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KOHTUTOIMIKUTE SÄILITUSTÄHTAJAD 
 
 

Märkused     
     
1. Kriminaalasja puhul liidetakse toimiku säilitustähtajale karistuseks mõistetud aeg, mida 
arvestatakse alates karistuse mõistnud kohtulahendi jõustumisest. Kui tsiviilkohtuasjas on tehtud 
tagaseljaotsus, lisatakse tavapärasele säilitustähtajale 2 aastat. Kohtuasjades, mida ei võetud 
menetlusse või jäeti läbi vaatamata, on kohtutoimiku säilitustähtaeg 1 aasta. Muude kohtutoimikute 
puhul arvestatakse säilitustähtaega alates viimase kohtulahendi jõustumise päevast, 
asjaajamistoimikute puhul viimase dokumendi kuupäevast.  
   
2. Kõik kohtutoimikud, kus kohtuasjas on tehtud Riigikohtu üldkogu lahend, Riigikohtu kolleegiumi 
täiskoosseisu lahend, Euroopa Liidu Kohtu eelotsus või Euroopa Inimõiguste Kohtu sisuline lahend, 
tuleb säilitada alaliselt. 
    
3. Kõigil kohtutoimikutel on juurdepääsupiirang, mille puhul lähtutakse kohtumenetluse seadustikes 
ja  menetlusosaliste andmete kaitset reguleerivates seadustes sätestatust. 
     
4. Menetluses mitteosalenud isikute juurdepääsu kohtutoimikutele otsustab kohtu esimees, kohtu 
aseesimees, kolleegiumi esimees, kohtumaja juht või kohtuasja menetlenud kohtunik, arvestades 
menetlusseadustikes sätestatud erisusi.  
 
I. KRIMINAALASJAD 
 

  

Jrk nr  Asja liik karistusseadustiku järgi KarS  § Säilitus tähtaeg  

1.   
Kõik kriminaalasjad, mille eest karistati eluaegse 
vangistusega 

  Alaline 

2.   
Inimsuse ja rahvusvahelise julgeoleku vastased 
süüteod 

89−112 Alaline 

3.   Isikuvastased süüteod     

3.1. Eluvastased süüteod                                                                             
 

  

  a) tapmine                                                                                                   113 15 aastat 

  b) mõrv                                                                                   114 Alaline 

3.2. Vabadusvastased süüteod                                                              133−140   

3.3. Seksuaalse enesemääramise vastased süüteod 141−147   

  a) vägistamine                                                                                141 15 aastat 

4. Rahvatervisevastased süüteod     

4.1. Narkootikumidega seotud süüteod 
 

  

  
a) sama (kui toime pandud suure varalise kasu eesmärgil 
või kuritegeliku ühenduse poolt) 

184 (2¹)   Alaline 

5. Riigivastased süüteod 231−254 Alaline 

6. Õigusemõistmisevastased süüteod     

6.1. Õigusemõistmise takistamine                                                               
 

  

  
a) kohtunikule, rahvakohtunikule, uurijale, prokurörile, 
kaitsjale, kannatanu esindajale ja tema lähedasele raske 
tervisekahjustuse tekitamine   

302 Alaline 

7. Kaitseväeteenistusalased süüteod                                                           431−450 Alaline 



  
Kriminaalkoodeksi järgi                                                       

   

1. 
Kõik kriminaalasjad, milles kõrgeimaks karistuseks 
määrati surmanuhtlus                                            Alaline 

2. Inimsusevastased kuriteod ja sõjakuriteod                                 
 

  

  a) inimsusevastane kuritegu                                                                                   611 Alaline 

  b) vägivald elanikkonna kallal sõjategevuse piirkonnas          612 Alaline 

3. Riigivastased kuriteod                                                                     
 

  

  a) terrorism                                                                                                64¹ Alaline 

  b) terroristlik akt välisriigi esindaja vastu                                 65 Alaline 

