
Väljaandja: Riigikogu
Akti liik: seadus
Teksti liik: algtekst
Avaldamismärge: RT I 1997, 81, 1361

Riigisaladuse seadus

Vastu võetud 22.10.1997

1. peatükk. ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse reguleerimisala

Käesolev seadus sätestab Eesti Vabariigi julgeoleku (edaspidi riigijulgeolek) tagamiseks teaberiigisaladuseks
tunnistamise ja salastamise alused ja korra ning riigisaladuselejuurdepääsu ja riigisaladuse kaitsekorra alused.

§ 2. Riigisaladus

(1) Riigisaladus on riigi julgeoleku tagamise huvides avalikuks tulemiseeest kaitset vajav teave, mis
onEesti Vabariigi omandi ese või mis on tema kontrolli all või toodetud temapoolt või tema jaoks, kui see
teaveon tunnistatud riigisaladuseks ja salastatud käesolevas seaduses ettenähtudalustel ja korras. Nendele
tingimustelevastav teave võib olla riigisaladus, olenemata teabekandjast.

(2) Riigisaladuseks ei ole riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse asutuste teave,mis on mõeldudasutusesiseseks
kasutamiseks. Sellise teabe kasutamist ja levikut reguleeritakse teisteõigusaktidega.

§ 3. Teabe riigisaladuseks tunnistamise alused

(1) Riigisaladuseks võib tunnistada teavet, mis käsitleb:

1) riigikaitse plaane, relvastust, tarneid, reserve võiriigikaitseoperatsioone;

2) riigi julgeolekut puudutavaid süsteeme, projekte, plaanevõi seadmestuste (installatsioonide)võimsusi;

3) teavet, mis on toodetud välisriigi või rahvusvaheliseorganisatsiooni poolt või Eesti Vabariigija
nimetatute koostöös ning mille puhul on nõutud, et see teave, teabeallikas või koostöö tuleb hoidasaladuses
(edaspidi välisriigi teave);

4) luure- või vastuluure tegevust, samuti luure- võivastuluure allikaid ja meetodeid;

5) Eesti Vabariigi välissuhteid ja välistegevust, mispuudutavad riigi julgeolekut;

6) teaduslikke, tehnoloogilisi või majanduslikke küsimusi,mis puudutavad riigi julgeolekut;

7) krüpteeritud infosüsteeme ja aparatuuri;

8) isikut, kes on andnud või kelle puhul on alust arvata, et taannab Eesti Vabariigile teavetriigi julgeolekut
puudutavates küsimustes tingimusel, et teavet või suhet selleisikuga tuleb hoidasaladuses (edaspidi
konfidentsiaalne allikas);

9) muud teavet, mis riigi julgeoleku tagamise huvides vajab kaitsetavalikuks tulemise eest, kuinii otsustab isik,
kellel on teabe riigisaladuseks tunnistamise õigus.

(2) Teabe riigisaladuseks tunnistamisest käesoleva paragrahvilõike 1 punkti 9 alusel tuleb koheseltteatada
riigisaladuse kaitse komisjonile.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud teavetunnistatakse riigisaladuseks, kui selle teabe avalikukstulek,
kas otseselt või muu teabe kontekstis, võib põhjustadakahju riigi julgeolekule. Sealjuures välisriigi
teabe,konfidentsiaalse välisallika ning luure- ja vastuluure allikate ning meetodite puhuleeldatakse, et nende
avalikukstulek põhjustab kahju riigi julgeolekule.

§ 4. Teave, mida on keelatud tunnistadariigisaladuseks

(1) Riigisaladuseks on keelatud tunnistada teavet, kui see ei ole seotudriigi julgeolekuga.
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(2) Igal juhul on keelatud tunnistada riigisaladuseks teavet:

1) kuriteo või muu õiguserikkumise võihaldusjuhtimise vea varjamiseks;

2) loodusõnnetuse, katastroofi või muu eriolukorrasttuleneva sündmuse ja selle tagajärje kohta;

3) riigi keskkonna, tervishoiu, demograafia, hariduse ja kultuuriolukorra kohta;

4) isiku, institutsiooni, riigi või kohaliku omavalitsuse organivõi asutuse maine kahjustumiseärahoidmiseks;

5) konkurentsi piiramiseks.

2. peatükk. TEABE RIIGISALADUSEKSTUNNISTAMISE JA SALASTAMISE KORD

§ 5. Teabe riigisaladuseks tunnistamine

(1) Teabe riigisaladuseks tunnistamine tähendab riigiasutusepädeva ametiisiku poolt asutuse nimeltehtavat
otsustust, et teatud valdkonda käsitlev või teatud liiki teave vajab riigijulgeoleku tagamise huvideskaitset
avalikuks tulemise eest, samuti tulenevalt teabe sisust riigisaladuse taseme jatähtaja määramist.

(2) Kui on põhjendatud vajadus tunnistada teave riigisaladuseks, siiskaitstakse seda teavet kuiriigisaladust. Sel
juhul peab teabe riigisaladuseks tunnistamise õigust omav isiktegema teabe riigisaladusekstunnistamise otsuse
hiljemalt 30 päeva jooksul, arvates teabe kaitsmiseleasumisest. Tehtud otsusest teavitatakseviivitamatult isikuid,
kes on selle teabega puutumuses.

