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Justiitsministeerium tellis Tartu Ülikoolilt analüüsi isikute põhiõiguste tagamisest ning 

eeluurimise kiirusest kriminaalmenetluses. Uuringu läbiviimiseks täpsustati poolte vahel, 

et analüüs keskendub eelkõige järgmistele teemadele: 

1.       legaliteedi ning oportuniteedi printsiip kriminaalmenetluses, kas on võimalik  

(mõistlik) liikuda legaliteedi printsiibist eemale? 

2.       erasüüdistus – kas oleks mõistlik juurutada? Näiteks ettevaatamatute kuritegude 

puhul? Või kehaline väärkohtlemine, mis pole lähisuhtevägivald? 

3.       eeluurimistähtaegade taaskehtestamine? 

4.       vahistamine (otsustamine, prokuröri poolt edasikaebamine, tähtajad); 

5.       läbiotsimine (prokuratuurile jäänud erandite suur hulk, notarite ja advokaatide 

büroode läbiotsimine); 

6.       kaitse juurdepääs toimikule enne uurimise lõpuleviimist; 

7.       kaitsele muude täiendavate õiguste andmine; 

8.       digitaalsete tõendite eriregulatsiooni vajalikkusest kriminaalmenetluse seadustikus; 

9.    tõendamise standard, kas kohtuniku siseveendumus on parem kui „väljaspool 

mõistlikku kahtlust“? 

 

Analüüsi läbiviimiseks moodustati töögrupp koosseisus: 

professor Jaan Ginter (töögrupi juht); 

Allan Plekksepp (pp. 1., 3. ja 7.); 

Anneli Soo (pp. 2. ja 6.); 

Marko Kairjak (p. 4.) 

Andreas Kangur (pp. 5. ja 9.); 

Tõnu Mets (p. 8.). 
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1. Otstarbekuse põhimõte kriminaalmenetluse alustamisel: 

Kohtueelse menetluse inkvisitsiooniliste ja võistlevate 

mudelite võrdlus 

1. 1. Sissejuhatus 

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon on esitanud parlamendile kriminaalmenetluse 

seadustiku (edaspidi KrMS) muutmise seaduse eelnõu (295 SE).1 Esitatud eelnõu pinnalt 

on tekkinud avalik diskussioon KrMS kohtueelse menetluse regulatsiooni põhimõttelise 

reformimise vajalikkusest. Nende põhimõtete hulgas on muuhulgas ka täielikust 

legaliteedipõhimõttest loobumine kriminaalmenetluse alustamisel. Ühtlasi on 295 SE 

ettepanekute hulgas ka menetlustähtaegade taaskehtestamine kohtueelsele menetlusele. 

Need ettepanekud on eelnõu seletuskirja kohaselt reaktsioon: 

1) ülekriminaliseeritusele Eesti ühiskonnas ja  

2) õiguskaitseasutuste väidetavale kriminaalmenetluse kuritarvitamisele.  

 

Kirjeldatud õiguslikud etteheited või probleemipüstitused on tõsised ja vajavad lähemat 

uurimist. Nii tuleb hinnata eelnõus välja pakutud ettepanekute sobivust kirjeldatud 

probleemide lahendamiseks, seejärel kontrollida asjassepuutuvaid siseriiklikke ja 

rahvusvahelisi standardeid ning kirjeldada välisriikide õigust, sh õigusteaduslikke 

seisukohti nendes küsimustes. Seega leiavad töös kasutamist peamiselt analüütiline ja 

võrdlev meetod, et kajastada ülekriminaliseerimisele ja kriminaalmenetluse kui 

karistusliku meetme kuritarvitamisele õigusliku reageerimise võimalusi. Seejuures tuleb 

                                                           
 

1 KrMS-i on selle kehtima hakkamisest enam kui 9 aastat tagasi juba lugematutel kordadel muudetud, mistõttu 

seaduse regulatsioon on vaatamata autorite parimatele soovidele muutunud ebaülevaatlikuks ja vastuoluliseks. 

