANDMINE ARHIIVI

§ 34. Arhivaalide üleandmine

(1) Avalikke arhivaale võib üle anda ainult avalikku arhiivi.

(2) Asutused ning isikud annavad nende tegevuse käigus loodud võisaadud arhiiviväärtusega avalikudarhivaalid
üle arhiivi, kelle pädevusse kuulub käesoleva seaduse4. peatüki kohaselt nende kogumine jasäilitamine, või
riigiarhivaari poolt määratud arhiivi.

(3) Arhiiviväärtusega avalikud arhivaalid antakse üle avalikkuarhiivi 20 aastat pärast nende tekkimist,kui
seadusega ei ole ette nähtud teisiti.
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(4) Avalikud arhivaalid tuleb üleandja taotluse alusel ja kokkuleppelavaliku arhiiviga üle anda viie
aastajooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tähtajamöödumist. Riigiarhivaar võib asutuse
põhjendatudtaotluse alusel, kuulanud ära arhiivinõukogu arvamuse, pikendada asutuseülesannete täitmiseks
vajalikearhivaalide üleandmise tähtaega kuni 20 aastat.

(5) Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikudjuriidilised isikud on kohustatudandma
arhivaalid enne käesoleva paragrahvi lõikes 3 ettenähtudtähtaega üle arhiivi juhul, kui asutuse või avalik-
õigusliku juriidiliseisiku tegevus lõpetatakse või kui arhivaalid on hävimisohus.

(6) Arhiiviväärtusega avalikud arhivaalid võib kokkuleppelarhiiviga üle anda enne käesoleva paragrahvilõikes 3
sätestatud tähtaega.

(7) Kui arhivaalid on hävimisohus või eraõiguslik juriidilineisik on likvideerimisel, annavaderaõiguslikud
juriidilised isikud nendele kuuluvad avalikud arhivaalid, millesäilitamistähtaeg ei ole möödunud,üle avalikku
arhiivi.

§ 35. Arhivaalide ettevalmistamine arhiivi üleandmiseks

(1) Avalike arhivaalide ettevalmistamisel üleandmiseks arhiivi arhivaaliüleandja korrastab ja kirjeldabarhivaalid,
sealhulgas:

1) süstematiseerib arhivaalid;

2) koostab üleantavate arhivaalide loetelud;

3) korrastab arhivaalid arhiivieeskirja kohaselt.

(2) Eraarhivaalide ettevalmistamisel arhiivi üleandmisekssüstematiseerib arhivaalide üleandja arhivaalid.

(3) Arhivaalide ettevalmistamine arhiivi üleandmisekskooskõlastatakse arhiiviga, kuhu arhivaalidüleandmisele
kuuluvad.

§ 36. Arhivaalide üleandmise kord

(1) Avalikud arhivaalid antakse arhiivi üleandmis-vastuvõtmisaktialusel. Akti märgitakse vähemaltüleandja
nimetus, vastuvõtva arhiivi nimetus, arhivaalide päritolu ja kogus.

(2) Eraarhivaalid antakse arhiivi säilitamiseks lepingu aluselüleandmis-vastuvõtmisaktiga.

(3) Avalike arhivaalide ettevalmistamine üleandmiseks ja üleandminetoimub üleandja kulul.

(4) Peremehetud arhiiviväärtusega arhivaalid võetakse riigiarhiivi ühepoolse vastuvõtmisakti alusel.
Aktimärgitakse vähemalt vastuvõtva arhiivi nimetus, arhivaalide päritolu,pealkiri või nimetus ja kogus.

§ 37. Keeldumine arhivaalide vastuvõtmisest

(1) Avalik arhiiv võib keelduda arhivaalide vastuvõtmisest, kui:

1) arhivaalid ei ole ette valmistatud arhiivi üleandmiseks vastavaltseadusele ja arhiivieeskirjale;

2) arhivaalidel ei ole arhiiviväärtust;

3) arhivaalide säilitustähtaeg on möödunud;

4) arhivaalid kuuluvad üleandmisele teise arhiivi.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1sätestatud juhul teeb arhiiv arhivaali üleandjale ettekirjutuseja määrab
tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

(3) Arhivaalide vastuvõtmisest keeldumise otsus koos põhjendusegaesitatakse kirjalikult ühe kuu
jooksulüleandmistaotluse esitamisest arvates.

8. peatükk

ARHIVAALIDE KAITSE

§ 38. Arhivaalide säilimise tagamine
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(1) Arhivaalide loomisel peab kasutama säilimist tagavaid materjale jameetodeid.