§ 6. Riigisaladuse tasemed

(1) Riigisaladus märgistatakse tulenevalt sisust vastavaltjärgmistele tasemetele:

1) «täiesti salajane» -- kui on põhjendatultalust arvata, et selle teabe avalikuks tulek võibpõhjustada korvamatu
kahju riigi julgeolekule;

2) «salajane» -- kui on põhjendatult alust arvata, etselle teabe avalikuks tulek võib põhjustadaolulise kahju riigi
julgeolekule;

3) «konfidentsiaalne» -- kui on põhjendatult alustarvata, et selle teabe avalikuks tulek võibpõhjustada kahju riigi
julgeolekule.

(2) Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, ei tohi kasutada ühtegimuud terminit riigisaladuse
tasememärgistamiseks.

(3) Välisriigi teave märgistatakse vastavalt tasemele, missiseriiklikult vastab selle teabe puhul välisriigisnõutud
tasemele.

§ 7. Riigisaladuse tähtaeg

(1) Teave tunnistatakse riigisaladuseks tähtajaks, mida nõuab riigijulgeolek, kuid mitte kauemaks kui50 aastaks,
luure- ja vastuluure allikate ja konfidentsiaalsete allikate puhul75 aastaks.

(2) Teabe riigisaladuseks tunnistamise õigust omav isik on kohustatudmäärama riigisaladuse tähtaja
võisündmuse, mille saabumiseni on teave riigisaladus. Kui tähtaega võisündmust määratleda ei ole
võimalik,kasutatakse märget «Teabe salastatuse kustutamiseks on vajalik teaberiigisaladuseks tunnistanud
asutusenõusolek».

(3) Välisriigi teabe puhul juhindutakse tähtajamääramisel välislepingust tulenevalt selle riigi teabesalastatuse
kestusest.

(4) Teave, mis vajab riigi julgeoleku tagamiseks kaitset kauem, kui onmääratud teabe
riigisaladusekstunnistamisel, jääb riigisaladuseks, kuid mitte kauemaks kui käesolevaparagrahvi lõikes 1
nimetatud tähtajaks.Tähtaja muutmise otsustab teabe algselt riigisaladuseks tunnistanu.

§ 8. Teabe riigisaladuseks tunnistamise õigust omavisik

(1) Teabe riigisaladuseks tunnistamise õigust omav isik peab vastamakäesoleva seaduse § 13 lõigetes 1ja 2
sätestatule.

(2) Teabe riigisaladuseks tunnistamise õigus tasemega«täiesti salajane» on:

1) Vabariigi Presidendil;

2) Vabariigi Valitsuse liikmel;
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3) kaitseväe juhatajal või ülemjuhatajal;

4) täidesaatva riigivõimu asutuse juhil Vabariigi Valitsusekorralduse alusel;

5) ministeeriumi kantsleril Vabariigi Valitsuse korralduse alusel;

6) ametiisikul, kes on vähemalt vanemametnik ja keda on selleksvolitanud käesoleva lõikepunktides 1--4
nimetatud isik.

(3) Teabe riigisaladuseks tunnistamise õigus tasemega«salajane» on:

1) käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isikutel;

2) täidesaatva riigivõimu asutuse juhil Vabariigi Valitsusekorralduse alusel;

3) ametiisikul, keda on selleks volitanud käesoleva paragrahvilõikes 2 või käesoleva lõikepunktis 2 nimetatud
isik.

(4) Teabe riigisaladuseks tunnistamise õigus tasemega«konfidentsiaalne» on:

1) käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatudisikutel;

2) täidesaatva riigivõimu asutuse juhil Vabariigi Valitsusekorralduse alusel;

3) ametiisikul, keda on selleks volitanud käesoleva paragrahvilõikes 2, lõike 3 punktis 2 võikäesoleva lõike
punktis 2 nimetatud isik.

(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2--4 nimetatud isik tohibriigisaladuseks tunnistada ainult
omategevusvaldkonda puudutava teabe.

(6) Teabe riigisaladuseks tunnistamise õigust ei saa edasi volitada,välja arvatud käesoleva
paragrahvilõigetes 2--4 sätestatud juhtudel. Teabe riigisaladuseks tunnistamiseõigust tohivad seda õigust
omavad isikudvolitada ainult juhul, kui volitataval ametiisikul on seoses töö- võiteenistusülesannetega
põhjendatud ja pidevvajadus selle õiguse kasutamiseks.

(7) Teabe riigisaladuseks tunnistamise õiguse volitus antakse kirjalikult.Volitus peab sisaldama
volitavaametiisiku nime, ametikoha ja asutuse ning volitatava ametiisiku nime, ametikoha ja asutuse,samuti
riigisaladusetaseme, milleks seda isikut on volitatud, volituse andmise aja ning volituse tähtaja, misei tohi
ületadajuurdepääsuloa ajalist kehtivust. Volituse vormi kehtestab Vabariigi Valitsus.

(8) Volitus annab õiguse teabe riigisaladuseks tunnistamiseks lubatudtaseme ning sellest madalamatasemega.

§ 9. Teabe salastamine

(1) Teabe salastamine on teabe riigisaladuseks tunnistamise otsusejärgimine riigisaladusega töötamisel.

(2) Kui riigisaladusega töötamisel, see tähendabriigisaladuse reprodutseerimisel, sellest väljavõtete
võikokkuvõtete tegemisel või muul viisil töötlemisel saadud teave onoma sisult töötlemiseks
kasutatudriigisaladusega samasugune ja sama tasemega, samuti kui luuakse uut teavet, mis on
omasisult samasugune jasama tasemega kui riigisaladuseks tunnistatud teave, peab isik järgima jaarvestama
riigisaladuseks tunnistamiseotsust.

