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I Uldosa
I.1 Hindamise algatamine
Korruptsioonivastaseseaduse$ 12 l6ige 9 alusel v6ib sama seaduse$ 4 ldikes 1
toodud ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonid hZivitada viie aasta
mciddumisel vdi omistada neile arhiiviviiiirtus arhiiviseadusessiitestatud korras.
Seaduse$ 4 ldikes 2 toodud ametiisikutemajanduslikehuvide deklaratsioonidantakse
koos kogumise, hoidmise ja kontrollimisega seotud dokumentidega viie aasta
moodudes iile avalikule arhiivile arhiiviseadusessltestatud korras. Arhiivile
iileandmise hetkeks peavad arhivaalid olema hinnatud, st m?i?iratletudnende
arhiivivZilirtus.Rahvusarhiivihindamiskomisjoni17. mtirtsi 2005 koosolekulotsustati
hinnatamajanduslikehuvide deklaratsioonide
sarjaning koostadahindamisotsus.
1.2Hindamiseeesmf,rk
Majanduslikehuvide deklaratsioonide(edasp.deklaratsioonid)hindamiseeesmiirgiks
on mdiiratledanendearhiiviviiiirtusv6i hiivitaminelihtsustatudkorras.
I.3 Hinnatav sari
Deklaratsioonidon korruptsioonivastasest
seadusesttuleneva standarditudvormiga
dokumendid, mis tekivad selle arhiivimoodustajajuures, kes on seadusealusel
miiiiratuddeklaratsioonihoidiaks.
Arhiivimoodustaja dokumentide loeteludes on deklaratsioonid liigitatud kas
personalitd<iv6i siis teenistuslikujiirelevalve funktsiooni all omaette sarjaks.Sarja
pealkirjason viidatud ka v6imalusele,et sarjavdivad kuuluda deklaratsioonikantud
andmete kontrollimise dokumendid, kuid praktikas deklaratsioonide taitmist
regulaarseltei kontrollita ning kontrolliga seotud dokumente tekib vaid seoses
korruptsiooniasj
a algatamisega.
Sarja siiilitustiihtaegtuleneb komrptsioonivastasest
seadusest.
Nii 1995. aastaseadus
kui ka 1999.aastalvastu vdetud seadusm?itirabdeklaratsioonideasutusessiiilitamise
ajaks 3 aastat, plirast mille m<j<idumistantakse deklaratsioonidsiiilitamiseks tile
arhiivile. 2001. aastaseaduseparandusegapikendataksedeklaratsioonidesiiilitamist
asutuses 5 aastani, mille jtirel vastavalt ametiisiku kategooriale ($ 4 lg 1,2)
deklaratsioonidkas kuuluvad hiivitamisele vOi tileandmisele koos nende juurde
kuuluvatematerjalidegaavalikku arhiivi.
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Vastavalt Riigikogu korruptsioonivastaseseadusekohaldamiseerikomisjoni 2004.
aasta aruandeleon eelnenudperioodil esitatud deklaratsioonideiildarvuks 30 122
deklaratsiooni.Hinnatavasarja piirdaatumidalgavad1996. aastaga.
II Hindamise liibiviimine
II.1 Hindamisealusdokumendid
Hindamiselltihtuti arhiiviseadusest,
komrptsioonivastasest
seadusest(RT I 1995, 14,
170 ja RT I 1999, 16, 276; 2001, 58, 357), arhiivieeskirjast,Rahvusarhiivi
hindamispoliitika pdhimdtetest (riigiarhivaari 24.12.2003. a kk nr 141) ning
iilesandeidtiiitvatearhiivimoodustajate
dokumentideloeteludest.
deklaratsioonihoidja
Hindamisel arvestati Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise
erikomisjoni poolt koostatud "Ametiisiku majanduslike huvide deklaratsiooni
esitamisejuhendit"(2004) ning teavet, mis on toodud Justiitsministeeriumipoolt
loodud veebilehelwww.korruptsioon.ee"Korruptsioon- mis seeon?".
II.2 Hindamise kiiik
Hindamise ettevalmistamisekiiigus konsulteeriti Riigikogu korruptsioonivastase
seadusekohaldamiseerikomisjoniga (ndupidamine 24.01.2005). Komisjoni seisukoht
oli, et avalik arhiiv peabvastuvdtma majanduslikehuvide deklaratsioonidrakendades
arhiiviseadusei.ileandmisega
seotudsiitteid.Arvati, et korruptsioonivastase
seaduse$
12 ldikesse 9 2001. aastal tehtud parandusivdib rakendadatagasiulatuvalt,kuigi
rakendusstitetes
sellist volitust ei ole antud.Kinnitati, et sellineon olnud seaduseandia
tahe.