(2) Arhivaale tuleb hoida säilimist soodustavas, kahjustumise jahävimise vastu kindlustatud ruumis.Täpsemad
nõuded arhivaalide säilitustingimustele ja arhiivihoidlatelesätestatakse arhiivieeskirjas.

(3) Kui arhiiviregistrisse kantud arhivaali ähvardab kahjustamine võihävimine, võib riigiarhivaar
tehaettekirjutuse arhivaali avalikku arhiivi säilitamiseks üleandmiseks.

(4) Arhivaali omanik või valdaja vastutab arhivaalide säilimise eestseadusega ettenähtud ulatuses jakorras.

§ 39. Arhivaalide riigist väljaviimine

(1) Avaliku arhivaali jäädavalt riigist väljaviimine on keelatud.

(2) Arhiiviväärtusega avaliku arhivaali võib tähtajaliseltriigist välja viia ainult riigiarhivaari kirjalikulloal.

(3) Enne avaliku arhivaali riigist väljaviimist tuleb arhivaal kopeerida.Kopeerimise korraldab arhivaalivaldaja
või arhiiv, kus arhivaali säilitatakse. Koopia asendab originaali kunioriginaali tagastamiseni.

(4) Arhiiviregistrisse kantud eraarhivaali võib riigist välja viia ainultriigiarhivaari kirjalikul loal.

(5) Eesti riigi, ajaloo ja kultuuri seisukohalt väärtuslikke eraarhivaalevõib riigist välja viia ainultriigiarhivaari
kirjalikul loal, kes vajadusel korraldab selliste arhivaalideväärtuse kindlakstegemise ja nendekopeerimise.

(6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 4 nimetatud arhivaalideloata väljaviimise katse korralerikonfiskeeritakse
arhivaalid tolliseaduses (RT I 1998, 3, 54) ettenähtud korras ningantakse üle riigiarhivaarimääratud arhiivi.

9. peatükk

JUURDEPÄÄS ARHIVAALIDELE JAJUURDEPÄÄSUPIIRANGUD

§ 40. Juurdepääs arhivaalile

(1) Juurdepääs arhivaalile on õigus tutvuda arhivaalivõi selles sisalduva teabega.

(2) Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ja organid, avalik-õiguslikudasutused ning arhiivid onkohustatud
tagama nende valduses olevatele arhivaalidele juurdepääsukooskõlas käesoleva seaduse jaarhiivieeskirjaga.

(3) Juurdepääs avalikule arhivaalile on vaba alates arhivaalitekkimisest, kui sellele ei laiene käesolevaseaduse §-
s 42 kehtestatud piirangud.

(4) Igal isikul on õigus nõuda arhivaali valdajalt andmeid tedapuudutava teabe olemasolu kohta ningsellega
tutvuda. Kui juurdepääs arhivaalile on piiratud, võib isik tutvudaainult tema kohta käivate andmetega,välja
arvatud käesoleva seaduse § 42 lõigetes 1 ja 6ettenähtud juhtudel.

§ 41. Arhivaalidele juurdepääsuvõimaldamine

(1) Arhivaalidele juurdepääsu võimaldamisel on arhiivvõi asutus, kus arhivaal asub, asutuse või isikutaotluse
alusel kohustatud:

1) väljastama arhivaalidest väljavõtteid jaärakirju;

2) võimaldama tutvuda arhivaalidega arhiivis;

3) väljastama arhiiviteatisi.

(2) Avalikus arhiivis säilitatavaid arhivaale ei anta kasutamiseksväljaspool arhiivi. Arhiivi juht võibüleandmis-
vastuvõtmisakti alusel seaduses või selle alusel sätestatudavaliku ülesande täitmiseks või õigustatuderahuvi
silmas pidades anda arhivaale tähtajaliseks kasutamiseks, tagades nende eelnevakopeerimise. Koopiatsäilitatakse
kuni originaali tagastamiseni.

(3) Arhivaali valdaja võib piirata juurdepääsu arhivaaliteabekandja halva füüsilise seisundi tõttu või
kuikasutamine võib arhivaali kahjustada, tagades isikule juurdepääsu arhivaalissisalduvale teabele.

§ 42. Juurdepääsupiirangud

(1) Riigisaladuseks tunnistatud teavet sisaldavale arhivaalile kehtibjuurdepääsupiirang kuni 50 aastat,alates
arhivaalis sisalduva teabe riigisaladuseks tunnistamisest. Riigisaladuselejuurdepääsu täpsema korra jatähtajad
sätestavad riigisaladuse seadus (RT I 1997, 81, 1361) ja selle aluselantud õigusaktid.