Seaduseelnõu „Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus 295 SE“ algtekst, seletuskiri 

ja sellega seotud arvamused olid käesoleva analüüsi teostajale kättesaadavad aadressil 

http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=66a76170-3752-4d7d-a26d-c49091327918&, 30. märts 

2013.   
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kasutada funktsionaalset võrdlevat meetodit, kuna üksikute instituutide võrdlemine eri 

õigussüsteemides võib viia eksitavate tulemusteni. Funktsionaalse võrdluse puhul 

hinnatakse esmalt seda, millised õiguslikud või halduslikud instrumendid teatud 

küsimust selles õigussüsteemis reguleerivad. Võõra instituudi mehaanilise 

implantatsiooniga, tundmata enda ja võõrriigi õiguse eripärasid ning konteksti, võib 

kaasneda mitmeid ebasoovitavaid tagajärgi.  

 

Võrdlusega on hõlmatud kontinentaalse õiguse riike, mis lähtuvad endiselt 

inkvisitsioonilisest mudelist (Saksamaa, Austria), kuid on kaalutud ka võistlevuse 

elementide rakendamist. Vastukaaluks leiab käsitamist üldise õiguse (common law) 

õigussüsteemidest Inglismaa ja Wales, lisaks segamudelina lähinaabri Soome õigus. 

 

Analüüsi ja võrdluse tulemusena antakse ülevaade Eesti kehtiva 

kriminaalmenetlusõiguse ja eelnõu vastavusest rahvusvahelistele standarditele, samuti 

esitatakse võimalikud mudelid kehtiva õiguse edasiarendamiseks välisriikide õiguse 

pinnalt. Ühtlasi esitatakse töö tulemusena hinnangud väljapakutud õiguspoliitiliste 

lahenduste vajalikkuse, sobivuse ja rakendatavuse kohta.  

1. 2. Oportuniteedipõhimõte kriminaalmenetluse alustamisel ja 

kriminaalmenetluse toimetamisel 

1. 2.1. 295 SE oportuniteedipõhimõtte laiendamisest ja selle põhjendused 

 

Eelnõuga on plaanitud teha KrMS-i teksti järgmised muudatused. 

295 SE § 1: 

1) paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„§ 6. Kriminaalmenetluse kohustuslikkuse põhimõte 

Kuriteo asjaolude ilmnemisel on uurimisasutus ja prokuratuur kohustatud toimetama 

kriminaalmenetlust, kui puuduvad käesoleva seadustiku §-s 199 sätestatud 

kriminaalmenetlust välistavad asjaolud või kui käesoleva seadustiku § 201 lõike 2, §-de 202, 

203, 2031, 204, 205 või § 2051 kohaselt puudub alus lõpetada kriminaalmenetlus või kui ei 

esine käesoleva seadustiku §-s 205³ sätestatud aluseid kriminaalmenetluse 
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mittealustamiseks.“. 

 

41) paragrahv § 193 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Uurimisasutus või prokuratuur alustab kriminaalmenetlust esimese uurimis- või 

muu menetlustoiminguga, kui selleks on põhjendatud ajend ja alus ning puuduvad käesoleva 

seadustiku § 199 lõikes 1 või § 205³ lõikes 1 sätestatud asjaolud.“. 

 

44) seadustikku täiendatakse paragrahviga 205³ järgmises sõnastuses: 

„205³. Kriminaalmenetluse alustamine  

(1) Kui kriminaalmenetluse esemeks on ettevaatamatuse tõttu toimepandud teise astme 

kuritegu või tahtlikult toimepandud teise astme kuritegu, mille eest on karistusena ette 

nähtud vähemalt kuni kolm aastat vangistust, ei alustata kriminaalmenetlust, kui puudub 

kannatanu või kui kannatanu või tema seadusjärgne esindaja ei ole esitanud kaebust 

kriminaalmenetluse alustamiseks või kannatanu ei soovi kriminaalasja menetlusest osa 

võtta leppimise tõttu. 

