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Menetlusteenistuse teenistujale esitatavad nõuded

Vastu võetud 27.12.2017 nr 14

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 14 lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

 Käesoleva määrusega kehtestatakse menetlusteenistuse teenistujale hariduse, töökogemuse, teadmiste ja oskuste
nõuded.

§ 2. Haridusnõuded

 (1)Menetlusteenistuse ametnikul, v.a menetlusteenistuse juhatajal ja käesolevas paragrahvis lõikes 3 nimetatud
isik peab olema vähemalt:
 1)  keskharidus ja kutseharidus politsei või piirivalve erialal või kutseharidus korrektsiooni erialal või omab
korrakaitseametniku tase 5 või tase 6 kutsestandardit või läbinud abipolitseiniku teise astme õppe ja sooritanud
arvestuse;
 2)  kõrgharidus ja korrakaitseametniku tase 5 või tase 6 kutsestandardi omamine.

 (2)Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud hariduse nõuet ei kohaldata Sisekaitseakadeemia kadetile, kellel
on keskharidus ja on edukalt läbinud Sisekaitseakadeemia esimese kursuse, kes võetakse menetlusteenistusse
määratud ajaks, kes on täitnud Sisekaitseakadeemias kehalise ettevalmistuse ja eriettevalmistuse nõuded ning
kellel on:
 1)  teadmised riigi põhikorra, isikute õiguste ja vabaduste ning politsei tegevust reguleerivate õigusaktide kohta;
 2)  teadmised ja oskused rakendada korrakaitseseaduses ja eriseadustes sätestatud meetmeid ja kohaldada
vahetut sundi;
 3)  teadmised, kuidas teostada avalikus kohas käitumise nõuete üle järelevalvet;
 4)  teadmised ja otsustusvõime otsustada politsei sekkumise vajadus ning valida vajalikud sekkumismeetmed ja
määrata nende ulatus;
 5)  teadmised ja oskused käsitseda külm- ja gaasirelvasid ning erivahendeid;
 6)  teadmised tulirelva kandmise ja kasutamise õiguslike aluste kohta ning tulirelva kasutamise ja tulirelva
käsitlemisega seotud esmaabi andmise oskused.

 (3)Juhul kui menetlusteenistuse ametnikuks määratakse isik, kellel on ainult kõrgharidus, on kohustatud 24
kuu jooksul ametisse nimetamisest alates omandama, kas korrakaitseametniku tase 5 või tase 6 kutsestandardi.
Teenistuslikust vajadusest lähtuvalt on menetlusteenistuse juhatajal õigus oma käskkirjaga pikendada ametnikul
korrakaitseametniku kutsestandardi omandamise tähtaega kuni 36 kuud.

 (4)Menetlusteenistuse juhatajal peab olema õigusalane magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon.

 (5)Menetlusteenistuse töötajal peab olema vähemalt keskharidus.

§ 3. Nõuded töökogemustele

 (1)Menetlusteenistuse teenistuja peab omama:
 1)  vähemalt 2-aastast riikliku järelevalve ja väärteomenetluse alast töökogemus;
 2)  vähemalt 3-aastast B-kategooria sõiduki juhtimise kogemust;
 3)  teenistuseks vajalike tehniliste vahendite kasutamise ja rakendamise oskust.

 (2)Menetlusteenistuse juht peab omama:
 1)  vähemalt 5 aastast teenistuskogemust kõrgemate ametnike põhigruppi kuuluval või valitaval ametikohal
riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses või organis 2 aastat või muul õigusalast kõrgharidust nõudval tööl
asutuse või ametikoha töövaldkonnas;
 2)  vähemalt 5-aastast ametiasutuse juhtimise kogemust;
 3)  vähemalt 5-aastast riikliku järelevalve ja väärteomenetluse alast töökogemust.
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 (3)Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud töökogemuse nõuet ei kohaldata Sisekaitseakadeemia
kadetile, kellel on keskharidus ja on edukalt läbinud Sisekaitseakadeemia esimese kursuse, kes võetakse
menetlusteenistusse määratud ajaks, kes on täitnud Sisekaitseakadeemias kehalise ettevalmistuse ja
eriettevalmistuse nõuded.

 (4)Käesoleva paragrahvi lõikes 1 punktis 1 sätestatud töökogemuse nõuet ei kohaldata isikule, kes on töötanud
vähemalt 3 aastat politseiametnikuna või vanglaametnikuna või on abipolitseinik, kes on läbinud abipolitseiniku
teise astme õppe ja sooritanud arvestuse või on kaitseliitlane ja kuulub korrakaitserühma ning on läbinud
korrakaitsealase õppe ja sooritanud arvestuse.

 (5)Menetlusteenistuse töötaja suhtes kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 punktis 3 esitatud nõuet.

§ 4. Nõuded teadmistele

 (1)Menetlusteenistuse ametnik teab:
 1)  põhjalikult riigi põhikorda, kodanike õigusi ja vabadusi, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku
teenistust reguleerivaid õigusakte;
 2)  põhjalikult kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivaid õigusakte;
 3)  kuidas ja millal rakendada korrakaitseseaduses ja eriseadustes sätestatud meetmeid;
 4)  kuidas teostada avalikus kohas käitumise nõuete üle järelevalvet;
 5)  millal on vajadus sekkuda korrarikkumisele;
 6)  põhjalikult karistusõigust ja väärteomenetlust reguleerivaid õigusakte;
 7)  põhjalikult asjaajamiskorda ja oskab seda rakendada;
 8)  kuidas osutada esmaabi.

 (2)Menetlusteenistuse juhataja peab lisaks käesoleva paragrahvile 1 teadma veel põhjalikult haldus- ja
tsiviilkohtumenetlust reguleerivaid õigusakte.

 (3)Menetlusteenistuse töötaja suhtes kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 punktides 1 ja 2 esitatud nõuet.

§ 5. Nõuded oskustele

 Menetlusteenistuse teenistuja peab oskama:
 1)  eesti keelt Vabariigi Valitsuse 20.06.2011 määruses nr 84 “Avaliku teenistuja, töötaja ning füüsilisest isikust
ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded“ sätestatud C1 või sellele vastaval tasemel, vene keele oskus
kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega.
 2)  suuliselt ja kirjalikult ennast väljendama;
 3)  viisakalt suhelda;
 4)  enesekaitset;
 5)  anda esmaabi.

§ 6. Nõuded isikuomadustele

 Menetlusteenistuse teenistuja peab isikuomaduste poolest olema võimeline täitma menetlusteenistusele pandud
ülesandeid ning vastama järgmistele üldnõuetele:
 1)  lojaalne Eesti Vabariigile, aus ja seaduskuulekas;
 2)  võimeline töötama stabiilselt ja tulemuslikult pingeolukorras ning oskama teha meeskonnatööd;
 3)  kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline, suutma langetada iseseisvalt otsuseid oma ametikoha
pädevuse piires, võimeline ette nägema oma otsuste tagajärgi ning vastutama nende eest;
 4)  analüüsi- ja sünteesivõimeline, oskama eristada olulist ebaolulisest ning suutma lahendada probleeme;
 5)  hea suhtlusoskusega;
 6)  omama head füüsilist vormi.

§ 7. Rakendussätted

 (1)Ametnik, kes eelmiselt ametikohalt üleviimisega määratakse ametisse Menetlusteenistusse ja ei vasta
käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud haridusnõuetele, peab juhinduma nimetatud paragrahvi lõikes 3
märgitud nõudest ja tähtajast.

 (2)Käesolevat määrust rakendatakse alates Menetlusteenistuse põhimääruse jõustumisest.

 (3)Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
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