(2) Delikaatseid isikuandmeid sisaldavale arhivaalile on juurdepääsvõimalik kohtu nõudmisel võijuurdlus- või
eeluurimisorgani või asjaomase isiku kirjalikul loal võipärast tema surma tema abikaasal,vanematel, lastel,
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lastelastel, vendadel ja õdedel ning teistel isikutel ja asutustelisikuandmete kaitse seadusega(RT I 1996, 48, 944)
ettenähtud alustel ja korras ning kooskõlas vastavat valdkondareguleerivate seadustega.

(3) Delikaatseid isikuandmeid, mis käsitlevad isiku tervislikku seisunditja seksuaalelu, toimepandudkuritegusid,
kohtulikku karistust ning kriminaalmenetlust ja lapse põlvnemise saladustsisaldavale arhivaalilekehtib
juurdepääsupiirang 30 aastat, alates isiku surmast, või110 aastat, alates isiku sünnist, kui isiku surma
polevõimalik tuvastada, või 75 aastat, alates dokumendi tekkimisest, kui isikusurma ega sündi pole
võimaliktuvastada.

(4) Kuriteo tõkestamise, kurjategija tabamise võikriminaalmenetluses tõe väljaselgitamise huvides
võibjuurdlus- või eeluurimisorgan kehtestada asjassepuutuvate isikute isikuandmeidsisaldavale
arhivaalilejuurdepääsupiirangu, teatades sellest arhivaali valdajale.

(5) Ärisaladuseks tunnistatud teavet sisaldavale arhivaalile kehtibjuurdepääsupiirang 20 aastat, alatesteabe
tunnistamisest ärisaladuseks. Ärisaladust sisaldava arhivaali kasutamine ennejuurdepääsupiirangu lõppemiston
võimalik omaniku loal või kohtu-, juurdlus- või eeluurimisorganinõudel.

(6) Omanik võib eraarhivaali üleandmisel arhiivi kehtestadaarhivaalile juurdepääsupiirangud.Arhivaalile
juurdepääsu tingimused sätestatakse lepingus.

(7) Arhivaalidele, mis on määratud üksnes asutusesisesekskasutamiseks, kehtestab juurdepääsupiirangu,mis ei
ületa viit aastat, riigiasutuse juht. Teenistusväliste isikutejuurdepääsu sellistele arhivaalidele otsustabasutuse juht
või tema poolt volitatud ametnik.

(8) Juurdepääsupiiranguga arhivaalide loetelud ja nimistud ningarhivaalidele juurdepääsu tingimusedon
avalikud.

§ 43. Arhiiviteatis

(1) Isiku õiguste või tehingute tuvastamiseks vajalike arhivaalideolemasolu ja nendes sisalduva
teabevahendamiseks väljastab arhiiv arhiiviteatisi ning ärakirju javäljavõtteid.

(2) Arhiiviteatis, ärakiri ja väljavõte vormistatakse vastavaltarhiivieeskirjale ning see tõestatakse pitserija
arhivaari allkirjaga.

(3) Isiku õiguste või tehingute tuvastamiseks väljastatudärakiri ja väljavõte tõestatakse vastavaltarhiivieeskirjaga
kehtestatud nõuetele.

(4) Taotleja kannab avaliku arhiivi poolt väljastatavate ärakirjade javäljavõtete valmistamise ningarhivaalide
kopeerimise kulud riigiarhivaari kehtestatud üldiste kulunormide alusel.

10. peatükk

ARHIIVIJÄRELEVALVE

§ 44. Arhiivijärelevalve

(1) Arhiivijärelevalve on meetmete süsteem, mis tagab kontrolliavalike arhivaalide kogumise,arhiveerimise,
säilitamise, kaitse, juurdepääsu korraldamise, arhivaalidekohta andmete arhiiviregistrissekandmise ning
hävitamise üle ja asutuste asjaajamise vastavuse seadusele,arhiivieeskirjale ja asjaajamistreguleerivatele
õigusaktidele.

(2) Järelevalvet teostavad oma pädevuse piires:

1) riigiarhivaar;

2) arhiiviinspektor;

3) maa-arhivaar;

4) eriarhiivi direktor;

5) linna- või vallaarhivaar;

6) käesoleva lõike punktides 3, 4 ja 5 nimetatudametnike poolt volitatud isikud.

