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Riigikohtu lahendite otsingu abi
Alates 3. juulist 2017 kasutab Riigikohus täies mahus kohtute infosüsteemi KIS2. Seoses sellega lõpeb
Riigikohtu infosüsteemi paralleelne kasutamine ja kaob ära unikaalne identifitseeriv Riigikohtu kohtuasja
number. Edaspidi kannavad kõik Riigikohtu lahendid maa- ja ringkonnakohtu lahendiga sama numbrit. Seni
Riigikohtu asja numbriga avalikustatud lahendid on endiselt selle numbri järgi leitavad.

1. Üldised tingimused lahendi otsingu jaoks
Lahendite otsimiseks peab kasutaja täitma vähemalt ühe lahtri.
Kui täita kaks või enam lahtrit, otsitakse selliseid lahendeid, mis vastavad kõigile esitatud
otsingukriteeriumitele. Näiteks otsides 2016. aasta lahendeid, mille kohtukoosseisu tunnus on „Erikogu“,
leitakse kõik erikogu lahendid, mis on tehtud 2016. aastal.
Kui valida mitu ühe lahtri otsingukriteeriumit, siis otsitakse selliseid lahendeid, mis vastavad kõikidele
otsingukriteeriumitele. Näiteks valides otsingukriteeriumiteks kohtukoosseisu tunnusena nii „5 kohtunikku“
kui ka „Erikogu“, siis leitakse kõik lahendid, mille on teinud kas 5 kohtunikku või erikogu.
2. Konkreetsete lahtrite abiinfo
2.1. Lahter „Aasta“
Lahtrisse sisestatav aastaarv peab olema neljakohaline number, näiteks 2016. „Aasta“ lahtrisse ei saa
sisestada aastate vahemikku (näiteks 2001-2002). „Aasta“ lahter otsib asja lahendava lahendi aastat. Seega
näiteks, kui asja lahendav lahend on tehtud ühel aastal ja parandamise määrus mõnel järgmisel aastal, otsib
lahter ikkagi asja lahendava lahendi aasta järgi.
2.2. Lahter „Kohtuasja number“
Lahtrisse „Kohtuasja number“ võib sisestada korraga ühe kas Riigikohtu lahendite vanale numeratsioonile
vastava numbri (varasem „Asja registreerimisnumber“; näiteks 3-2-1-11-07) või uuele numeratsioonile
vastava numbri (näiteks 2-16-1111). Numeratsiooni loogikat on selgitatud all p-s 3.
2.3. Lahter „Asja liik“
Lahtris „Asja liik“ saab otsingukriteeriumina määrata ühe või mitu asja liiki, kirjutades või valides neid
lahtril klikkides ilmunud rippmenüüst.

