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Elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu
Eesti Advokatuur pöördub Riigikogu majanduskomisjoni poole seoses elektroonilise side
seaduse muutmise seaduse eelnõuga, millega harmoniseeritakse Euroopa Parlamendi ja
Nõukogu direktiiv 2006/24/EÜ, mis käsitleb üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste või
üldkasutatavate sidevõrkude pakkujate tegevusega kaasnevate või nende töödeldud andmete
säilitamist ja millega muudetakse direktiivi 2002/58/EÜ.
Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE) on juhtinud advokatuuride ja
õigusliitude tähelepanu sellele, et nimetatud direktiivi harmoniseerimisel tuleb arvestada
sellega, et oleks tagatud advokaadi kutsesaladus. Euroopa Parlament on 14.12.2005.a
resolutsioonis samuti rõhutanud kutsesaladuse tagamise kohustust seoses nimetatud direktiivi
rakendamisega.
CCBE soovituste kohaselt tuleb nimetatud direktiivi ülevõtmisel tagada, et advokaadi
kutsesaladus on tagatud ka juhul, kui riik omab nendele andmetele juurdepääsu. Samuti, et
säilitatud andmetele võimaldatakse juurdepääs ainult kohtu eelneval loal, andmeid säilitatakse
ainult nii kaua, kui see on vajalik nende saamise eesmärgi saavutamiseks ning et oleks tagatud
eraelu puutumatus ja korrespondentsi saladus vastavalt Euroopa põhiõiguste harta artiklitele
7-8 ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklile 8.
Advokatuuriseaduse § 45 kohaselt on advokaadi poole õigusteenuse saamiseks pöördumise
fakt advokaadi kutsesaladus. Seega teave selle kohta, kes advokaadile helistab või kellele
advokaat helistab on konfidentsiaalne.
Elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu kohaselt on sideettevõtja kohustatud
säilitama andmed nii helistaja kui ka vastuvõtja kohta, samuti kõne alguse ja lõpu kuupäeva ja
kellaaja. Eelnõu kohaselt on sideettevõtjal kohustus jälitus- või julgeolekuasutusele vastava
järelepärimise alusel andmeid esitada. Kuna eelnõu kohaselt elektroonilise side seadus
täpsemalt ei reguleeri jälitus- või julgeolekuasutuse õigust teavet saada, toimub nimetatud
teabe saamine vastavalt jälitustegevuse seaduse või julgeolekuasutuste seaduse alusel.
Nimetatud seaduste vahel on aga vastuolu, mille kohaselt jälitusasutus saab teavet
jälitusasutuse juhi või prokuröri otsuse alusel, julgeolekuasutus aga kohtu loal. Seega on
julgeolekuasutusel vajalik kohtu eelnev luba, jälitusasutusel mitte. Seejuures on
Kaitsepolitseiamet nii julgeoleku- kui ka jälitusasutus.

Lähtudes eeltoodust tuleb Eesti Advokatuuri hinnangul elektroonilise side seaduse muutmise
seaduse eelnõuga kõrvaldada nimetatud vastuolu jälitustegevuse seaduse ja julgeolekuasutuste
seaduse vahel ning arvestada advokaadi kutsesaladuse arvestamise kohustusega.
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