(3) Arhiivijärelevalve teostajatel on õigus vahetult kontrollida jasaada oma pädevuse ulatuses asutuseltja
isikutelt dokumente ja teavet arhiveerimise, arhivaalide säilitamise, kasutamise ja kaitseküsimustes.
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(4) Arhiivijärelevalve teostaja:

1) kontrollib arhivaalide säilitamise, juurdepääsu jakaitse vastavust seaduse ja seaduse aluselkehtestatud
nõuetele;

2) kontrollib arhiivieeskirja täitmist;

3) kontrollib arhivaalidele määratudsäilitustähtaja vastavust seaduse ja seaduse aluselkehtestatud nõuetele;

4) kontrollib arhivaalide üleandmise õiguspärasust;

5) kontrollib arhivaalide arvestuse pidamist;

6) teeb avastatud rikkumiste osas ettekirjutusi ja ettepanekuidasjaajamistoimingute kooskõllaviimiseks seaduse
ja arhiivieeskirjaga;

7) koostab protokolle, kui avastatud rikkumiste kohta tehtudettekirjutusi ei täideta, ja esitabneed riigiarhivaarile.

§ 45. Riigiarhivaari järelevalvepädevus

(1) Arhiivijärelevalve teostamisel riigiarhivaar:

1) teeb riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ja isikutele ettekirjutusikäesoleva seaduse jaselle alusel
Vabariigi Valitsuse kehtestatud õigusaktide, samuti teiste asjaajamist,arhiveerimist jadokumentide säilitamist
puudutavate õigusaktide sätete rikkumisekõrvaldamiseks;

2) teeb juurdlus- või eeluurimisorganile ettekandeidkäesoleva seaduse ning selle aluselkehtestatud õigusaktide
sätete, samuti teiste arhiivindust ja asjaajamistreguleerivate õigusaktide säteterikkumise kohta.

(2) Kui juriidilised või füüsilised isikud ei ole täitnudarhiivijärelevalve korras tehtud
ettekirjutusi, teebriigiarhivaar arhiiviinspektori või maa-arhivaari koostatud protokolli alusel
otsusehaldusõiguserikkumisteseadustikus (RT 1992, 29, 396; RT I 1997, 66--68, 1109; 73, 1201; 81,
1361 ja 1362; 86,1459 ja 1461; 87,1466 ja 1467; 93, 1561 ja 1563--1565; 1998, 2, 42; 17, 265; 23, 321)
ettenähtudsanktsioonide kohaldamiseks.

(3) Kui riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused või nendeametnikud ei ole täitnud arhiivijärelevalvekorras
tehtud ettekirjutusi, teeb riigiarhivaar arhiiviinspektori või maa-arhivaari koostatudprotokolli aluselettekande
asutuse või ametniku kõrgemalseisvale asutusele võiametnikule teenistusliku järelevalve läbiviimiseks.

§ 46. Rahvusarhiivi ja arhiiviinspektorijärelevalvepädevus

(1) Rahvusarhiivi üleriikliku arhiivijärelevalvega tegelevastruktuuriüksuse järelevalve alla kuuluvadRiigikogu
Kantselei, Riigikohus, Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei,Riigikontroll ja teisedüleriigiliselt
tegutsevad ameti- ja valitsusasutused ning avalik-õiguslikudjuriidilised isikud ja üleriigiliselttegutsevad
valitsusasutuste hallatavad riigiasutused.

(2) Rahvusarhiivi poolt teostavad arhiivijärelevalvet Rahvusarhiivikoosseisus olevad arhiiviinspektorid.

§ 47. Maa-arhiivi ja maa-arhivaarijärelevalvepädevus

(1) Maa-arhiivi arhiivijärelevalve alla kuuluvad Rahvusarhiiviüleriikliku arhiivijärelevalvega
tegelevastruktuuriüksuse järelevalve alla mittekuuluvad, maa-arhiivi tegevuspiirkonnastegutsevad
ametiasutused,valitsusasutused ja valitsusasutuste hallatavad riigiasutused, seaduse ja selle alusel
avalikkeülesandeid teostavaderaõiguslikud juriidilised ja füüsilised isikud ning kohaliku omavalitsuseasutused
juhul, kui kohalik omavalitsusei ole moodustanud avalikku arhiivi.

(2) Maa-arhiivi poolt teostab arhiivijärelevalvet maa-arhivaar.

(3) Maa-arhivaaril on õigus volitada maa-arhiivi koosseisus olevatarhivaari tegema käesoleva seaduse§ 44
lõike 4 punktides 1--5 ettenähtud toiminguid.

§ 48. Eriarhiivi ja eriarhiivi direktorijärelevalvepädevus

(1) Eriarhiivi arhiivijärelevalve alla kuuluvad asutused, kelleeritüübilistele teabekandjatele
jäädvustatudarhivaale on eriarhiiv määratud koguma.

(2) Eriarhiivi poolt teostab arhiivijärelevalvet eriarhiivi direktor.

(3) Eriarhiivi direktoril on õigus volitada eriarhiivi koosseisus olevatarhivaari tegema käesoleva seaduse§ 44
lõike 4 punktides 1--5 ettenähtud toiminguid.