2.4. Lahtrid „Otsuse kuupäev alates“ ja „Otsuse kuupäev kuni“
Mõlemasse lahtrisse võib kuupäeva valida lahtril klikkides ilmunud rippkalendrist või sisestada kuupäev ise
(sellisel juhul tuleb kuupäev sisestada vormingus päev.kuu.aasta, näiteks 01.01.1999 või 1.01.1999). Täita
võib ühe või mõlemad lahtrid (algus- ja lõpukuupäev). Nimetatud lahtritesse sisestatud kuupäeva või
ajavahemiku puhul otsitakse asja lahendava lahendi kuupäeva järgi. Näiteks, kui asja lahendav lahend on
tehtud kuupäeval A ja parandamise määrus kuupäeval B, ei leia otsuse kuupäeva otsing kuupäeva B järgi
otsides vastet.
2.5. Lahter „Kohtukoosseisu tunnus“
Lahtris „Kohtukoosseisu tunnus“ saab otsingukriteeriumina määrata ühe või mitu kohtukoosseisu tunnust,
sisestades või valides neid lahtril klikkides ilmunud rippmenüüst. Kohtukoosseisu tunnuse alusel otsitakse
üksnes asja lahendava lahendi kohtukoosseisu tunnuse järgi. Näiteks, kui asi on antud kolmesest koosseisust
kogu koosseisule, otsib kohtukoosseisu tunnuse otsing kogu koosseisu tunnuse järgi.
2.6. Lahter „Menetluse liik“
Lahtris „Menetluse liik“ saab valida ühe või mitu menetlusliiki, seda saab ise sisestada või valida lahtril
klikkides ilmunud rippmenüüst.
2.7. Lahtrid „Annotatsioon“ ja „Tekst“
Lahtrisse saab sisestada lahendis või annotatsioonis sisalduvat otsitavat sõna või fraasi. Fraasiotsingu korral
ei ole vaja lisada jutumärke, loogelisi sulge ega muud sellist. Näiteks mitte „nõue pankrotivõlgniku vastu“
või {nõue pankrotivõlgniku vastu}, vaid nõue pankrotivõlgniku vastu.
Annotatsiooni ja teksti lahtrites metamärkide (abisümbolite) ? ja * kasutamine:
? (küsimärk) asendab ühe mistahes märgi (v.a tühiku). Otsingutekstis saab kasutada mitut küsimärki.
Näiteks otsides „tsiviilhagi??“, leiab otsing tulemuste seas lahendeid, milles sisalduvad sõnad
„tsiviilhagide“, „tsiviilhagina“ jne. Seda otsingut on soovitatav kasutada ka siis, kui ei ole teada
otsitava sõna või (isiku)nime täpne kirjapilt. Näiteks otsides „Mar?us“ leiab otsing tulemuste seas
lahendeid, mis sisaldavad nime „Markus“, „Marcus“, „Margus“ jne.
* (tärn) asendab vähemalt ühe mis tahes märgi (sh tühiku). Näiteks kirjutades otsingu lahtrisse
“tsiviilhagile vastuväi*“, otsitakse lahendeid, mis sisaldavad näiteks fraase „tsiviilhagile vastuväidete“
või „tsiviilhagile vastuväite“ jne.
Annotatsiooni ja teksti lahtrites operaatoriteand (&), or (|), not (-)kasutamine:
AND/& – lisades nimetatud operaatori mitme sõna või fraaside vahele, otsitakse lahendeid, mis
sisaldavad mõlemat otsitavat. Näiteks otsides „tervisekahjustus AND katse“ või “tervisekahjustus &
katse“, leitakse need lahendid või annotatsioonid, mis sisaldavad sõnu “tervisekahjustus" ja “katse“
(sõnad ei pruugi aga moodustada fraasi, vaid võivad asetseda ka eraldi).
OR/| – lisades nimetatud operaatori mitme sõna või fraasi vahele, otsitakse neid lahendeid, mis
sisaldavad emba-kumba või mõlemat, kuid mitte tingimata mõlemat sõna. Näiteks otsides “hankija
OR pakkuja“ või “ hankija | pakkuja“, leitakse need lahendid või annotatsioonid, mis sisaldavad kas
sõna “hankija“ või “pakkuja“ või mõlemat.
NOT/! – lisades nimetatud operaatori sõna või fraasi ette, otsitakse neid lahendeid, mis ei sisalda
nimetatud sõna või fraasi. Näiteks otsides „kohalik omavalitsus NOT linn“ või „kohalik omavalitsus !
linn“, leitakse need lahendid või annotatsioonid, mis sisaldavad sõna „kohalik omavalitsus“, kuid ei

sisalda sõna „linn“.
2.8. Lahter „Tulemuste järjestus“
Võimaldab sorteerida otsingutulemusi nii otsuse kuupäeva kui ka registreerimisnumbri järgi. Samuti saab
valida, kas tulemused kuvatakse kahanevas või kasvavas järjekorras.
2.9. Lahter „Kuvada“
Võimaldab kuvada otsitavate lahendite sisu või annotatsioone.
2.10. Lahter „Tulemusi lehel“
Võimaldab valida kuvatavate lahendite hulka ühel lehel (1–100).