(3) Teabe salastamiseks ei ole vaja omada teabe riigisaladuseks tunnistamiseõigust.

§ 10. Riigisaladuse märgistamine

(1) Teabe riigisaladuseks tunnistamisel ja salastamisel märgistatakseriigisaladust sisaldava dokumendija sellega
seotud dokumendi esilehel loetavalt järgmised andmed:

1) riigisaladuse tase suurtähtedega;

2) teabe riigisaladuseks tunnistanud või salastanud isiku nimi jaametikoht, kui isik ei ole selledokumendi
allkirjastaja, samuti asutuse, võimalusel sellestruktuuriüksuse nimi;

3) tähtpäev või sündmus, mille saabumisenion teave riigisaladus või käesoleva seaduse § 7lõikes 2 nimetatud
märge.
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(2) Dokumendis peab kajastuma, kas riigisaladuseks on kogu dokumentvõi selle osad. Selleks tulebdokumendi
ja sellega seotud dokumendi igal esilehele järgneval lehelsuurtähtedega märkida, kas lehel sisalduvteave on
riigisaladus ja millise tasemega riigisaladusega on tegemist.

(3) Riigisaladust sisaldaval dokumendil tervikuna on tema eri osadekõrgeim riigisaladuse tase.

(4) Riigisaladuse märgistamise kord ja nõuded eri teabekandjatemärgistamiseks kehtestatakse VabariigiValitsuse
määrusega.

§ 11. Riigisaladuse taseme alandamine, tähtajamuutmine ja teabe salastatuse kustutamine

(1) Riigisaladuse taset alandab, tähtaega muudab ja teabe salastatusekustutab asutus, kelle nimel
teaveriigisaladuseks tunnistati. Kui riigisaladuse valdajaks on asutus, kes ei ole algselt seda
teavetriigisaladusekstunnistanud, on riigisaladuse taseme alandamiseks, tähtaja muutmiseks jasalastatuse
kustutamiseks vajalik teaberiigisaladuseks tunnistanud asutuse nõusolek. Otsuse teeb asutuse nimel sellejuht või
tema volitatud ametiisik,kellel on teabe vastava tasemega riigisaladuseks tunnistamise õigus.

(2) Riigisaladust valdav asutus on kohustatud vähemalt üks kordaastas üle vaatama tema valduses
olevasalastatud teabe. Sealjuures otsustatakse riigisaladuse taseme alandamine, tähtajamuutmine ja teabe
salastatusekustutamine, kui seda lubab riigi julgeolek. Asutus on kohustatud teostama tema valdusesoleva
riigisaladuseülevaatust koordineeritult teiste asutustega, kes on antud teabega puutumuses.

(3) Kui teabe algselt riigisaladuseks tunnistanud asutus on likvideeritudvõi reorganiseeritud,
otsustabriigisaladuse taseme alandamise, tähtaja muutmise ja salastatuse kustutamisetema õigusjärglane või
asutus,kellele on pandud vastavad ülesanded.

(4) Välisriigi teabe puhul juhindutakse riigisaladuse taseme alandamiselvälislepingutest tulenevast.

(5) Teabe salastatust ei kustutata põhjusel, et see teave on tulnud EestiVabariigis või välisriigismitteametlikult
avalikuks või on avalikustatud riigisaladuseks tunnistatud teabegasarnane teave.

3. peatükk. JUURDEPÄÄS RIIGISALADUSELE

§ 12. Riigisaladusele juurdepääsu alused

(1) Õigus juurdepääsuks riigisaladusele on isikul, kellel onpõhjendatud teadmisvajadus, see on vajadusteada
konkreetset riigisaladuseks tunnistatud teavet seoses oma töö- võiteenistusülesannete täitmisega ning kuitalle on
antud juurdepääsuluba.

(2) Õigus juurdepääsuks kõigi tasemetegariigisaladusele on ametikoha järgi Vabariigi Presidendil japeaministril.

(3) Õigus juurdepääsuks riigisaladusele tasemetega«salajane» ja «konfidentsiaalne» on lisaks
käesolevaparagrahvi lõikes 2 nimetatud ametiisikutele Riigikogu liikmetel ja VabariigiValitsuse liikmetel
põhjendatudteadmisvajaduse korral seoses nende tööülesannetetäitmisega.

(4) Isikule ei tohi lubada juurdepääsu riigisaladusele, kui ei oletäidetud käesoleva paragrahvi
lõigetes 1--3esitatud nõuded, samuti siis, kui tema juurdepääsuluba annabõiguse juurdepääsuks madalama
tasemegariigisaladusele, kui on konkreetse riigisaladuse tase.

(5) Riigisaladust võib edastada väljapoole täidesaatvariigivõimu asutust ainult juhul, kui on kindlalt
tagatudriigisaladuse kaitse vastavalt selle tasemega riigisaladuse kaitse nõuetele, jaüksnes asutuse nõusolekul,
kellenimel teave riigisaladuseks tunnistati.

§ 13. Juurdepääsuloa taotlemine

(1) Luba juurdepääsuks riigisaladusele (edaspidijuurdepääsuluba) võib taotleda ning seda võib anda ainultjuhul,
kui isikul on põhjendatud ettenähtav juurdepääsuvajadus,see on vajadus omada juurdepääsu teatudtasemega
riigisaladusele ja riigisaladust kasutada oma töö- võiteenistusülesannete täitmiseks.