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud kuritegude puhul võib alustada 

kriminaalmenetlust, kui seda nõuab avalik menetlushuvi või kui kannatanu oma abitu 

seisundi või süüdistatavast sõltuvuse tõttu ei ole suuteline oma õigusi või seaduslikke huve 

kaitsma.“.2  

                                                           
 

2 SE 295 seletuskirjas antakse muudatustele järgmised põhistused: 

„Kehtiv absoluutne ja paternalistliku olemusega legaliteedipõhimõte kriminaalmenetluste alustamisel kaotatakse, 

millega tagatakse võimalus, et väiksema sanktsioonimääraga teise astme kuritegudes ei ole uurimisasutusel ega 

prokuratuuril kohustust kriminaalmenetlust alustada, vaid selle alustamise aluseks on kannatanu või avalikkuse 

huvi. Isegi nõukogudeaegne menetlusseadus tunnistas teatud ulatuses erasüüdistusasju. Absoluutne 

menetlemiskohustus on koormav ja ressurssi raiskav. Vabanenud ressurssi tuleks kasutada tõsisemate kuritegude 

menetlemisel. Selle tulemusena väheneb Eestis tekkinud probleem, mille kohaselt on kriminaalasjades 

erasüüdistusmenetluse kaotamisega ja absoluutse legaliteedipõhimõtte rakendamisega kasvanud plahvatuslikult 

kriminaalkorras karistatud isikute arv. Punktid 1, 36, 37 ja 39. Paragrahvi 6, paragrahvi 193 lõike 1 ja 

paragrahvi 198 lõike 1 muudatus ning seadustiku täiendamine paragrahviga 205³ on seotud absoluutse 

legaliteedipõhimõtte kaotamisega kriminaalmenetlusest. Seadusemuudatusega kaotatakse KrMS-ist absoluutne 

legaliteedipõhimõte teatud kuriteokoosseisude suhtes kriminaalmenetluse alustamisel. Absoluutne 
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legaliteedipõhimõte ei ole kohalduv juhul, kui kriminaalmenetluse esemeks on ettevaatamatuse tõttu 

toimepandud teise astme kuritegu või tahtlikult toimepandud teise astme kuritegu, mille eest on karistusena ette 

nähtud vähemalt kuni kolm aastat vangistust ning kriminaalasjas puudub kannatanu või kui kannatanu või tema 

seadusjärgne esindaja ei ole esitanud kaebust kriminaalmenetluse alustamiseks või kannatanu ei soovi 

kriminaalasja menetlusest osa võtta leppimise tõttu. Seega on tegemist vähemohtlike kuritegudega, mille 

menetluse vastu puudub avalikkusel või kannatanul otsene huvi. Siia alla võivad kuuluda näiteks sellised 

kuriteokooseisud nagu KarS §-d 120-124, 127-128, 194-195, 219-230, 280-281, 283-287, 292, 300-300² jne. 

Samas on eelnõu paragrahvi 205³ lg 2 kohaselt jäetud uurimisasutusele ja prokuratuurile siiski võimalus tungiva 

avaliku huvi korral kriminaalmenetlust toimetada. 

KrMS § 193 lg 1 kohaselt alustatakse kriminaalmenetlust esimese uurimis- või muu menetlustoiminguga, kui 

selleks on ajend ja alus ning puuduvad KrMS § 199 lg-s 1 sätestatud asjaolud. KrMS-is ei ole üheselt 

määratletud, millised on need uurimis- ja muud menetlustoimingud, mille teostamisega loetakse 

kriminaalmenetlus alustatuks. Vaadeldes KrMS 3. peatükki saab väita, et uurimistoiminguteks on: tunnistaja ja 

kahtlustatava ülekuulamine; vastastamine; ütluste seostamine olustikuga; äratundmiseks esitamine; vaatlus; 

läbiotsimine ja uurimiseksperiment. „Muude menetlustoimingutena“ on käsitletavad näiteks vara arestimine ja 