Mdlemad korruptsioonivastased
seadused(1995, 1999) niievad ette deklaratsioonide
juures vastavalt 3 vdi 5 aastat,mille moodumisel
hoidmise deklaratsioonihoidjate
(1999.
suunatakse
aastaseadusesainult $ 4 lg 2 toodud ametiisikute)deklaratsioonid
siiilitamiseksarhiiviasutussearhiiviseaduses
siitestatudkorras.
Rahvusarhiivi hindamiskomisjon otsustas oma 29. septembri 2005 koosolekul, et
Rahvusarhiiv peab juba vastu vOetud deklaratsioone siiilitama viihemalt
ja kriminaalkoodeksis,agaka erakonnaseaduses
karistusseadustikus
ning riigihangete
seaduses
toodud kuriteo v6i vtiiirteot6endamiseks
vajaliku ajajooksul.
Majanduslike huvide deklaratsioonis sisalduv teave ja selle esinemine teiste
arhiivimoodustajate arhivaalides
Deklaratsioon on dokument, millega korruptsioonivastasesseaduses nirnetatud
ametiisik deklareeribtemale kuuluva vara, varalised6igused,kohustusedja tulud nii
Eestis kui viilisriikides. See vdimaldab miiiirata kindlaks ametiisiku majanduslikud
huvid, regulaarsedsissetulekudja tegeliku varaliseseisu,st seostadadeklareerimise
kohustusega need varad, mis v6ivad pdhjustada huvide konfliktist tulenevat
korruptiivset kiiitumist. Deklaratsioon niiitab ametiisiku varandusliku olukona
perioodilistmuutumist(esitataksekord aastas)ning tulude allikaid.
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Deklaratsioonon piisiva struktuurija andmetekoosseisugadokument, mis sisaldab
iildisi isikuandmeid,andmeidkinnisvara,s6idukite,viiiirtpaberite,pangaarvetekohta,
varalistekohustustekohta. rahaliselthinnatavaterahalistedigusteja kohustustekohta
ning andmeidvanemate,lasteja abikaasakohta.
Deklaratsioonidessisalduva teabe puhul ei ole tegemist unikaalse teabega, sest
samade andmete kogumise ja tdritlemisegategelevad vastavalt oma pddevusele
ametiisiku tooandjaks olev organisatsioon,Maksu- ja Tolliamet, krediidiasutused,
jt riigiasutused.
Eesti Riiklik Autoregistrikeskus
kinnistusregister,
Korruptsioonivastase
seaduse$ 15 Deklaratsiooniandmeteavalikttstamlnekohaselt
avalikustatakseRiigikogu liikme, Vabariigi Presidendi,Vabariigi Valitsuse liikme.
Eesti PangaNdukogu esimeheja liikme, Eesti Pangapresidendi,kaitseviiejuhatajaja
iilemjuhataja, riigikontrolori, 6iguskantsleri, suursaadiku, riigi peaprokurori,
Riigikohtu esimehe ja liikme, riigisekretiiri, ringkonnakohtu esimehe ja liikme,
haldus-,linna- ja maakohtuesimeheja kohtuniku,ministeeriumikantsleri,abiministri,
maavanemaning linna- vdi vallavolikogu esimeheja linna- vdi vallavalitsusejuhi
deklaratsiooniandmed Riigi Teataja Lisas. Kohaliku omavalitsustiksusevolikogu
liikme ja linna- v6i vallavalitsuseliikme ja teistekohaliku omavalitsuseametiisikute
deklaratsioonidavalikustatakselinna- vdi vallavolikogumiiiratud v?iljaandes.
Lisaks iilaltoodule esitavad deklaratsioonihoidjadigal aastal aruande Riigikogu
komrptsioonivastaseseaduse kohaldamise erikomisjonile, kes koostab esitatud
andmete alusel aruande korruptsioonivastaseseadusetulemuslikkuse kohta, mis
esitatakse Riigikogule. Erikomisjoni aruanne sisaldab nii statistilisi andmeid
majanduslikehuvide deklaratsioonidekohta. kui hinnanguid konuptsiooni ennetava
tegevuseja korruptsioonivastuv6itlemisemeetmeterakendamisekohta.