(2) Juurdepääsuluba taotlev isik peab olema vähemalt18-aastane Eesti kodanik, välja arvatud käesolevaseaduse
§-s 19 sätestatud juhud.

(3) Juurdepääsuloa taotlemiseks esitab isik käesolevalõike punktis 1 nimetatud asutuse kaudujulgeolekukontrolli
teostavale asutusele vastavalt taotletavale riigisaladuse tasemele avalduse,millele lisataksejärgmised
dokumendid:

1) asutuse kiri, milles põhjendatakse töö-, teenistus-või lepingulises suhtes oleva või seda taotleva
isikujuurdepääsuvajadust ja toetatakse loa saamist;

2) vastavalt taotletavale riigisaladuse tasemele täidetud ankeet;
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3) taotleja volikiri, millega volitatakse julgeolekukontrolli teostavatasutust saama isiku kohta käivat
teavetkõikidest asutustest ja ühingutest juurdepääsuloa andmiseotsustamiseks, loa kehtimise ajal ja kolme
aastajooksul pärast selle lõppemist.

(4) Juurdepääsuluba ei või taotleda, samuti seda andaainuüksi eesmärgil lubada isikule sissepääsuriigisaladuse
kaitseks valvatavale alale või kergendada seal tema liikumist.

(5) Juurdepääsuloa taotlemise avalduse, ankeedi ja volikirja vormning asutuste ja nende
struktuuriüksusteloetelu, kus töötamise eeltingimuseks on juurdepääsu omamineriigisaladusele, kehtestatakse
Vabariigi Valitsusemäärusega.

§ 14. Julgeolekukontroll

(1) Juurdepääsuloa saamiseks peab luba taotlev isik läbimajulgeolekukontrolli. Julgeolekukontrolli eesmärkon
selgitada välja isiku vastavus juurdepääsuloa andmise tingimusele.

(2) Julgeolekukontrolli teostab Kaitsepolitseiamet, välja arvatudkaitsejõududes, kus julgeolekukontrolliteostab
Kaitsejõudude Peastaap.

(3) Julgeolekukontroll viiakse läbi jälitustegevuse seaduse (RT I1994, 16, 290; 1995, 15, 173; 1996, 49,955)
alusel. Julgeolekukontrolli teostaval asutusel on õigus isikut kontrollida kajuurdepääsuloa kehtivuse ajalning
kolme aasta jooksul pärast selle lõppemist.

§ 15. Juurdepääsuloa andmise alused

(1) Juurdepääsuloa andmise aluseks on läbiviidudjulgeolekukontrolli alusel tehtud otsus, mis peab
olemavastavuses riigi julgeoleku huvidega ning tuginema kogu julgeolekukontrolli käiguskogutud
teabele.Juurdepääsuloa võib anda isikule, kelle suhtes läbiviidudjulgeolekukontrolli käigus
kogutud teave osutab, et isikon lojaalne Eesti Vabariigile, seaduskuulelik, aus, kohusetundlik ning
kellel ei ole selliseidisiklikke harjumusija sidemeid, mis seavad kahtluse alla tema diskreetsuse ja
otsustusvõimeriigisaladuseks tunnistatud teabekäsitlemisel.

(2) Juurdepääsuloa andmisest keeldutakse, kui isiku suhtesläbiviidud julgeolekukontrolli käigus kogutudteave
osutab, et isik ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1sätestatud loa andmise tingimustele.

(3) Juurdepääsuloa andmise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.

(4) Juurdepääsuloa andmisest keeldumisel saadabjulgeolekukontrolli teostanud asutus käesoleva seaduse§ 13
lõike 3 punktis 1 nimetatud asutusele kirjaliku otsusekoos põhjendusega loa andmisest keeldumise kohta.

§ 16. Juurdepääsuloa andmine

(1) Juurdepääsuloa andmise otsustab julgeolekukontrolli teostanudasutus hiljemalt kolme kuu jooksul,arvates
nõuetekohase avalduse esitamisest. Selleks moodustatakse asutusesvähemalt kolmeliikmeline komisjon.

(2) Juurdepääsuluba antakse tähtajaga mitte ülekolme aasta. Juurdepääsuloa tähtaja lõppemisel tuleb taotledauut
juurdepääsuluba käesoleva seaduse §-s 13sätestatud tingimustel ja korras.

(3) Juurdepääsuluba võidakse anda, kui isikul on ajutinejuurdepääsuvajadus, osalemaks mingis
riigisaladustpuudutavas projektis. Sellisel juhul antakse isikule juurdepääsuluba ainultvastavas projektis
osalemise ajaks ningjuurdepääsu riigisaladusele võidakse lubada ainult selles osas, mis tal onvajalik teada
projektis osalemiseks.

(4) Juurdepääsuluba vormistatakse julgeolekukontrolli teostanudasutuse turvaelementidega kirjaplangilasutuse
juhi allkirjaga.

(5) Juurdepääsuluba saadetakse juurdepääsuvajadustpõhjendanud ja loa saamist toetanud asutusele, kesteavitab
isikut loa saamisest ning võtab isikult allkirja kohustuse kohta hoida temaletöö või teenistuse kauduteatavaks
saavat riigisaladust.