isiku kutsumine uurimisasutusse. Seadusemuudatus kohaldub neile juhtudele, kus uurimisasutus ei ole veel 

asunud menetlustoiminguid tegema ehk kriminaalmenetlust ei ole veel alustatud, kuid juba kriminaalmenetluse 

ajendi põhjal on selge kuriteotunnuste esinemine, sama kehtib juhtudele, kus menetleja on teinud üksnes 

eeltoiminguid eesmärgiga tuvastada kriminaalmenetluse alustamise aluse esinemine. Eeltoodud olukorras 

paragrahvis 205³ esinevate eelduste olemasolul ei ole uurimisasutus ega prokuratuur kohustatud, vaatamata 

kuriteotunnuste sedastamisele kriminaalmenetluse ajendis, kriminaalmenetlust alustama. Tegemist on 

olukorraga, kus faktiliste asjaolude pinnalt on avaliku menetlushuvi puudumine ilmne juba kriminaalmenetluse 

alustamise otsustamisel KrMS § 193 alusel. Hetkel kehtiva absoluutse legaliteedipõhimõtte kohaselt ei ole 

uurimisasutusel ega prokuratuuril võimalik jätta kriminaalmenetlust alustamata, kui KrMS §-s 198 sätestatud 

tähtaja jooksul tuvastatakse kriminaalmenetluse alus. Samas on karistusseadustik täienenud oluliselt 

kuriteokoosseisudega, mis näevad ette karistused vähemtähtsate rikkumiste eest, kuid toovad neis tegudes 

kahtlustatavate või süüdistatavate jaoks kaasa pikalevenivad ja kulukad kohtueelsed- või kohtumenetlused. 

Seejuures, isegi juhul, kui alustatud kriminaalmenetlus lõpetatakse KrMS § 199 või §-de 202, 203, 2031 alustel, 

on üksnes kriminaalmenetluse alustamine ja selle läbiviimine isiku jaoks koormav ning negatiivseid tagajärgi 

kaasa toov. Lähiminevikust võime tuua näiteid, kus kriminaalmenetluse toimetamine on saanud meedia 

tähelepanu tõttu omaette vaatemänguks avalikkusele ning kus ühiskonna hukkamõist ei põhine niivõrd tõenditel, 

kui menetlusaluse isiku stereotüüpselt negatiivsel kuvandil. Kriminaalmenetluse toimetamisega kaasaskäiv 

eraelu riive võib mõjutada nii perekonna toetust kui tööandja suhtumist isikusse. Tihtipeale võivad need 

tagajärjed olla sedavõrd rasked, et nende toime isiku eraelule ületab märgatavalt võimaliku karistuse mõju. 

Selliste kriminaalmenetlusega kaasnevate tagajärgede kõrvaldamine võib olla oluliselt raskendatud või isegi 
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Seega on eelnõu koostajatel oportuniteedipõhimõtte rakendusala laiendamisega seatud 

järgmised eesmärgid: 

1) kriminaalkorras karistatud isikute arvu vähendamine;  

2) kriminaalmenetluse läbi stigmatiseeritud isikute hulga vähendamine;  

3) menetlusressursi kokkuhoid ja kontsentreerimine raskematele kuritegudele;  

4) karistusõigusliku sekkumise proportsionaalsuse tagamine.  

 

Loetletud eesmärkide saavutamiseks soovitakse uurimisasutustele (ja prokuratuurile) 

anda juba kriminaalmenetluse alustamise faasis kaalutlusõigus teatud kuritegude 

menetlemise otsustamisel. Nendeks kuritegudeks on eelnõu § 1 p 44 kohaselt kõik 

ettevaatamatusest toimepandud teise astme kuriteod ja tahtlikult toimepandud teise 

astme kuriteod, mille eest on karistuse ülemmäärana võimalik mõista kuni 3 aastat 

vangistust. Lisatingimustena on toodud kannatanu puudumine või kannatanul huvi 

puudumine kriminaalasja menetluse vastu, kas siis kaebuse esitamata jätmise või 

leppimisega. Erandina loetakse kriminaalmenetluse alustamist põhjendatuks siis, kui 

asjas on olemas tungiv avalik huvi, samuti kannatanu abitus- või sõltuvusseisund. 

