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Vastuskiri 

 

Austatud pr Sepp 

 

Esitasite Riigikogu esimehele korduva päringu kriminaalasjas nr 12700000071. Riigikogu 

juhatus arutas Teie kirjas sisalduvat taotlust oma istungil ning tegi Riigikogu Kantselei 

direktorile ülesandeks Teile vastata. 

 

Esmalt soovib Riigikogu juhatus tänada Teid, et selgitasite oma kirjas komisjoni kinnise 

istungi salvestiste saamise soovi tagamaid. Küll aga ei nõustu Riigikogu juhatus rea Teie 

kirjas sisalduvate väidetega. 

 

Riigikogu juhatus rõhutab, et Riigikogu ei ole tavapärane riigiasutus ega haldusorgan. Eesti 

Vabariigi põhiseaduse (PS) § 4 kohaselt on Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Vabariigi 

Valitsuse ja kohtute tegevus korraldatud võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõttel. PS 

§ 59 järgi kuulub Riigikogule seadusandlik võim. Riigikogu on Eesti rahva esinduskogu, kelle 

moodustamise kord, pädevus ja tegevuse põhimõtted on suures ulatuses sätestatud 

põhiseaduses endas. PS § 65 punktist 16 koosmõjus võimude lahususe põhimõttega tuleneb 

Riigikogu enesekorraldusõigus, mis tähendab, et Riigikogu kui põhiseaduslik institutsioon 

peab olema talle põhiseadusega otsesõnu antud pädevuse teostamise korraldamisel 

autonoomne ning tal on üldjuhul õigus ise kindlaks määrata oma pädevuse teostamise 

sisemine organisatsioon ja kord. 

 

Riigikogu juhatus juhib Teie tähelepanu sellele, et mitte ükski õigusakt ei kohusta Riigikogu 

komisjoni oma istungit salvestama, stenografeerima või muul viisil talletama lisaks 

protokollile (vt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 39). Kui Riigikogu komisjon on 

otsustanud mingil täiendaval viisil oma töökorralduse huvides (nt abiks protokolli, eelnõu uue 

teksti, teise lugemise seletuskirja või muu dokumendi koostamisel) seda teha, siis on see 

Riigikogu sisemise töökorralduse küsimus. Leiate ekslikult, et sellised materjalid peaksid 

olema vabalt juurdepääsetavad tulenevalt avaliku teabe seadusest (AvTS). Avalikke 

ülesandeid täites loodud teave on küll avalik teave AvTS mõttes, kuid mitte igasugune avalik 

teave ei ole vabalt juurdepääsetav. Lisaks AvTS § 35 esitatud loetelule, millele viitate, ei 

välista AvTS juurdepääsupiirangute kehtestamist ka mõne muu seadusega (§ 2 lg 2 p 4). 

Antud juhul on selliseks seaduseks Riigikogu kodu- ja töökorra seadus, mille § 36 kohaselt on 
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Riigikogu istung kinnine, kui komisjon ei ole otsustanud seda avalikuks kuulutada. Kinnisel 

istungil esitatud seisukohad ja arutluskäik on vabalt juurdepääsetavad ainult niivõrd, kui nad 

on sõnavõtja soovil protokolli kantud või sisalduvad juhtivkomisjoni seletuskirjas. Kinnine 

istung kaotaks oma mõtte, kui seal kõneldu muutuks avalikuks näiteks istungi salvestiste 

avalikustamise läbi. 

 

Seaduste vastuvõtmine on Riigikogu olemuslik ülesanne ning selle ülesande täitmine ei ole 

täitevvõimu poolt kontrollitav. Selle ülesande täitmise korraldus on sätestatud põhiseaduses 

ning Riigikogu tööd reguleerivates seadustes. Sama kehtib ka rahvaesinduse muude 

põhiseaduslike ülesannete täitmise kohta. Tulenevalt PS §-st 62 ei vastuta Riigikogu liige 

hääletamise ja poliitiliste avalduste eest Riigikogus või selle organites (Riigikogu liikme 

indemniteet). Selle sätte eesmärk on anda Riigikogu liikmele võimalus täita oma ülesandeid 

vabalt, sõltumatult ja oma südametunnistusest lähtuvalt, sealhulgas vabalt rääkida, kartmata, 

et tema poolt öeldust võib saada kriminaal- või tsiviilkohtumenetluse objekt. 

 

Riigikogu juhatuse arvates oleksid pretsedendil, et täitevvõim asub uurima Riigikogu 

komisjoni kinnisel istungil arutatut ning seal esitatud seisukohti ilma iseäranis kaalukate 

põhjusteta, Riigikogu tegevuse jaoks väga rasked tagajärjed. See riivaks mitte ainult 

konkreetse Riigikogu liikme, vaid ka teiste komisjoniliikmete põhiseaduslikku garantiid 

vabale mõttevahetusele komisjonis kui Riigikogu organis. Lõpptulemusena võib see oluliselt 

pärssida Riigikogu tööd. 

 

Olete oma kirjas põhjendanud keskkonnakomisjoni salvestistele ligipääsu taotlust tõendi 

saamise sooviga kriminaalasjas, mille raames uuritakse Riigikogu liikme kahtlustust pistise 

võtmises seoses tema tegevusega Riigikogu liikmena. Riigikogu juhatus leiab, et Teie kirjast 

ei selgu, millised on need eriliselt kaalukad ning vältimatud põhjused, miks on just nimetatud 

teabe saamine kriminaalasja huvides vajalik ning mis õigustaks sellist sekkumist parlamendi 

töösse. Riigikogu juhatuse hinnangul ei saa kriminaalmenetluslikku uurimishuvi iseenesest 

pidada kaalukamaks Riigikogu õigusest täita segamatult, ilma teiste riigivõimu harude 

sekkumiseta oma põhiseaduslikke ülesandeid. 

 

Seetõttu leiab Riigikogu juhatus, et keskkonnakomisjoni istungite salvestiste väljastamine 

Riigiprokuratuurile ei ole põhjendatud. 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Maria Alajõe 

Direktor 
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