§ 17. Juurdepääsuloa tase

(1) Juurdepääsuluba antakse juurdepääsuks teatudtasemega riigisaladusele lähtuvalt isikujuurdepääsuvajadusest.

(2) Kõrgema riigisaladuse tasemega luba annab õigusejuurdepääsuks ka madalama tasemega riigisaladusele.

(3) Isikule, kellel on juurdepääsuluba ja kellel on seosestöö- või teenistusülesande täitmisega vajalik
ajutinejuurdepääs kõrgema tasemega riigisaladusele, kui talle antud lubavõimaldab, võib selle asutuse juht, kus
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isiktöötab või on teenistuses, erandjuhul lubada juurdepääsu kakõrgema tasemega riigisaladusele tingimusel,
etjuurdepääsuaeg ei ületa 30 päeva ning tegemist onpiiratud spetsiifilise, identifitseerimist võimaldava teabega.

§ 18. Juurdepääsu piirang

(1) Juurdepääsuluba omavale isikule tohib lubadajuurdepääsu riigisaladusele ainult juhul, kui tal
onjuurdepääsuks põhjendatud teadmisvajadus.

(2) Riigisaladuseks tunnistatud teabe valdaja on kohustatud enne riigisaladuselejuurdepääsu lubamistigakordselt
kontrollima isikul juurdepääsuloa olemasolu ning veenduma, etisikul on selle teabe teadmisvajadus.Kui
teadmisvajadus on põhjendamatu, ei tohi juurdepääsu riigisaladuselelubada.

§ 19. Välismaalaste juurdepääsriigisaladusele

(1) Välisriigi kodanik või kodakondsuseta isik (edaspidivälismaalane) võib taotleda juurdepääsuluba
ainultjuhtudel, kui riigisaladust valdaval asutusel on selle isiku riigisaladuselejuurdepääsu lubamine vajalik
seosesasutuse valitsemisalaste ülesannete täitmisega ning isikul on olemas vajalikuderiteadmised või -oskused
nendeülesannete täitmisele kaasaaitamiseks.

(2) Julgeolekukontrolli Eestis ei pea läbima need välismaalased,kellele on tehtud julgeolekukontrollvälisriigis
või kelle juurdepääsuvajadus tulenebvälislepingust.

(3) Välismaalase juurdepääs riigisaladusele on piiratud.Seda võib lubada ainult eri programmis, projektisvõi
lepingus osalemiseks või tegevusalal tegutsemiseks, milleksvälismaalase eriteadmisi või -oskusi vaja läheb.

(4) Asutuste nimekiri, kellel on õigus lubada välismaalastejuurdepääsu riigisaladusele, kinnitatakseVabariigi
Valitsuse korraldusega.

§ 20. Juurdepääsuloa tühistamine

(1) Isiku juurdepääs riigisaladusele keelatakse jajuurdepääsuluba tühistatakse, kui:

1) isikul ei ole enam juurdepääsuvajadust;

2) isik on rikkunud käesolevas seaduses või selle aluselantud õigusaktides sätestatud nõudeid;

3) isik on lakanud vastamast juurdepääsuloa saamisetingimustele.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1--3nimetatud asjaolu ilmnemisest on isiku töö- võiteenistuskoha
asutus kohustatud viivitamatult teatama julgeolekukontrolli teostavaleasutusele.

(3) Juurdepääsuloa tühistamise otsustab julgeolekukontrolliteostav asutus. Juurdepääsuvajaduse
ajutiseäralangemise korral lähtutaksejuurdepääsuloa tühistamise otsustamisel otstarbekusest.

(4) Juurdepääsuloa tühistamisest teatatakse viivitamatultasutusele, kus töötab isik, kelle
juurdepääsulubatühistati.

(5) Juurdepääsuloa tühistamise korral vabastatakse isikametikohalt, millel töötamise eeltingimuseks
onjuurdepääsu omamine riigisaladusele.

(6) Juurdepääsuloa tühistamine ei vabasta luba omanudisikut kohustusest hoida riigisaladust.

§ 21. Juurdepääsuloa andmisest keeldumisevõi loa tühistamise vaidlustamine

(1) Isik, kellele keeldutakse andmast juurdepääsuluba võikelle luba tühistatakse, võib ühe kuu jooksul,arvates
otsuse teatavakssaamisest, vaidlustada julgeolekukontrolli teostava asutuse otsuseriigisaladuse kaitsekomisjonis.

(2) Riigisaladuse kaitse komisjon teavitab kirjalikult oma otsusestkäesoleva paragrahvi lõikes 1
nimetatudvaidluses avaldajat hiljemalt ühe kuu jooksul, arvates avalduse saamise päevast.

(3) Riigisaladuse kaitse komisjoni otsusega mittenõustumisel on isikulõigus pöörduda halduskohtusse.

4. peatükk. RIIGISALADUSE KAITSE

§ 22. Kaitsepolitseiameti ja Kaitsejõudude Peastaabikohustused ja õigused riigisaladuse
kaitsekorraldamisel

(1) Riigisaladuse kaitset korraldab ja järelevalvet käesolevaseaduse täitmise üle riigis teostabKaitsepolitseiamet,
kaitsejõududes Kaitsejõudude Peastaap.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asutused onkohustatud:
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1) kontrollima riigisaladuse kaitse programmide ja süsteemideolemasolu ja korrasolekut riigisaladustvaldavates
asutustes ning nende asutuste töötajate juurdepääsuriigisaladusele;

2) kontrollima ja hindama riigisaladuste arvestust ja säilitamistasutustes;

3) selgitama välja käesoleva seaduse ja selle alusel antudõigusaktide järgimisel esinevad puudused
jaõiguserikkumised;

4) esitama riigisaladuse kaitse komisjonile ettepanekuid ja soovitusiesinevate puuduste ja
õiguserikkumistevältimiseks ja kõrvaldamiseks;

5) viima läbi perioodilist koolitust riigisaladuse kaitsetagamiseks.

