RESOLUTSIOON
Lähtudes alltoodud põhjendustest ning võttes aluseks kaitseväeteenistuse seaduse § 76 lg
3 p 2 ja haldusmenetluse seaduse § 83, § 85 p 1 ja § 86:
1.
Jätta reservväelase vaie rahuldamata ning 2. jalaväebrigaadi ülema 16.04.2015
otsus „Taotluse rahuldamata jätmine“ muutmata.
2.
Teha otsus teatavaks reservväelasele ja 2. jalaväebrigaadile.
3.
Isikul, kelle vaie jääb vaidemenetluses rahuldamata või kelle õigusi on
vaidemenetluses rikutud, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse 30 päeva jooksul otsuse
teatavakstegemisest arvates
I Asjaolud ja menetluse käik
2. jalaväebrigaad saatis reservväelasele kutse õppekogunemisele ilmumiseks ajavahemikul
04.05. – 07.05.2015.
Reservväelane esitas 13.04.2015 2. jalaväebrigaadi ülemale taotluse õppekogunemisest
vabastamiseks seoses õppimisega Tallinna Ülikoolis ja pingelise eksamiperioodi
kokkulangevusega reservteenistusse kutsumise ajaga.
2. jalaväebrigaadi ülema 16.04.2015 otsusega „Taotluse rahuldamata jätmine“ jäeti
reservväelase taotlus õppekogunemisest vabastamiseks rahuldamata.
16.04.2015 otsuses on 2. jalaväebrigaadi ülem põhjendanud, et kaitseväeteenistuse
seaduse (edaspidi KVTS) § 76 lg 3 p 2 alusel võib reservväelase õppekogunemisele
kutsumisest vabastada, kui reservis olev isik peab õppekogunemise ajal osalema õppetöös
kõrg- või keskhariduse omandamisel. KVTS § 76 lg 4 alusel peab õppekogunemisest
vabastamist sooviv reservis olev isik esitama taotluse ja vastavat asjaolu tõendava
dokumendi vähemalt 15 päeva enne õppekogunemise algust. Kaitseväe juhataja volitatud
struktuuriüksuse ülemal on õigus nõuda lisateavet.
Reeglina vabastatakse reservis olev isik õppekogunemisest, kui isik peab õppekogunemise
toimumise ajal osalema kooli eksamitel, kursusetöö kaitsmisel, lõputöö kaitsmisel või teistel
olulistel juhtudel, mis võivad mõjutada reservväelase nominaalajaga kooli lõpetamist. Kui
õppekogunemise perioodil ei esine eelpool kirjeldatud tegevusi, siis reservväelast
õppekogunemisest ei vabastata.
Otsuse põhjendavas osas on märgitud, et reservväelane on täiskoormusega üliõpilane, kuid
Tallinna Ülikoolilt saadud info põhjal toimub perioodil 04.05.–07.05.2015 reservväelasel
tavapärane õppetöö. Sellest tulenevalt puuduvad asjaolud, mis takistaksid
õppekogunemisel osalemist ja nominaalajaga kooli lõpetamist.
KVTS § 5 alusel on kaitseväeteenistuskohustuse täitmine kaitseväekohustuslase kohustus
läbi teha kindlaksmääratud ajavahemikul aja- ja reservteenistus Kaitseväes. KVTS § 75 lg 1
alusel on reservis olev isik kohustatud ilmuma õppekogunemisele kutsel märgitud ajal ja
kohas. Eesti sõjaline riigikaitse on suures osas üles ehitatud reservis olevatele isikutele.
Reservteenistuse läbiviimine eeldab ajateenistuse läbimist, mille kestel omandatakse
vajalikud teadmised ja oskused sõjaaja ülesannete täitmiseks.
Olenemata taotleja soovist osaleda õppekogunemise ajal Tallinna Ülikooli poolt pakutavatel
loengutel on vaide esitajal kohustus osaleda riigikaitse ülesannete täitmisel ja 2.
jalaväebrigaadi hinnangul ei ole taotleja poolt taotluses toodud asjaolud sellised, mis oleksid
piisavaks aluseks vabastamaks taotlejat õppekogunemise kohustusest.
17.04.2015 esitas reservväelane Kaitseväe juhatajale vaide 2. jalaväebrigaadi ülema
16.04.2015 otsusele, millega jäeti vaide esitaja taotlus õppekogunemisest vabastamiseks
rahuldamata.