Kokkuvõtlikult võib nentida, et eelnõuga soovitakse laiendada kriminaalasjade 

selektsiooni juba menetluse alustamise faasis. 

 

1.2.2. Eelnõu võrdlus kehtiva õigusega ja kriitika 

1.2.2.1. Eksitav probleemipüstitus 

 

Siiski on eelnõu seletuskirjas esitatud motiivid mõnevõrra eksitavad ja ühekülgsed. Nii 

tuleb märkida, et kriminaalkorras karistatud isikute plahvatusliku kasvu kohta pole 

                                                           
 

võimatu. Seadusemuudatus annabki uurimisasutusele ja prokuratuurile võimaluse oportuniteedipõhimõttele 

tuginedes kaaluda kriminaalmenetluse alustamise otstarbekust juba selle algstaadiumis, kui uurimistoiminguid ei 

ole veel läbi viidud ega kriminaalmenetlust alustatud. Muudatused teeniksid menetlusökonoomia eesmärki ja 

võimaldaksid vabanenud ressurssi efektiivselt kasutada.“ 
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esitatud arvandmeid ega statistikat, mis kinnitaks sellise kasvu olemasolu. Avalikkuses on 

küll esitatud väiteid, et süüteo eest karistatud isikute hulk on Eesti Vabariigis liiga suur, 

kuid see hõlmab ka väärtegude eest karistatud isikuid.3 Sellega seoses on etteheiteid 

tehtud eelkõige materiaalse karistusõiguse vohamisele ehk siis ülekriminaliseerimisega 

konkreetsete tegude karistatavaks tunnistamisel. Probleemi menetlusõigusliku põhjuste 

osas seni sisuline teave puudub. Ilmne on aga, et rahvastiku võimaliku ülekaristatuse 

probleem pole seletatav üksnes erasüüdistusmenetluse kaotamisega 2004. a ega jäiga 

legaliteedipõhimõtte rakendamisega kriminaalmenetluse alustamisel. Kuigi 

riskikäitumine ja õiguslikult deviantne käitumine on Eestis kui siirderiigis väga levinud 

ning üks ülekaristatust mõjutavaid tegureid, siis siinkohal pole võimalik eraldi välja 

õigusrikkumiste ennetamist, kuna see teema väljub liialt käesoleva uurimuse 

ülesandepüstitusest. 

 

1.2.2.2. Legaliteedipõhimõtte vajalikkus ja erandid kehtivas kriminaalmenetlusõiguses 

 

Legaliteedipõhimõte on olnud Eesti Vabariigi kriminaalmenetlusõiguses aastakümnete 

jooksul oluline alusprintsiip ja on seda ka paljudes teistes kontinentaalse õiguse riikides. 

Erasüüdistusmenetluse kaotamine puudutab pigem riiklikkuse põhimõtet, st riigi 

menetlus- või süüdistusmonopoli süüteomenetluses kui legaliteedipõhimõtet. 

Legaliteedipõhimõte ise kannab endas mitmeid põhiseaduslikke väärtusi, nagu näiteks 

isikute võrdse kohtlemise (PS § 12 lg 1) ja riigi sunni ühetaolise kohaldamise tagamine 

seaduse alusel (seaduslikkuse ehk legaalsuse põhimõte, PS § 3 lg 1). Kuritegude 

kohtueelne menetlemine kuulub riigivõimu tuumikülesannete hulka, mille suhtes 

kohaldub seaduslikkuse põhimõte.4 Ühtlasi peab legaliteedipõhimõte tagama, et riigi 

menetlus- või süüdistusmonopoli korral kohustub riik seda õigust ka avalikkuse ja 

kannatanu eest kasutama (nö vastastikkuse või retsiprooksuse argument). Kolmandaks 