(3) Riigisaladuse kaitset korraldaval asutusel on õigus järelevalveteostamisel tutvuda kontrollitavas
asutuseskogu kontrolliks vajaliku teabega ja teha asutusele kohustuslikke ettekirjutusi riigisaladusekaitse
korraldamiseks.

(4) Kui kontrolli käigus on välja selgitatud käesolevaseaduse või selle alusel antud õigusaktidega
kehtestatudnõuete rikkumisi, mis võivad viia riigisaladuse avalikuks tulemiseni, onkontrolli teostaval asutusel
õigus tehakontrollitavale asutusele kohustuslik ettekirjutus riigisaladusega töötamisepeatamise kohta kuni
vajaliketingimuste loomiseni.

§ 23. Riigisaladuse kaitse komisjon

(1) Riigisaladuste kaitse koordineerimiseks ja korraldamiseks moodustabVabariigi Valitsus riigisaladusekaitse
komisjoni (edaspidi komisjon).

(2) Komisjon:

1) esitab Vabariigi Valitsusele ettepanekuid ja soovitusi riigisaladusekaitse koordineerimiseks jakorraldamiseks;

2) vaatab läbi käesoleva seaduse § 3lõike 1 punkti 9 alusel tehtud teabe riigisaladuseks tunnistamiseotsuseid.
Kui komisjon otsustab, et teave on tunnistatud riigisaladusekskäesolevale seadusele mittevastavalt,võib
komisjon nõuda teabe riigisaladuseks tunnistanud asutuselt selleteabe salastatuse kustutamist. Asjamenetlemise
kestel jääb teave salastatuks;

3) lahendab riigisaladuse kaitset puudutavaid kaebusi javaidlusküsimusi ning vaatab läbi temale
laekunudriigisaladuse kaitset puudutavad ettepanekud ja avaldused, esitades nende kohta oma otsuse;

4) annab arvamuse Vabariigi Valitsusele esitatavate riigisaladuse kaitsetpuudutavate õigusaktide eelnõudekohta;

5) kontrollib ja kinnitab Kaitsepolitseiameti peadirektori võitema asetäitja ja Kaitsejõudude Peastaabiülema
suhtes läbiviidud julgeolekukontrolli tulemused.

(3) Komisjoni otsused käesoleva paragrahvi lõike 2punktides 2 ja 3 nimetatud teabe riigisaladusekstunnistamise
otsuse, kaebuse või vaidlusküsimuse kohta on valitsusasutusteletäitmiseks kohustuslikud.

(4) Komisjoni kuuluvad Välisministeeriumi, Kaitseministeeriumi,Siseministeeriumi, Riigikantselei,Vabariigi
Presidendi Kantselei, Kaitsejõudude Peastaabi ning Kaitsepolitseiametiesindajad. Komisjoni esimeeson
siseminister. Komisjoni koosseisu ja kodukorra kinnitab Vabariigi Valitsus.

§ 24. Riigisaladust valdava asutuse kohustused

(1) Riigisaladust valdava asutuse juht (ministeeriumis kantsler) on kohustatudmäärama vähemalt
üheametiisiku, kes korraldab riigisaladuse kaitset ning vastutab käesoleva seaduseja selle alusel antud
õigusaktidegakehtestatud nõuete täitmise eest asutuses, ning ametikohad, milleltöötamise eeltingimuseks on
juurdepääsuomamine riigisaladusele.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vastutavametiisik peab olema vähemalt vanemametnik jaalluma
vahetult asutuse juhile (ministeeriumis kantslerile) või kuuluma asutusejuhtkonda.

(3) Lisaks selles seaduses sätestatud muudele kohustustele onriigisaladust valdav asutus
kohustatudkooskõlastatult Kaitsepolitseiameti või Kaitsejõudude Peastaabiga,vastavalt nende seaduses
sätestatudpädevusele, kehtestama käesolevast seadusest ja selle alusel antudõigusaktidest tulenevad juhendid,
reguleerimaks juurdepääsuriigisaladusele ning riigisaladuse kasutamist ja kaitset.

(4) Riigisaladust sisaldavate dokumentide koostamisel ja vormistamiseljuhindutakse
haldusdokumentidevormistamise põhinõuetest ja muudest kehtivatest õigusaktidest.
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(5) Riigisaladust sisaldavad dokumendid ja muud teabekandjad registreeritakseregistris, mida peetakseasutuse
ühtsest dokumendiregistrist eraldi.

(6) Riigisaladuse kasutamise, edastamise ja kaitse ning vastavate teabekandjatesäilitamise ja hävitamise
kordkehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega.

§ 25. Riigisaladuse säilitamine

(1) Riigisaladust valdav asutus on kohustatud tagama riigisaladusesäilimise ning sellele juurdepääsu,lähtudes
käesoleva seaduse ja muude seaduste ning nende aluselvastuvõetud õigusaktidega kehtestatud nõuetest.