II Vaide esitaja taotlused ja seisukohad
Vaide esitaja vaidlustab Kaitseväe juhatajale esitatud vaides 2. jalaväebrigaadi ülema
16.04.2015 otsuse, millega jäeti reservväelase taotlus õppekogunemisest vabastamiseks
ajavahemikul 04.05. – 07.05.2015 rahuldamata. Vaide esitaja leiab, et seoses õppimisega
Tallinna Ülikoolis ning õppetöö kokkulangevusega õppekogunemise ajaga on vaide esitaja
peaaegu veendunud, et antud asjaolud võivad kvalifitseeruda KVTS § 76 lg 3 p 2 sätestatule.
Samuti leiab vaide esitaja, et tema poolt esitatud tõend ei too välja ühtegi eksamit ega muud
olulist arvestust, mille mittesooritamine võtab võimaluse osaleda eksamil või lõpetada
käesoleva õppeaasta kursus edukalt, kuid samas tõendab, et toimub õppetöö. Samuti leiab
reservväelane, et tema taotluse rahuldamata jätmine ei ole ka hoolimata kõigist sellele
vasturääkivatest asjaoludest põhjendatud ja palub antud vaie rahuldada.
III Kaitseväe juhataja seisukohad
Käesolevas vaidemenetluses kuulub vaide lahendamine Kaitseväe juhataja pädevusse
HMS § 73 lg 1 kohaselt. Vaie on esitatud õigeaegselt järgides HMS § 75 sätestatud tähtaega.
Kaitseväe juhataja, tutvunud asjasse puutuvate materjalidega on seisukohal, et vaie tuleb
jätta rahuldamata.
Kaitseväe juhataja selgitab vaide esitajale õppekogunemisest mitte vabastamist
alljärgnevalt.
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 124 kohaselt on Eesti kodanikud kohustatud osa võtma
riigikaitsest seaduses sätestatud alustel ja korras. Paragrahvi kohaselt on igal Eesti Vabariigi
kodanikul õigus ja kohustus olenemata soost võtta osa riigikaitsest. Riigikaitselised
kohustused ei piirne Kaitseväe, riigikaitseorganisatsioonide ning kaitseväekohustuslastega,
vaid riigikaitse tervikuna on kogu valitsuse, tema valitusasutuste ja elanikkonna kohustus.
Eesti sõjaline riigikaitse on suures osas üles ehitatud reservis olevatele isikutele.
Reservteenistuse läbiviimine põhineb kohustuslikul ajateenistusel, mille kestel omandatakse
vajalikud teadmised ja oskused sõjaaja ülesannete täitmiseks. Ajateenistuse läbinuid on
võimalik kutsuda õppekogunemisele, kus tuletatakse meelde ajateenistuses õpitut,
täiendatakse olemasolevaid teadmisi ning harjutatakse kokku erinevaid üksusi. Rahuajal on
riigil reservis olevate isikutega teenistusalase kokkupuute punktiks õppekogunemine ning
muul ajal sekkutakse riigikaitselistel eesmärkidel isikute igapäevategevusse ja igapäevaellu
võimalikult vähe. Kogu riigikaitse tugineb kodanikkonna soovil oma riiki ähvardava ohu eest
kaitsta.
Vaides esitatud täiendatavatest tõenditest, mille koostas Tallinna Ülikool 13.04.2015 selgub,
et vaide esitajal toimuvad õppekogunemise ajal loengud 10. maini ning eksamite ja
praktikate periood algab 18. mail ning kestab 07. juunini. Seega ei sega õppekogunemisel
osalemine käesoleva kursuse lõpetamist kuna eksamite sooritamine ei kattu
õppekogunemise ajaga. Samuti pole leidnud tõendamist asjaolu, et loengutes
mitteosalemine põhjustab eksamitele mittelubamist. Seega ei sea õppekogunemisel
osalemine ohtu vaide esitajal õppeasutuse 2014/2015 õppeaasta kursuse lõpetamist ega
Tallinna Ülikooli lõpetamist nominaalajaga. Samuti ei too osalemine suurõppusel Siil 2015
endaga kaasa täiendavaid finantsilisi kohustusi Tallinna Ülikooli ees.
Lähtudes ülaltoodust jätab Kaitseväe juhataja vaide rahuldamata.
Kaitseväe juhataja