III Kokkuvdte
III.1 Hindamise kfligus tehtud jiireldused
-

Deklaratsioonidsisaldavadisikup6hiseidandmeidametiisikuvaradeja kohustuste
ja nendemuutumisekohtaning tuludeallikaid.Need andmed ei ole unikaalsedandmed deklareerija tulude kohta sisalduvad tuludeklaratsioonides,andmed
kinnisvarakohta kinnistusraamatus,
andmedsdidukitekohta autoregistris,vdladja
muud varalised kohustused tuludeklaratsioonides nins krediidiasutuste
dokumentides.
Deklaratsioonide hulk on viiike ning kdrgemateriigi- ja kohaliku omavalitsuse
arnetnike deklaratsioonideandmed avalikustatakse Riigi Teataja Lisas vdi
kohaliku omavalitsusevolikogu miiiiratud viiljaandes.
Deklaratsioonide
s[ilitusviiiirtus
s6ltub
ametniku
kategooriast.
- seaduse$ 4 lg lnimetatud ametiisikutedeklaratsioonestiilitatakseasutuses5
aastat, mille moodumisel vdib need hiivitada, kui neil puudub arhiiviviiiirtus;
- seaduse$ 4 lg 2 toodud ametiisikute rnajanduslikehuvide deklaratsioonid
suunataksepiirast asutusessiiilitamisetahtaja rn<iddumistsiiilitamiseleavalikku
arhiivi). Sellest tulenevalt mlirkis Rahvusarhiivi hindamiskomisjon oma 29.
Septembri 2005 koosoleku otsuses, et avalikku arhiivi juba iile antud
deklaratsioonepeab avalik arhiiv siiilitama viihemalt karistusseadustikusja
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kriminaalkoodeksis, aga ka erakonnaseadusesning riigihangete seaduses
toodud kuriteo v6i viiiirteo toimumise t6endamiseksvajaliku aja jooksul, st
liihtudesnende praktilisestvajadusest.
-

seaduseson arhiivideks,kellele suunataksedeklaratsioonid
Korruptsioonivastases
siiilitarniseks,m[rgitud: riigiarhiiv (1995), Riigiarhiiv (1999) ja avalik arhiiv
rakendada
(2001
aasta seaduse muudatus), Otstarbekas on
korruptsioonivastase seaduse 2001. aasta muudatusi tagasiulatuvalt, st
Rahvusarhiivis siiilitavad juba vastu v6etud deklaratsioone Ajalooarhiiv,
Riigiarhiiv ja vastavad maa-arhiivid. Munitsipaalarhiivid siiilitavad juba vastu
kohta.
vdetuddeklaratsiooneoma tegevuspiirkonna

III.2 Hindamisotsus
Majanduslikehuvide deklaratsioonidehindamisetulemuselotsustati:
1. Dokumendisarjal"Majanduslikehuvide deklaratsioonid"ei ole arhiiviviiZirtust.
2. Majanduslikehuvide deklaratsioonidv6ib arhiivimoodustajanende siiilitustiihtaja
m<iodudeshiivitada ilma hlivitamisakti kavandit Rahvusarhiivile hindamiseks
esitamata.
III.3 Nduded arhiivimoodustajalehinnatud dokumentide edaspidisehiivitamise
dokumenteerimiseks.
iiiesandeid,
Arhiivimoodustaja,kes tiiidab majanduslikehuvide deklaratsioonihoidja
veergu
huvide
deklaratsioonid"
kannaboma dokumentideloetelu sarja"Majanduslike
'Miirkused' kande: "Eraldatakseliihtuvalt Rahvusarhiivihindamisotsusest".viidates
kiiesolevaotsuse numbrileja kuupiievale.
Antud hindamisotsusega
hinnatudarhivaalidehiivitamisekseraldamisekorral koostab
arhiivimoodustajaiga hiivitamistoimingukohta hiivitamisakti,mille kinnitab asutuse
juht. Rahvusarhiivkontrollib hiivitamise6iguspiirasust
arhiivijiirelevalvekiiigus.
Juhul, kui seadusegamuudetakse majanduslike huvide deklaratsiooni andmete
ja eraldamisekorda, v6i kui arhiivimoodustaja
koosseisu,deklaratsioonides2iilitamise
muudab piirast kiiesoleva hindamisotsusej6ustumist oma dokumentide loetelus
deklaratsioonidesarja moodustamisepdhim6tteid, tuleb hiivitamiseks eraldamisel
liihtudaarhiivieeskiria nOuetest.
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MA.RKUS;ilL.2 lg I ja 2 tr)psustatudvastavalt
Rahvusarhiivihindamiskomisjoni
otsusele22.10.2009.qastast.Otsuskehtibiuba loodud kui ka loodavatemaianduslike
huvide dekl ar atsi oonide kohta.
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