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§ 1. Elektroonilise side seaduses(RT I 2004, 87, 593; 2006, 25, 187) tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 102 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmeid võib avaldada üksnes kliendile ja kliendi nõusolekul ka
kolmandatele isikutele, välja arvatud käesoleva seaduse §-des 112, 113 ja 1141sätestatud juhul. Kliendil on õigus
igal ajal oma nõusolek tagasi võtta.»;

2)seadust täiendatakse paragrahviga 1141järgmises sõnastuses:

« § 1141. Kohtule teabe andmise kohustus

Sideettevõtja peab esitama kohtule tema kirjaliku üksikpäringu alusel tõe tuvastamiseks tsiviilkohtumenetluse
seadustikus ettenähtud alustel ja korras ning kohtu määratud tähtajaks olemasolevat teavet, mis on nimetatud
käesoleva seaduse § 112 lõike 1 punktides 1–4. Üksikpäring käesoleva paragrahvi mõttes on päring § 112 lõike
1 punktides 1–4 nimetatud andmete saamiseks konkreetse telefonikõne, konkreetse elektronkirja, konkreetse
elektroonilise kommentaari või muu üksiksõnumi edastamisega seotud sideseansi kohta.»

§ 2. Infoühiskonna teenuse seaduses(RT I 2004, 29, 191; 2006, 21, 160) tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 11 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2)paragrahvi 11 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« (4) Teenuse osutaja peab esitama prokuratuurile ja uurimisasutusele tõe tuvastamiseks kriminaalmenetluse
seadustikus ettenähtud alustel ja korras ning julgeoleku- ja jälitusasutusele seaduses ettenähtud alustel ja korras
nende määratud tähtajaks olemasolevat teavet teenuse kasutaja kohta, kellele ta osutab andmete talletamise
teenust.

(5) Teenuse osutaja peab esitama kohtule tema kirjaliku üksikpäringu alusel tõe tuvastamiseks
tsiviilkohtumenetluse seadustikus ettenähtud alustel ja korras ning kohtu määratud tähtajaks olemasolevat teavet
teenuse kasutaja kohta, kellele ta osutab andmete talletamise teenust. Üksikpäring käesoleva paragrahvi mõttes
on päring teenuse kasutaja isikuandmete ja teenuse kasutaja edastatud teabe edastamise fakti, kestuse, viisi
ja vormi kohta seoses konkreetse elektronkirja, konkreetse elektroonilise kommentaari või muu üksiksõnumi
edastamisega seotud sideseansiga.»

§ 3. Karistusseadustikus(RT I 2001, 61, 364; 2006, 21, 160) tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 92 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise karistusega.»;

2)paragrahv 151 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 151. Vaenu õhutamine
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(1) Tegevuse eest, millega avalikult on kutsutud üles vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele seoses
rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või
varalise või sotsiaalse seisundiga, kui sellega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale, – karistatakse
rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga.

(2) Sama teo eest, kui
1) sellega on põhjustatud inimese surm või tekitatud tervisekahjustus või muu raske tagajärg või
2) see on toime pandud isiku poolt, keda on varem karistatud sellise teo eest või
3) see on toime pandud kuritegeliku ühenduse poolt, – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase
vangistusega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse
rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse
rahalise karistusega.»;

3)paragrahvi 152 teksti täiendatakse pärast sõna «usutunnistuse,» sõnadega «seksuaalse sättumuse,».

§ 4. Kriminaalmenetluse seadustikus(RT I 2003, 27, 166; 2006, 21, 160) tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 110 täiendatakse lõikega 11järgmises sõnastuses:

« (11) Käesoleva seadustiku §-s 117 nimetatud jälitustoiminguga on lubatud tõendeid koguda üksikpäringuna
käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustel karistusseadustiku §-de 120, 156, 157, 179 ja 180, § 206
lõike 1, § 207, § 208 lõike 1, § 217 lõike 1, §-de 245, 247, 249, 275, 305 ja 3231, § 377 lõike 1 ning § 398 järgi
alustatud kriminaalasjades. Üksikpäring käesoleva paragrahvi mõttes on kirjalik päring § 117 lõikes 1 nimetatud
andmete saamiseks konkreetse telefonikõne, konkreetse elektronkirja, konkreetse elektroonilise kommentaari
või muu üksiksõnumi edastamisega seotud sideseansi kohta.»;

2)paragrahvi 117 lõikes 1 ja § 118 lõikes 1 asendatakse sõna «telekommunikatsioonivõrgu» sõnadega
«elektroonilise side võrgu»;

3)paragrahvi 117 lõikes 1 asendatakse sõna «telekommunikatsiooniteenuse» sõnadega «elektroonilise side
teenuse».

§ 5. Väärteomenetluse seadustikus(RT I 2002, 50, 313; 2006, 21, 160) tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 52 lõikes 1 asendatakse sõnad «§ 151 lõikes 1,» sõnadega «§ 151 lõigetes 1 ja 3,»;

2)seadustikku täiendatakse §-ga 521järgmises sõnastuses:

« § 521. Karistusseadustikus sätestatud väärtegude arutamise pädevus

Karistusseadustiku § 151 lõigetes 1 ja 3 ettenähtud väärtegusid arutab maakohus.»

Riigikogu esimees Toomas VAREK
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