§ 49. Kohaliku omavalitsuse arhiivi ja linna- ning vallaarhivaarijärelevalvepädevus
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(1) Kohaliku omavalitsuse arhiivi arhiivijärelevalve alla kuuluvad kohalikuomavalitsuse organid ja asutused.

(2) Kohaliku omavalitsuse arhiivi poolt teostab arhiivijärelevalvet kohalikuomavalitsuse arhiivi direktor.

(3) Kohaliku omavalitsuse arhiivi direktoril on õigus omakäskkirjaga volitada kohaliku omavalitsuse
arhiivikoosseisus olevat arhivaari tegema käesoleva seaduse § 44lõike 4 punktides 1--5 ettenähtud toiminguid.

§ 50. Vastutus käesoleva seaduse ja arhiivieeskirjarikkumise eest

(1) Käesoleva seaduse ja arhiivieeskirja rikkumise eest vastutab niijuriidiline kui ka füüsiline isik.

(2) Juriidilise või füüsilise isiku poolt käesoleva seadusevõi selle alusel vastuvõetud õigusaktide rikkumiseeest
määratakse isikule rahatrahv kuni 2200 krooni.

(3) Juriidilisele isikule pädeva arhiiviametniku poolt tehtud ettekirjutustekorduva mittetäitmise eest
või, kuiisikule on juba kohaldatud käesoleva seaduse või arhiivieeskirja rikkumiseeest halduskaristust,
määratakserahatrahv kuni 4500 krooni või võetakse ära arhiiviteenuse osutamiseõigus.

11. peatükk

KUTSENÕUDED

§ 51. Arhivaaride kutsenõuded

(1) Arhivaarina ja arhiiviinspektorina võib avalikus arhiivistöötada arhivaari kutsenõuetele vastav isik.

(2) Vastavust arhivaari kutsenõuetele tõendab kehtiv kutsetunnistus.

(3) Arhivaari kutsenõuded ja kutseeksami sooritamise korra kehtestabVabariigi Valitsus.

12. peatükk

RAKENDUSSÄTTED

§ 52. Arhiivide ümberkorraldamine

(1) Vabariigi Valitsus korraldab riigi kesk- ja maakonnaarhiivid ning kohalikeomavalitsuste
volikogudenõusolekul kohalike omavalitsuste arhiivid ümber Rahvusarhiiviks1999. aasta 1. jaanuarist.

(2) Kuni riigi arhiivide ümberkorraldamiseni Rahvusarhiivikstäidavad riigi arhiivid oma seniseidülesandeid,
arvestades käesoleva seaduse §-s 17 sätestatut.

(3) Käesoleva seaduse § 39 osas täidab kuni 1999. aasta1. jaanuarini riigiarhivaari kohustusi Riigikantselei.

§ 53. Avaliku teenistuse seaduse rakendumine avaliku arhiiviteenistujatele

(1) Käesoleva seaduse §-s 52 sätestatud Rahvusarhiiviksümberkorraldatavate arhiivide töötajate
töölepingudantakse kahe nädala jooksul Rahvusarhiivi moodustamisest arvates üleRahvusarhiivile. Tööandja
kohustusedlähevad üle Rahvusarhiivile.

(2) Kahe kuu jooksul Rahvusarhiivi moodustamisest arvates vormistatakse EestiVabariigi töölepinguseaduse
(RT 1992, 15/16, 241; 1993, 10, 150; RT I 1993, 26, 441; 1995, 14, 170; 16, 228; 1996,3, 57; 40,773; 45, 850;
49, 953; 1997, 5/6, 32) alusel riigi ja kohaliku omavalitsuse arhiividestöötavad arhiiviametnikud nimetamise
alusel teenistusse võetukstagasiulatuvalt 1999. aasta 1. jaanuarist alates, lähtudes riigisekretärikinnitatud
koosseisudest.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 rakendamisel avalikearhiivide teenistujatele kohaldatakse analoogia
põhjalavaliku teenistuse seaduse §-e 161, 162,§ 163 lõiget 3, §-e 164--168 ja 170--176,kusjuures neis
paragrahvidesettenähtud toimingute sooritamise tähtaegu arvestatakse alates 1999. aasta1. jaanuarist.

(4) Avaliku teenistuse seaduse §-de 161 ja 164 rakendamisellõpetatakse tööleping Eesti Vabariigi
töölepinguseaduse alusel kahe kuu jooksul Rahvusarhiivi moodustamisest arvates nendetöötajatega, kes enne
Rahvusarhiivimoodustamist on teatanud töölepingu lõpetamisest ette Eesti Vabariigitöölepingu seaduses
ettenähtud korras võikellele riigiarhivaar ühe kuu jooksul, alates Rahvusarhiivi moodustamisest, teatab
ettetöölepingu lõpetamisest.

