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From: Villem Lapimaa  
Sent: Tuesday, December 8, 2020 4:56 PM 
To: Marilin Reintamm <Marilin.Reintamm@just.ee> 
Subject: FW: Kohtumenetluse avalikkuse VTK  

 
Tere, saadan meie seisukohad üldiselt, detailides saame vajaduse korral edaspidi täpsustada. Ma ei 
hakka ametlikku kirja vormistama.  
 
Halduskolleegium oli selle poolt, et nende VTK lahendustega edasi minna. Eelistada lahendi kohest 
avalikustamist isikuandmetest puhastatuna. Kui lahend kohe avaldatakse, siis oleks märge juures, et ei 
ole jõustunud. Muidu tekib segadus. Muidu toetame rohkem avalikustamist. Istungite veebis avaldamine 
annab ajakirjanikele parema võimaluse meist objektiivselt aru saada.    
 
Tsiviilkolleegium:  
Soovib ära oodata seaduseelnõu, mille kohta konkreetsem seisukoht võtta. Üldjoontes tundub 
kohtumenetluse, sh kohtulahendite avalikkuse suurem tagamine VTK-s nimetatud meetmetega oluline ja 
vajalik ning eelistada tuleks selliseid lahendusi, mis tagavad avalikkuse kõige ulatuslikumalt. Küsimus on 
üksnes selles, kas ja mil viisil tuleks isikuandmeid (sh füüsilise isiku nimi) kohtulahendis varjata ning kas 
senine praktika (kohus asendab omal algatusel nimed initsiaalidega) ei riiva liialt avalikkuse põhimõtet. 
Samuti eelistada selliseid lahendusi, millega ametnike töö maht oluliselt ei suureneks.   
 
Kriminaalkolleegium:  
Lahendite avalikustamise osas oli 3 alternatiivi VTK-s. Kohtuotsuste puhul eelistada resolutsiooni 
avalikustamist veebis. Täitmiskohtuniku asjad võiks kuuluda avalikustamisele. Kui karistus kustub, siis 
tuleks lahend Riigi Teatajast maha võtta. Kohtupraktika kohta saab ülevaate ka kehtivaid karistusi 
puudutavate otsuste järgi, mis jäävad avaldatuks. Pärast kriminaalasjas lahendi jõustumist selle 
isikuandmetest puhastamine isiku taotlusel – peaks olema seadusega reguleeritud, et neid taotlusi 
menetleks maakohtu täitmiskohtunikud ja samuti, mis vormis neid taotlusi tuleb lahendada. Üks isik võib 
esitada taotluse eri kohtute tehtud kümnete lahendite puhastamiseks. Praegu lahendavad kohtud neid 
taotlusi erinevalt. Muudatused tuleks teha menetlusseadustikus, nagu on tsiviilis ja halduses. 
Kohtutoimikuga tutvumise osas on punktis 5.2 teine võimalik lahendus, et lisada seadusesse õigus 
toimikuga tutvuda pärast kriminaalmenetluse lõppemist. Toimikuga tutvumine toimuks esimese astme 
kohtus esimeses astme kohtuniku loal.  
Internetis avaliku ülekande osas eelistatakse kriminaalasjades kohaletulekut. Sest salvestamine võib 
toimuda kohtu loal, selle üle on raske järelevalvet teha, mis kodudes toimub. Taotlusi võib ju esitada ja 
siis me otsustame selle üle, kas me anname sellise võimaluse. Aga kontrolli võimalus peaks ikkagi olema, 
mis virtuaalsuse puhul on täiesti ära võetud.  
Istungil avalikuks saanud teabe avalikustamise teema punktis 9.2 olevad lahendused on sobivad, aga 
lisaks peaks olema, et kui määruse teeb esmaselt ringkonnakohus, siis peaks saama ühe korra kaevata. 
Seda praegu sealt ei tulene.  



 
Tervitades  
Villem  
 
 
From: info.jm@just.ee [mailto:info.jm@just.ee]  
Sent: Tuesday, November 17, 2020 11:58 AM 
To: Tallinna Ringkonnakohus info <talrk.info@kohus.ee>; Tarturk info <tarturk.info@kohus.ee>; Harjumk 
info <harjumk.info@kohus.ee>; Tartumk info <tartumk.info@just.ee>; virumk.info 
<virumk.info@kohus.ee>; Pärnumk info <parnumk.info@just.ee>; Talhk info <talhk.info@kohus.ee>; 
Tartu HK Tartuhk info <tartuhk.info@kohus.ee>; Eesti Kohtunike Ühing <ekou@ekou.ee>; eal@eal.ee; 
Tartu Ülikooli õigusteaduskond <oi@ut.ee> 
Subject: Kohtumenetluse avalikkuse VTK  

 

Tere!  
 
 
Teile on saadetud Justiitsministeeriumi dokumendihaldussüsteemi Delta kaudu eelnõu arvamuse 
avaldamiseks.  
 
 
Pealkiri: Kohtumenetluse avalikkuse VTK  
 
Registreerimise kuupäev: 17.11.2020  
 
Registreerimise number: 8-1/6747.  

Link EIS-i: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/d0e1e8e8-ace1-431b-b3dd-4a879a587e75 
 
Ootame teie arvamusi hiljemalt 8.12.2020 e-posti aadressile info@just.ee või DVK kaudu.  

   

 

Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn 
Tel. 620 8100, Faks 620 8109 
e-mail: info@just.ee  

www.just.ee  
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