                                                           
 

3 Vt M. Rask, Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogule 20. mail 2010. a: 

www.riigikohus.ee/vfs/992/2010_Lisa%202%20%28Ulekriminaliseerimine_analuus%29.pdf http://uudised.err.ee/?06204365  

4 Vt ka Merusk, Annus, Ernits, Lindpere ja Madise, PS kommenteeritud väljaanne, § 3 komm. 2.1.1. 

http://www.riigikohus.ee/vfs/992/2010_Lisa%202%20%28Ulekriminaliseerimine_analuus%29.pdf
http://uudised.err.ee/?06204365
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tuleb nentida, et legaliteedipõhimõte pole Eesti kriminaalmenetluses enam ammu 

absoluutne, vaid kriminaalmenetlust on võimalik lõpetada otstarbekuse kaalutlusel KrMS 

§-des 201 kuni 205² sätestatud alustel. Nende kuritegude osas isikuid formaalselt ei 

karistata ega nende andmeid karistusregistrisse ei kanta. Järelikult saab eelnõu tegelik 

fookus taanduda kriminaalmenetluse enda läbi häbimärgistatavate isikute hulga 

vähendamisele ja menetlusressursi kokkuhoiule. 

 

1.2.2.3. Võrdlus kehtiva õigusega 

 

Kehtivas õiguses on kriminaalmenetluse alustamine kuriteo tunnuste ilmnemisel 

eranditeta kohustuslik (KrMS § 6 ja 193 lg 1).5 Seejuures tuleb lähtuda in dubio pro duriore 

põhimõttest (kahtluse korral tuleb menetleda) ja kriminaalmenetlus kui ajas kulgev 

protsess pole (kohtu)kaebemenetluse korras vaidlustatav.6 Erandina jätab menetleja 

kriminaalmenetluse alustamata või lõpetab selle, kui puuduvad kuriteo tunnused, 

kuritegu on aegunud, kohaldatakse amnestiat, kahtlustatav või süüdistatav on surnud 

(resp. juriidiline isik lõppenud), kohaldub ne bis in idem põhimõte ja kahtlustatav on 

parandamatult haigestunud (KrMS § 199). Lisaks võib menetleja jätta menetluse 

alustamata mitteresidendi suhtes, kes on toime pannud teise astme kuriteo, asendades 

kinnipidamise, võimaliku rahalise karistuse ja tekitatud kahju hüvitamise maksega 

riigituludesse (KrMS § 199 lg 2 ja § 219). Seega rakendub legaliteedipõhimõte 

kriminaalmenetluse alustamisel Eesti elanike suhtes. Isikute suhtes, kellel Eestis alalist 

või ajutist elukohta pole, kohaldatakse aga teise astme kuritegude puhul menetluse 

alustamisest peale otstarbekuse põhimõtet. 

 

Kuigi kehtiv õigus ei võimalda kuriteos kahtlustatavate Eesti elanike suhtes 

kriminaalmenetlust otstarbekuse kaalutlusel alustamata jätta, on KrMS §-des 200¹ - 205² 

ette nähtud mitmesuguseid aluseid kriminaalmenetluse lõpetamiseks otstarbekuse 

                                                           
 

5 RKKKo 3-1-1-137-04,  3-1-1-19-10, 3-1-1-60-10. 

6 RKKK 3-1-1-60-10, p-d 9 ja 12; 3-1-1-41-08, p 9. 
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kaalutlusel.7 KrMS § 200¹ sätestab võimaluse nö pimedate kuritegude puhul, kui 

kahtlustatava tuvastamine on praktiliselt võimatu, lõpetada kriminaalmenetluse osaliselt 

või täielikult. See on oluline filter, vältimaks menetlejate ülekoormamist sisuliselt 

lootusetute kriminaalasjadega, milles süüdistuse esitamiseni jõudmine pole tõenäoline. 