(5) Avaliku arhiivi teenistuja varasema teenistusstaaþi hulka arvatakseenne käesoleva seaduse jõustumistriigi või
kohaliku omavalitsuse arhiivis või arhiivinduse riiklikku juhtimistteostanud asutuses töötamise aeg.
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(6) Avaliku teenistuse seaduse § 57 lõikes 2sätestatud vanaduspensioni suurendamine ei laiene isikutele,kelle
töösuhe riigi arhiiviga on lõppenud enne 1999. aasta1. jaanuari.

§ 54. Arhivaalide kandmine arhiiviregistrisse

Käesoleva seaduse jõustumisel avalikes arhiivides säilitatavadarhivaalid kuuluvad riigile või
kohalikuleomavalitsusele ja kantakse arhiiviregistrisse kahe aasta jooksul, alates käesolevaseaduse jõustumisest.

§ 55. Arhiivieeskirja kehtestamine

Käesoleva seaduse §-s 15 nimetatud arhiivieeskirja kehtestabVabariigi Valitsus 1999. aasta 1. jaanuariks.

§ 56. Arhivaaride vastavus kutsenõuetele

(1) Käesoleva seaduse §-s 51 nimetatud kutsenõuded jakutseeksami sooritamise korra kehtestab
VabariigiValitsus 1999. aasta 1. jaanuariks.

(2) Arhivaarid peavad vastama kehtestatud kutsenõuetele 2001. aasta1. jaanuariks.

§ 57. Autoriõiguse seaduse muutmine

Autoriõiguse seaduse (RT 1992, 49, 615; RT I 1996, 49, 953) § 23lõikes 3 asendatakse sõna«kultuuriminister»
sõnaga «riigiarhivaar».

§ 58. Kriminaalkoodeksi muutmine

Kriminaalkoodeksis (RT 1992, 20, 288; RT I 1997, 21/22, 353; 28, 423; 30, 472; 34, 535;51, 824; 52,833 ja 834;
81, 1361; 86, 1461; 87, 1466--1468; 1998, 2, 42; 4, 62; 17, 265; 23, 321) tehaksejärgmisedmuudatused:

1) koodeksit täiendatakse§-ga 1453järgmises sõnastuses:

«§ 1453. Arhivaali hävitamine

(1) Avaliku arhivaali või arhiiviregistrisse kantud eraarhivaali loatahävitamise eest -- karistatakserahatrahviga.

(2) Avaliku arhivaali või arhiiviregistrisse kantud eraarhivaali loatahävitamise eest, kui sellega põhjustatioluline
kahju isiku või asutuse seadusega kaitstud huvidele või riigi võikohaliku omavalitsuse üksuse huvidele--
karistatakse vabadusekaotusega kuni kolme aastani.»;

2) koodeksit täiendatakse§-ga 1454järgmises sõnastuses:

«§ 1454. Arhivaali kasutuskõlbmatuksmuutmine

(1) Avaliku arhivaali või arhiiviregistrisse kantud eraarhivaalikasutuskõlbmatuks muutmise eest
teabekandjarikkumise või arhivaali säilitusnõuete eiramise tõttu -- karistatakserahatrahviga või
vabadusekaotusega kuni kuuskuud.

(2) Avaliku arhivaali või arhiiviregistrisse kantud eraarhivaali teabekandjarikkumise eest, millega
kahjustatiarhivaali väärtust, -- karistatakse rahatrahvi või vabadusekaotusega kuniühe aastani.

(3) Avaliku arhivaali või arhiiviregistrisse kantud eraarhivaalikasutuskõlbmatuks muutmise eest
teabekandjarikkumise või arhivaali säilitusnõuete eiramise tõttu, kui sellegapõhjustati oluline kahju isiku
või asutuseseadusega kaitstud huvidele või riigi või kohaliku omavalitsuse üksusehuvidele -- karistatakse
vabadusekaotusegakuni kolme aastani.»

