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Vastus osalusveebi ideele
Esitasite portaali osale.ee kaudu idee, et: „Politsei lehel võiks olla koht, kuhu kõik soovijad
saavad lisada videosid liiklusrikkumistest, ohtlikest manöövritest ja muust sellisest ja seda
anonüümselt. See leht võimaldaks kõiki videosid kõigil soovijatel vaadata ning politseil omal
teha märkmeid ohtlike liiklejate kohta. Leht aitaks parandada ehk veidigi ohtlikku
liikluskultuuri ning oleks avalik häbipost ohtlikele liiklejatele.“
Täname Teid kaasamõtlemise ja ettepaneku eest, et mõjutada Eesti liikluskultuuri paremuse
suunas.
Teie idee väärib kindlasti kaalumist, kuid politsei vaates ei ole mõistlik luua kodulehele eraldi
kohta failide üleslaadimiseks videote vaatamise eesmärgil. Tänaseks on igaühel võimalus
jagada videoid erinevatel viisidel nii sotsiaalmeedias kui mutlimeediumiteenuse pakkuja
rakenduste kaudu, kuid ka sel juhul tuleb järgida isikuandmete töötlemisele kehtestatud
nõudeid. Tuleb arvestada, et politsei ei saa olla anonüümsete videote jagaja, kuna puudub
garantii video ehtsusest. Andmekaitseinspektsiooni seisukohalt võib avalikku häbimärgistamist
internetis võtta kui lisakaristust. Politsei poolt video avalikustamiseks peaks olema tuvastatud
isiku süü, mis eeldab süüteomenetluse läbiviimist. Isikuandmete kaitse seaduse § 4 lg 2 p 8
kohaselt on andmed süüteo toimepanemise või selle ohvriks langemise kohta enne avalikku
kohtuistungit või õigusrikkumise asjas otsuse langetamist või asja menetluse lõpetamist
delikaatsed isikuandmed. Selliste andmete avaldamisele on isikuandmete kaitse seadusega
seatud erinevad nõuded ja piirangud.
Videote üleslaadimise võimalust võiks kaaluda kui süüteost teatamise vormi. Samas on süüteo
puhul tõendamise kohalt oluline ka toimepanemise aeg ja koht, mis ei pruugi olla kättesaadavad
video andmetest. Andmete täpsustamise osas võib olla vajadus võtta ühendust süüteo
toimepanemist näinud isikuga ehk tunnistajaga, mistõttu pole võimalik lasta videoid üles
laadida anonüümselt. Seega, luues ja kasutades keskkonda videoga jäädvustatud süüteost
teatamiseks, peaksid lisaks videole olema täiendavad andmed toimumise ja teataja kohta.
Politsei- ja Piirivalveamet on juba loonud võimaluse süüteost elektroonselt teatada, kasutades
selleks nende kodulehel olevat vormi https://www2.politsei.ee/et/teenused/politseile-avalduseesitamine.dot Toodud vormi ei ole võimalik juba eelpool nimetatud põhjustel täita anonüümselt
ja samuti pole võimalik sinna hetkel lisada video- ega fotosalvestusi, kuid teates saab ära
märkida nende olemasolu ning menetleja saab need hiljem asja juurde lisada.
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