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From: Alar Teras Sent: Wednesday, December 9, 2020 11:19 AMTo: Marilin 

Reintamm <Marilin.Reintamm@just.ee>Subject: Halduskohtumenetluse 

seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse 

seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (kohtumenetluse 

avalikkus) väljatöötamise kavatsus 

&nbsp; 

Tere. 

&nbsp; 

Eile oli VTK kohta märkuste esitamise tähtaeg. 

Meie kiri ootab allkirja. 

Edastan meie märkused ja ettepanekud: 

&nbsp; 

Toetame seaduseelnõu väljatöötamist, mis tagab põhiseaduses sätestatud 

kohtuistungi avalikkuse, kohtulahendi avaliku kuulutamise, kohtumenetluse 

läbipaistvuse ning selleks kaasaegsete IKT vahendite ja võimaluste 

kasutamise s.h elektroonilise kohtutoimiku pidamise. Esitame 

väljatöötamiskavatsuse kohta järgmised märkused. 

1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Toetame, et kohtumäärused ja kohtuotsused või vajadusel nende 

resolutsioonid kuulutatakse avalikult elektrooniliselt Riigi Teataja 

veebilehel.  

2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kui 

lahend on elektrooniliselt kuulutatud, siis peab olema selgelt arusaadav, 

et see pole jõustunud. Jõustumise või mittejõustumise teave peab olema 

masinloetavalt olemas&nbsp; kohtulahendi metaandmetes.  

3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Tühistatud kohtulahendi olek (tühistatud) peab lugejale olema ilmselge ja 

soovitavalt näha ka tühistamise põhjus. 

4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Kohtulahendites isikuandmete kustutamine või initsiaalidega asendamine 

või juurdepääsupiirangute seadmine peaks olema automatiseeritud ning see 

ei tohiks piirata kohtulahendite avalikustamist ja (taas)kasutamist 

õigustehnoloogilistes rakendustes ning kohtupraktikas. 

5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Tuleks kaaluda reeglit, et kui avalikustatud lahendis tuleb füüsilise 

isiku nimi ja elukoht (automaatselt) varjata, siis ei saaks sama isikut 

või tema elukohta tuvastada ka lahendis olevate muude andmete põhjal. 

6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Me 

ei poolda päringu alusel kohtu lahendite väljastamist. Tekitab asjatut 

töökoormust kohtute kantseleile.  

7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Me 

ei poolda dokumendi või toimiku elektroonilise koopia eest tasu võtmist. 

Tuleks eelistada menetlusvälisele isikule dokumendi või toimiku 

kättesaadavaks tegemist e-toimiku kaudu.  

8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Kinniste kohtuasjade puhul pooldame juurdepääsu tähtaja sätestamist 

seaduses, et oleks selge millal piirang lõpeb. See vähendaks käsitsi 



tähtaegade seadmist ja võimaldaks tähtaja seadmist infosüsteemis juba 

dokumendi loomisel/saamisel.  

9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Menetlusvälistele isikutele virtuaalsele (video)kohtuistungile 

otseülekande võimaldamine peaks olema lubatud. Ülekanne avalikult 

videokohtuistungilt peaks olema sätestatud suurt avalikku huvi 

pakkuvatelt istungitelt või kui seda eelnevalt taotletakse. 
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