(2) Riigisaladust sisaldavaid teabekandjaid säilitatakse asutuses20 aastat. Pärast seda tähtaega
edastatakseriigisaladus edasiseks säilitamiseks Riigiarhiivi.

(3) Teabe, mille maksimaalne salastatuse tähtaeg on lõppenud,salastatuse kustutab seda teavet valdavasutus.
Teabe maksimaalse salastatuse tähtaja lõppemisel ei pea salastatusekustutamist otsustav isik omama
teaberiigisaladuseks tunnistamise õigust, samuti ei ole vajalik teabe riigisaladusekstunnistanud asutuse nõusolek.

§ 26. Riigisaladusele juurdepääsu omava isikukohustused

(1) Riigisaladusele juurdepääsu omav isik on kohustatud:

1) hoidma saladuses talle teatavaks saanud riigisaladust;

2) kaitsma tema kasutuses olevat riigisaladust avalikuks tulemise jakõrvalise isiku juurdepääsu eest;

3) teatama käesoleva seaduse § 24lõikes 1 nimetatud ametiisikule ja julgeolekukontrolli teostavaleasutusele
koheselt isikutest, kes püüavad ükskõik millisel viisilsaavutada ebaseaduslikku juurdepääsuriigisaladusele;

4) teatama käesoleva seaduse § 24lõikes 1 nimetatud ametiisikule ja julgeolekukontrolli teostavaleasutusele
koheselt igast käesoleva seaduse või selle alusel antudõigusaktide nõuete rikkumisest;

5) teatama julgeolekukontrolli teostavale asutusele koheselt omaankeetandmete muutumisest;

6) täitma kõiki riigisaladuse kaitset reguleerivateõigusaktidega kehtestatud nõudeid.

(2) Isikule, kes ei oma õigust juurdepääsuks riigisaladusele,kuid kellele on saanud või saab teatavaksriigisaladus
või kelle valduses on riigisaladus, laienevad käesoleva paragrahvilõikes 1 nimetatud kohustused.Isik, kelle
valdusse on sattunud riigisaladus, on kohustatud tagastama riigisaladust sisaldavateabekandjaviivitamatult teabe
riigisaladuseks tunnistanud või salastanud asutusele võiKaitsepolitseiametile.

§ 27. Vastutus

Käesoleva seaduse ja selle alusel antud õigusaktidega kehtestatudnõuete rikkumise eest võetakse süüdiolevisik
distsiplinaar-, haldus- või kriminaalvastutusele.

5. peatükk. LÕPPSÄTTED

§ 28. Kehtivate riigisaladuse lubadeümbervormistamine

(1) Isik, kes omab enne käesoleva seaduse jõustumistväljastatud riigisaladuse kasutamise ja kaitsega
seotudametikohal töötamise luba või riigisaladuse kasutamise luba, peab kolmekuu jooksul, arvates käesoleva
seadusejõustumisest, esitama taotluse juurdepääsuloa saamiseks. Selletähtaja möödumisel kaotavad taotlust
mitteesitanudisikute senised riigisaladuse kasutamise ja kaitsega seotud ametikohal töötamiseload ja
riigisaladuse kasutamiseload kehtivuse ning riigisaladust valdav asutus keelab luba omanud isikuljuurdepääsu
riigisaladusele.

(2) Kuni uue juurdepääsuloa andmise või selle andmisestkeeldumiseni on käesoleva paragrahvi
lõikes 1nimetatud taotluse esitanud isikutel õigus juurdepääsuks riigisaladuseleseniste lubade alusel.

§ 29. Juurdepääsuloa taotlemise kord isikul, kestöötab ametikohal, mille teenistusülesandednõuavad
juurdepääsu riigisaladusele

(1) Isik, kes töötab käesoleva seaduse jõustumiseajal ametikohal, kus tal varem kehtinud seaduse kohaseltoli
ametikohajärgne õigus riigisaladust kasutada, kuid käesoleva seadusekohaselt tal seda õigust enam ei
ole,ning kus tal teenistusülesannete tõttu säilib riigisaladuselejuurdepääsuvajadus, on kohustatud esitama
käesolevaseaduse § 13 lõikes 3 nimetatud taotluse ühe kuujooksul, arvates käesoleva seaduse jõustumisest.

(2) Ametikohajärgset õigust riigisaladust kasutada omanud isikul,kes on käesoleva paragrahvi lõikes 1nimetatud
tähtaja jooksul taotlenud juurdepääsuluba, säilib senineõigus juurdepääsuks riigisaladusele kunijuurdepääsuloa
andmise või loa andmisest keeldumiseni.
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§ 30. Riigisaladuse ja muu teabe ülevaatamine

Riigisaladust valdavad asutused on kohustatud kolme kuu jooksul, arvateskäesoleva seaduse jõustumisest,üle
vaatama nende valduses oleva riigisaladuse ja muu teabe ning tegema otsused teaberiigisaladusekstunnistamise,
tähtaja muutmise või teabe salastatuse kustutamise kohtakooskõlas käesoleva seaduse nõuetega.