3. Riigikohtu asjade ja lahendite numeratsiooni loogika
3.1. Alates 2017. a (vorm: 1-12-12345/123)
2017. aastal võttis Riigikohus oma unikaalse asja numbri asemel kasutusele I ja II kohtuastmes kasutusel
oleva asjade ja lahendite numeratsioooni loogika. Riigikohtu lahendi registreerimisnumbrit tähistab alates
2017. aastast neljakohaline numbrikombinatsioon, kus esimesed kolm sidekriipsuga eraldatud positsiooni
moodustavad kohtuasja numbri, millest on kaldkriipsuga eraldatud neljas positsioon, mis tähistab
dokumendi järjekorranumbrit konkreetses kohtuasjas: näiteks number 1-12-1234/123 tähistab dokumenti nr
123 kohtuasjas 1-12-1234. Klassifikatsioonisüsteemi positsioonide tähendus on järgnev:
1. Esimene positsioon (1-12-1234/123) tähistab kohtuasja liiki:
1 - kuriteoasi
2 - tsiviilasi
3 - haldusasi
4 - väärteoasi
5 - põhiseaduslikkuse järelevalve asi
2. Teine positsioon (1-12-1234/123) tähistab kohtuasja registreerimise aastat I astme kohtus
3. Kolmas positsioon (1-12-1234/123) tähistab kohtuasja järjekorranumbrit
4. Neljas positsioon (1-12-1234/123) tähistab konkreetses kohtuasjas registreeritud dokumendi
järjekorranumbrit
3.2. 1996-2016. a (vorm: 3-2-1-123-10)
Aastatel 1995-2016 tähistas Riigikohtu lahendi registreerimisnumbrit viiepositsiooniline
numbrikombinatsioon, kus positsioonid on üksteisest eraldatud sidekriipsude abil (nt 3-2-1-123-10). Igal
positsioonil on klassifikatsioonisüsteemis oma kindel tähendus:
1. Esimene positsioon (3-2-1-123-10) tähistab kohtuastet Eesti kohtusüsteemis:
1 – I astme kohtud (nt linna- ja maakohtud)
2 – II astme kohtud (ringkonnakohtud)
3 – III astme kohus (Riigikohus)
2. Teine positsioon (3-2-1-123-10) tähistab kohtuasja liiki:
1 – kuriteo- ja väärteoasjad
2 – tsiviilasjad

3 – haldusasjad
4 – põhiseaduslikkuse järelevalve asjad
3. Kolmas positsioon (3-2-1-123-10) tähistab menetluse liiki:
1 – kassatsioon
2 – teistmine
3 – kohtuvea parandamine
4 – Erikogu lahendid pädeva kohtu määramiseks
4. Neljas positsioon (3-2-1-123-10) tähistab asja järjekorranumbrit
5. Viies positsioon (3-2-1-123-10) tähistab asja registreerimise aastat (kahekohaline formaat)
3.3. 1993-1995. a (vorm: III-2/1-123/93)
Aastatel 1993-1995 tähistas Riigikohtu lahendi registreerimisnumbrit viiepositsiooniline
numbrikombinatsioon, mis oma ülesehituse loogika poolest ühtib aastatel 1995-2016 kasutusel olnud
süsteemiga. Ainsate erisustena väljendati aastatel 1993-1995 esimesel positsioonil kohtuasja numbrit rooma
numbriga ning teise-kolmanda ning kolmanda-neljanda positsiooni eraldamiseks kasutati sidekriipsu asemel
kaldkriipsu. Positsioonide tähendused aga ühtivad aastatel 1995-2016 kasutusel olnud süsteemiga.
Allikas URL: https://www.riigikohus.ee/et/riigikohtu-lahendite-otsingu-abi