§ 59. Haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmine

Haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396; RT I 1997, 66--68, 1109;73, 1201; 81, 1361 ja1362;
86, 1459 ja 1461; 87, 1466 ja 1467; 93, 1561 ja 1563--1565; 1998, 2, 42; 17, 265; 23, 321)tehaksejärgmised
muudatused:

1) paragrahvi 21 lõike 3 teist lausettäiendatakse enne sõna «Tööinspektsiooni» sõnaga«Riigiarhivaar,»;

2) seadustikku täiendatakse §-ga 1846järgmises sõnastuses:

«§ 1846. Arhiiviseaduse ja selle aluselvastuvõetud õigusaktide rikkumine

Arhiiviseaduse ja selle alusel vastuvõetud teiste õigusaktide rikkumise eest-- määratakse rahatrahv
kuniviiekümne päevapalga ulatuses.»;
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3) seadustikku täiendatakse §-ga 2166järgmises sõnastuses:

«§ 2166. Arhiiviametnikud

(1) Riigiarhivaar, arhiiviinspektorid, maa-arhivaar, eriarhiivi direktor ja kohalikuomavalitsuse arhiividirektor
arutavad käesoleva seadustiku §-s 1846nimetatudhaldusõiguserikkumiste asju.

(2) Halduskaristuse määramise õigus on riigiarhivaaril.»

§ 60. Äriseadustiku muutmine

Äriseadustikus (RT I 1995, 26--28, 355; 1996, 52--54, 993; 1997, 16, 258; 48, 774;77, 1313; 1998, 2,48; 23,
322) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 122 lõikes 2 asendataksesõnad «kolmandale isikule» sõnaga «arhiivile»;

2) paragrahvi 122 lõiget 3täiendatakse lausega järgmises sõnastuses: «Dokumentide hoidjamuutumiselteatab
üleandja sellest enne üleandmist registripidajale uute andmete registrissekandmiseks.»;

3) paragrahvi 122 täiendatakselõikega 5 järgmises sõnastuses:

«(5) Täisühing on vastutav oma tegevuse tulemusena loodudvõi saadud dokumentide säilimise eestseadusega
ettenähtud tähtaja jooksul. Täisühingu likvideerimiselvõib tema säilitamisele kuuluvad dokumendidkokkuleppel
arhiiviga üle anda arhiivi. Dokumentide üleandmisel arhiiviläheb vastutus nende säilimise eestarhiivile.»;

4) paragrahvi 219 lõikes 1 asendataksesõnad «kolmandale isikule» sõnaga «arhiivile»;

5) paragrahvi 219 lõiget 2täiendatakse lausega järgmises sõnastuses: «Dokumentide hoidjamuutumiselteatab
üleandja sellest enne üleandmist registripidajale uute andmete registrissekandmiseks.»;

6) paragrahvi 219 täiendatakselõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Osaühing on vastutav oma tegevuse tulemusena loodud võisaadud dokumentide säilimise eest
seadusegaettenähtud tähtaja jooksul. Osaühingu likvideerimisel võib temasäilitamisele kuuluvad dokumendid
kokkuleppelarhiiviga üle anda arhiivi. Dokumentide üleandmisel arhiivi läheb vastutusnende säilimise eest
arhiivile.»;

7) paragrahvi 382 lõikes 1 asendataksesõnad «kolmandale isikule» sõnaga «arhiivile»;

8) paragrahvi 382 lõiget 2täiendatakse lausega järgmises sõnastuses: «Dokumentide hoidjamuutumiselteatab
üleandja sellest enne üleandmist registripidajale uute andmete registrissekandmiseks.»;

9) paragrahvi 382 täiendatakselõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Aktsiaselts on vastutav oma tegevuse tulemusena loodud võisaadud dokumentide säilimise eestseadusega
ettenähtud tähtaja jooksul. Aktsiaseltsi likvideerimisel võib temasäilitamisele kuuluvad dokumendidkokkuleppel
arhiiviga üle anda arhiivi. Dokumentide üleandmisel arhiiviläheb vastutus nende säilimise eestarhiivile.»

§ 61. Sihtasutuste seaduse täiendamine

Sihtasutuste seaduses (RT I 1995, 92, 1604; 1996, 42, 811) tehakse järgmisedmuudatused:

1) paragrahvi 59 lõikes 1 asendataksesõnad «kolmandale isikule» sõnaga «arhiivile»;

2) paragrahvi 59 lõiget 2täiendatakse lausega järgmises sõnastuses: «Dokumentide hoidjamuutumisel
teatabüleandja sellest enne üleandmist registripidajale uute andmete registrissekandmiseks.»;

3) paragrahvi 59 täiendatakselõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Sihtasutus on vastutav oma tegevuse tulemusena loodud või saaduddokumentide säilimise eestseadusega
ettenähtud tähtaja jooksul. Sihtasutuse likvideerimisel võib temasäilitamisele kuuluvad dokumendidkokkuleppel
arhiiviga üle anda arhiivi. Dokumentide üleandmisel arhiiviläheb vastutus nende säilimise eestarhiivile.»