§ 31. Jälitustegevuse seaduse muutmine jatäiendamine

Jälitustegevuse seaduses (RT I 1994, 16, 290; 1995, 15, 173; 1996, 49, 955)tehakse järgmised muudatusedja
täiendused:

1) paragrahvi 5 lõike 2 teine lausejäetakse välja;

2) paragrahvi 9 lõike 1 punktist 5jäetakse välja sõnad: «, muule salastatud teabelevõi riigisaladustele»;

3) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendataksepunktiga 6 järgmises sõnastuses:

«6) vajadus teostada julgeolekukontrolli, otsustamaks isiku lubamisejuurdepääsuks riigisaladusele.»;

4) paragrahvi 11 lõiget 2 täiendataksepunktiga 6 järgmises sõnastuses:

«6) kui julgeolekukontroll on lõpetatud.».

§ 32. Vabariigi Valitsuse seaduse muutmine

Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29,447; 40, 622; 52,833; 73,
1200) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 29 lõikes 2 asendataksesõnad «Riigi Teatajas» sõnadega «Riigi Teataja»;

2) paragrahvi 30 lõikes 5 ja paragrahvi 51lõikes 5 asendatakse sõnad «Riigi Teatajas»sõnadega «RiigiTeataja
seadusega ettenähtud korras».

§ 33. Riigi Teataja seaduse muutmine

Riigi Teataja seaduse (RT I 1993, 20, 352; 1995, 19, 288; 1996, 49, 953 ja 955)paragrahvi 2 lõige 2muudetakse
ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Riigikaitset, riigisaladust, jälitustegevust ja muud riigijulgeolekut reguleerivad seadused avaldatakseRiigi
Teatajas. Samu küsimusi reguleerivad muud õigusaktid võidakseavaldada neis õigusaktides endis
ettenähtudkorras.».

§ 34. Haldusõiguserikkumiste seadustikutäiendamine

Haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396; RT I 1997, 66--68,1109; 73, 1201) tehaksejärgmised
täiendused:

1) seadustikku täiendatakse paragrahviga1821järgmises sõnastuses:

«§ 1821. Teabe ebaseaduslik riigisaladusekstunnistamine

Teabe ebaseadusliku riigisaladuseks tunnistamise eest isiku poolt, kellelon teabe riigisaladuseks
tunnistamiseõigus, kui see ei too kaasa kriminaalvastutust, -- määratakse rahatrahvkuni kahesaja päevapalga
ulatuses.»;

2) seadustikku täiendatakse paragrahviga1822järgmises sõnastuses:

«§ 1822. Riigisaladuse seaduse või sellealusel kehtestatud õigusaktide nõuete rikkumine

Riigisaladuse seaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktidenõuete rikkumise eest, kui see ei too
kaasakriminaalvastutust, -- määratakse rahatrahv kuni saja viiekümnepäevapalga ulatuses.»;

3) paragrahvi 186 lõikes 1 sätestatudloetelu täiendatakse arvudega «1821» ja«1822»;

4) paragrahvi 228 lõike 1 punktis 1sätestatud loetelu täiendatakse arvudega «1821»ja «1822» ning
lõiget 1täiendatakse punktiga 38 järgmises sõnastuses:
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«38) Kaitsejõudude Peastaap --§-d 1821ja 1822.».

§ 35. Kriminaalkoodeksi muutmine

Kriminaalkoodeksis (RT 1992, 20, 288; 1997, 21/22, 353; 28, 423; 30, 472; 34, 535;51, 824; 52, 833ja 834)
tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahv 73 muudetakse ja sõnastataksejärgmiselt:

«§ 73. Riigisaladuse avalikustamine

(1) Riigisaladuseks tunnistatud teabe avalikustamise või ebaseaduslikuedastamise või sellele
ebaseaduslikujuurdepääsu lubamise eest, kui puuduvad salakuulamise tunnused ja kui teaveoli riigisaladuseks
tunnistatud jasalastatud vastavalt tasemele «konfidentsiaalne», -- karistatakse rahatrahvivõi vabadusekaotusega
kuni kaheaastani.

(2) Sama tegevuse eest, kui teave oli riigisaladuseks tunnistatud ja salastatudvastavalt tasemele «salajane»,--
karistatakse vabadusekaotusega kahest kuni nelja aastani.

(3) Sama tegevuse eest, kui teave oli riigisaladuseks tunnistatud ja salastatudvastavalt tasemele «täiestisalajane»,
-- karistatakse vabadusekaotusega kolmest kuni kaheksa aastani.»;

2) koodeksit täiendatakse paragrahviga731järgmises sõnastuses:

«§ 731. Teabe ebaseaduslik riigisaladusekstunnistamine

Teabe, mida on keelatud tunnistada riigisaladuseks, riigisaladuseks tunnistamise eestisiku poolt, kellel
onteabe riigisaladuseks tunnistamise õigus, -- karistatakse rahatrahvi või arestigavõi vabadusekaotusega kuni
üheaastani.».

§ 36. Kriminaalmenetluse koodeksitäiendamine

Kriminaalmenetluse koodeksi (ENSV ÜT 1961, 1, 4 ja lisa; RT I 1995, 6--8,69; 15, 173; 83, 1441; 1996,6, 101;
31, 631; 48, 943; 1997, 24, 362; 29, 447) paragrahvi 104 lõikes 1 japaragrahvi 105 lõikes 1 sätestatudloetelu
täiendatakse arvuga «731».

§ 37. Varasema riigisaladuse seaduse kehtetukstunnistamine

Tunnistatakse kehtetuks riigisaladuse seadus (RT I 1994, 45, 720; 1996,42, 809).

§ 38. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 1998. aasta 1. jaanuaril.
Riigikogu esimees ToomasSAVI
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