4. Isikuvastased kuriteod                                                                   
 

  

  a) tahtlik tapmine                                                                                   100 15 aastat 

  b) tahtlik tapmine raskendavail asjaoludel                                                  101 Alaline 

  c) üliraske kehavigastuse tahtlik tekitamine                                                107 15 aastat 

  d)  vägistamine                                                                                    115 15 aastat 

5. Kuriteod  õigusemõistmise vastu 
 

  

  
a) seadusele mittevastava kohtuotsuse või määruse 
tegemine 

169 Alaline 

  
b) vägivald kohtuniku, kohtukaasistuja, kohtutäituri, 
advokaadi, prokuröri või uurija, samuti nende lähedaste 
kallal või samade isikute ähvardamine 

172¹ Alaline 

6. Kuriteod avaliku korra ja ühiskondliku julgeoleku v astu  
 

  

  a) õhusõiduki ebaseaduslik hõivamine 197¹ Alaline 

7. Kaitseteenistusalased kuriteod 
 

  

  a)  väeosa omavoliline mahajätmine lahinguolukorras 251 Alaline 

  
b) lendude või nendeks ettevalmistamise eeskirjade 
rikkumine 

255 Alaline 

  c) laevajuhtimise eeskirjade rikkumine 256 Alaline 

  
d) sõjajõudude üleandmine või sõjapidamise vahendite 
jätmine vaenlasele 

262 Alaline 

 
 
II. TSIVIILASJAD 
 
1. Perekonnaasjad 

  a) elatise sissenõudmine 
Alates elatise sissenõudmise 
õiguse lõppemisest 1 aasta 

  b) põlvnemise tuvastamine ja selle vaidlustamine Alaline 

  c) alaealisele isikule eestkostja määramine 
Alates eestkoste lõppemisest 
10 aastat 

  
d) vanema õiguste määramine lapse suhtes ja lapsega 
suhtlemise korraldamine 

1 aasta lapse täisealiseks 
saamisest 

  e) alaealise teovõime laiendamine Lapse täisealiseks saamiseni 

  
f) isikust põlvnemise tuvastamine ja vanema kande 
vaidlustamine pärast isiku surma        

Alaline 

  g) lapsendamine Alaline 

  h) vanema hooldusõiguse piiramine Alaline 

  i) muud lapsega seotud perekonnaasjad Lapse täisealiseks saamiseni 

2. Asjad tsiviilseadustiku üldosa seaduse järgi   

  a) isiku surnuks tunnistamine ja isiku surmaaja 15 aastat 



tuvastamine   

  b) äraolija varale hoolduse seadmine    
Alates hoolduse lõppemisest 
5 aastat 

  
c) piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkostja  
määramine   

Alates eestkoste lõppemisest 
5 aastat 

  
d) isiku paigutamine kinnisesse asutusse (mh esialgne 
õiguskaitse)    

Alates kinnisesse asutusse 
paigutamise lõpetamisest 3 
aastat 

  
e) lähenemiskeelu ja muude sellesarnaste abinõude 
rakendamine isikuõiguste kaitseks   

Alates lähenemiskeelu 
lõppemisest 3 aastat 

3. Asjaõigusasjad   

  a) omandiasjad   Alaline 

  b) muud asjaõiguse asjad   10 aastat 

4. Pankrotiasjad Menetluse lõpetamisest 
alates 5 aastat   

5. Pärimisasjad Alaline 

6. Võlaõigusasjad   

  a) võõrandamislepingud Alaline 

7. Tööõigusalased asjad                                                          

  a) töölepingud (mh sõlmimine, lõpetamine) 50 aastat 

8. 
Maksekäsu kiirmenetluses, sealhulgas elatisnõudes 
esitatud paberdokumendid 

1 aasta 

 
 
III. HALDUSASJAD 
 
1.     Munitsipaal- ja riigivara   

  a) vara kasutusse andmine                                                          
Alates kasutusvalduse 
seadmise lõppemisest 11 
aastat 

2. Omandiasjad   Alaline 
 
 
 
 


