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Õiguskantsleri poole pöördus [ ] murega, et Tallinna Ülikool ei väljastanud talle 2020. aasta 

märtsis tema soovitud dokumenti. [ ] märkis, et selle tõttu jäi ta ilma õppekohast [ ] Ülikoolis. 

 

Tallinna Ülikool ei tegutsenud dokumendi väljastamisel õiguspäraselt. Ülikool ei selgitanud 

välja, millist dokumenti avaldaja täpselt soovib ning rikkus sellega haldusmenetluse seaduses 

sätestatud uurimispõhimõtet. Samuti ei selgitatud avaldajale, et diplomi kinnitatud ärakirja 

saamiseks tuleks avaldajal anda ülikoolile enne oma diplom. Ülikooli välja antud dokument ei 

vastanud ka kinnitatud ärakirjale esitatavatele nõuetele.  

 

Tallinna Ülikool tunnistas juulikuus avaldajale oma eksimust, viidates, et märtsis avaldajale 

väljastatud dokument ei olnud nõuetekohane. Samuti on ülikool andnud välja oma viga 

tunnistava ingliskeelse ametliku kirja. Peale selle andis ülikool oma teo heastamiseks avaldajale 

ingliskeelsed lõpudokumendid omal kulul. Ülikool on teada andnud, et on juhtinud kõikide 

ülikooli õppenõustajate tähelepanu dokumentide nõuetekohasele vormistamise olulisusele ning 

palunud edaspidi taotlejatelt küsida, mis eesmärgil dokumente soovitakse. Vilistlastele õpingute 

jätkamiseks vajalikke kooli lõpudokumente kinnitab ja saadab edaspidi õppeosakond. Seega on 

ülikool oma eksimust tunnistanud ja püüdnud seda ka kohaselt heastada. Samuti on ülikool oma 

praktikat muutnud, et selliseid juhtumeid tulevikus vältida. Nõnda on ülikool tegutsenud 

kooskõlas hea halduse tavaga. 

 

Haldusmenetluse seaduse (HMS) § 6 järgi peab haldusorgan välja selgitama menetletavas asjas 

olulise tähendusega asjaolud. Uurimispõhimõte hõlmab ka kohustust selgitada välja, mida 

inimene haldusorganilt täpselt soovib − ka juhul, kui inimene soovib haldusorganilt dokumenti 

või selle ärakirja kinnitamist. Kui inimese palve täitmiseks vajab haldusorgan lisadokumente, 

tuleb haldusorganil seda inimesele selgitada (HMS § 36). Kinnitatud ärakirja väljastamise õigus 

on üldjuhul haldusorganil, kes ametliku dokumendi väljastas, ning ärakirjale tuleb lisada 

nõuetekohane kinnitusmärge, sh kinnituse andnud isiku nimi, allkiri ja asutuse pitsati jäljend 

(HMS § 24).  

 

Tallinna Ülikool on avalik-õiguslik juriidiline isik (Tallinna Ülikooli seaduse § 2 lg 2), kes 

kõrghariduse lõpudokumentide (kõrgharidusseaduse § 19) väljastamisel teostab avalikku võimu 

(vt Riigikohtu 04.03.2013 otsus nr 3-3-1-68-12, p 21.2) ehk tegutseb haldusorganina. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019055
https://www.riigiteataja.ee/akt/114032019004
https://www.riigiteataja.ee/akt/116062020009
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/marksonastik?asjaNr=3-3-1-68-12
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Haldusmenetluse seadust tuleb Tallinna Ülikoolil järgida nii lõpudokumentide väljastamisel kui 

ka nende dokumentide ärakirjade kinnitamisel.  

 

Kõnealusel juhul palus avaldaja ülikoolilt 31.03.2020 ingliskeelset tõendit seoses tema varem 

omandatud diplomiga, viidates, et piisab ka ärakirjast. Samal päeval täpsustas avaldaja, et soovib 

ärakirjale ka pitsatit ja allkirja. Sellest palvest oli võimalik välja lugeda, et avaldaja soovib 

diplomi kinnitatud ärakirja. Kui ülikoolile jäi avaldaja soov siiski ebaselgeks, tulnuks temalt üle 

küsida, millist dokumenti ja mis tarbeks ta seda soovib (HMS § 6). Pole teada, et ülikool 

avaldaja soovi täpsustas.  

 

Ülikool selgitas 09.10.2020 kirjas avaldajale, et märtsis ei olnud võimalik avaldajale diplomi 

kinnitatud ärakirja teha, kuna ülikoolil puudus avaldaja diplomi originaal. Seda asjaolu pidi 

ülikool avaldajale selgitama juba siis, kui avaldaja viitas soovile saada diplomi kinnitatud 

ärakirja (HMS § 36). 

 

Ülikool väljastas 31.03.2020 avaldajale ingliskeelse dokumendi, mis kajastas küll akadeemilisel 

õiendil olevat teavet, kuid mitte kõiki diplomil nõutavaid andmeid. Samuti ei vastanud dokument 

ametlikult kinnitatud ärakirja nõuetele – see ei olnud muu hulgas originaaliga samane ning sellel 

puudus nõuetekohane kinnitusmärge, sh pitsati jäljend (HMS § 24 lg 5).  

 

Selgitasite, et lähtusite avaldaja kinnitusest, et ülikooli saadetud dokument sobib talle. Samas ei 

saa ülikool avaldaja kinnitusest järeldada, et kool on väljastanud nõuetekohase dokumendi. 

Ülikool peab ise tagama nõuetekohase dokumendi väljastamise ega saa oodata, et dokumendi 

taotleja kontrollib, kas talle väljastatud dokument vastab kehtestatud nõuetele.  

 

 

Austusega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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