§ 62. Mittetulundusühingute seaduse täiendamine

Mittetulundusühingute seaduses (RT I 1996, 42, 811) tehakse järgmisedmuudatused:
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1) paragrahvi 54 lõikes 1 asendataksesõnad «kolmandale isikule» sõnaga «arhiivile»;

2) paragrahvi 54 lõiget 2täiendatakse lausega järgmises sõnastuses: «Dokumentide hoidjamuutumisel
teatabüleandja sellest enne üleandmist registripidajale uute andmete registrissekandmiseks.»;

3) paragrahvi 54 täiendatakselõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Mittetulundusühing on vastutav oma tegevuse tulemusena loodudvõi saadud dokumentide säilimise
eestseadusega ettenähtud tähtaja jooksul. Mittetulundusühingu likvideerimiselvõib tema säilitamisele kuuluvad
dokumendid kokkuleppel arhiiviga üleanda arhiivi. Dokumentide üleandmisel arhiivi läheb vastutus nende
säilimiseeest arhiivile.»

§ 63. Pankrotiseaduse täiendamine

Pankrotiseaduse (RT 1992, 31, 403; RT I 1997, 18, 302; 1998, 2, 46)§ 572täiendatakse lõikega 31järgmises
sõnastuses:

«(31) Juriidilise isiku likvideerimisel näeb pankrotihaldur ettevahendid isiku tegevuse tulemusena
loodudvõi saadud dokumentide säilitamiseks ja vastutab nende säilitamise eest kuniüleandmiseni
säilitamisteenustosutavale isikule või arhiivile.»

§ 64. Eestis tegutsenud teiste riikide julgeoleku- jaluureorganite materjalide kogumise,arvelevõtmise,
säilitamise ja kasutamise korra seadusemuutmine

Eestis tegutsenud teiste riikide julgeoleku- ja luureorganite materjalide kogumise,arvelevõtmise, säilitamiseja
kasutamise korra seaduses (RT I 1994, 23, 386; 1996, 48, 940) tehakse järgmisedmuudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 4, § 4lõikes 2, § 5 lõikes 2, §-s 7 ja§ 10 lõigetes 2 ja 4 asendatakse sõna«Riigikantselei»
sõnaga «Rahvusarhiiv» vastavaskäändes;

2) paragrahvi 8 lõikes 2 ja§-s 12 asendatakse sõna «riigisekretär» sõnaga«riigiarhivaar» vastavas käändes;

3) paragrahvi 8 lõiget 3 täiendataksepärast sõnu «või Riigikantseleile» sõnadega«või Rahvusarhiivile».

§ 65. Vabariigi Valitsuse seaduse täiendamine

Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29,447; 40, 622; 52,833; 73,
1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 41 lõiget 1täiendatakse pärast sõna «ministri» sõnadega«või riigisekretäri»;

2) paragrahvi 78 täiendatakselõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Riigikantselei halduses on valitsusasutusena Rahvusarhiiv.»

§ 66. Andmekogude seaduse § 31täiendamine

Andmekogude seaduse (RT I 1997, 28, 423) § 31 täiendataksepärast sõna «ministeeriumi» sõnadega
«võiRiigikantselei».

§ 67. Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses (RT I 1997, 80, 1344; 86, 1461; 87, 1466 ja 1467; 93, 1563;1998, 2, 47; 4, 63; 23,321)
tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendataksepunktiga 251järgmises sõnastuses:

«251) arhiiviseaduse alusel teostatavad toimingud;»;

2) seadust täiendatakse jaoga 181järgmises sõnastuses:

«181. jagu. Arhiiviseaduse alusel teostatavadtoimingud

§ 1861. Arhiiviteenuse tegevusloaväljastamine

Arhiiviteenuse tegevusloa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 100 krooni.

§ 1862. Avaliku arhiivi poolt arhiiviteatise ja arhivaaliväljavõtte väljastamine
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Avaliku arhiivi poolt arhiiviteatise, arhivaali väljavõtte võiärakirja väljastamise eest tasutakse
riigilõivu50 krooni.»

§ 68. Tolliseaduse § 77 täiendamine

Tolliseaduse (RT I 1998, 3, 54) § 77 lõiget 3täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Erikonfiskeeritud arhiiviväärtusega avalik arhivaal jaarhiiviregistrisse kantud eraarhivaal antakse tasutaüle
riigiarhivaari poolt määratud avalikule arhiivile.»

§ 69. Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestikuseaduse täiendamine

Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse (RT I 1996, 15, 265)§ 6 lõiget 1
täiendataksepunktiga 10 järgmises sõnastuses:

«10) riigiarhivaar.»

§ 70. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 1998. aasta 1. mail.

(2) Seaduse 5. ja 10. peatükk jõustuvad 1999. aasta 1. juunil.

Riigikogu aseesimees AntsKÄÄRMA
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