KrMS § 201 annab aga ventiili alaealiste süütegude lahendamiseks väljaspool 

kriminaalmenetlust alaealiste komisjonis. Oportuniteediprintsiibi peamisteks 

rakendusteks on aga KrMS §-d 202 ja 203. Need sätted võimaldavad kriminaalmenetluse 

lõpetada siis, kui asjas puudub avalik menetlushuvi ja isiku süü pole suur või pole 

otstarbekas isikut karistada. Lisaks annab KrMS § 203¹-203² aluse lõpetada 

kriminaalmenetluse leppimise tõttu, KrMS § 204 välismaalase või välisriigis toimepandud 

kuriteo suhtes, KrMS § 205 nn kroontunnistajate suhtes, KrMS § 205¹ leebusprogrammi 

raames konkurentsialaste süütegude ja KrMS § 205² menetluse ebamõistliku kestuse 

korral. Nagu näha, on menetleja võimalused jätta süüdistatavale süüdistus esitamata ja 

kohaldada kriminaalmenetluse diversioone üsna eripalgelised ja laiaulatuslikud.  

 

Küll aga eeldavad need kriminaalmenetluse lõpetamised vähemal või rohkemal määral 

kriminaalmenetluse toimetamist, millega säästetakse oluliselt kohtu ressurssi, kuid 

oluliselt vähem piiratakse uurimisasutuste ja prokuratuuri kulusid. Kuigi 

oportuniteediprintsiibi kohaldamine säästab sellele allutatud kahtlustatavaid ja 

süüdistatavaid menetluse tagajärgedest, so karistusest ja avalikust hukkamõistust 

(karistusregistrisse andmete kandmise näol), siis protsessi endaga kaasnevaid 

põhiõiguste riiveid kehtiv reeglistik üldjuhul vältida ei võimalda. Järelikult on endiselt 

aktuaalne küsimusepüstitus menetluse alustamisel osaliselt või täielikult 

legaliteedipõhimõttest loobumise kohta. 

 

                                                           
 

7 Sarnaselt KrMS § 199 lg-s 1 sätestatud kriminaalmenetlust välistavate asjaoludega on KrMS §-s 200 nimetatud 

juhtumil tegemist menetleja kohustusega lõpetada menetlust, st tegemist pole kaalutlusotsusega. 
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1.2.3. Kriminaalasjade alustamiseks selektsiooni peamised vormid 

 

Selleks, et õigussüsteemide võrdluse pinnalt saada võimalikult sisukaid vastuseid, peab 

küsimusepüstitus olema avar või lahtine ja katma võimalikke praktilisi variante, mis 

võimaldavad süütegude menetlemisest loobuda juba menetluse alustamise faasis. 

Süüteomenetluste või nende mahu vähendamine sellega hõlmatud isikute ringi 

kitsendamiseks ja menetlusressursi kokkuhoidmiseks on võimalik rakendada muuhulgas 

järgmisi selektsiooni8 meetodeid: 

 

1) seadusandja eelselektsioon ehk siis süüteokoosseisude kitsam sõnastamine ja 

ülekriminaliseerimise vältimine s.h. osade süütegude tunnistamine 

administratiivsüütegudeks ehk väärtegudeks (nt karistusõiguse eriosa revisjon9); 

2) menetluse alustamisel erahuviga arvestamine, st erasüüdistusmenetluse 

kasutamine või kannatanu tahteavalduse (karistustaotluse) menetlejale siduvaks 

tunnistamine; 

3) otstarbekuse kaalutluse rakendamine menetluse alustamisel. 

 

Need laialt formuleeritud valikuvariandid esindavad peamisi võimalusi 

kriminaalmenetluse alustamisest hoidumiseks teatud käitumisaktide osas. Ükski neist 

võimalustest ei paku absoluutset lahendust kõigi kergemate süütegude menetlemise 

kohustusest vabastamiseks, kuid võivad eraldi või koostoimes võimaldada riigi 

menetlusressursi kokkuhoidu ja menetlusosaliste koorma kergendamist. 

 

1.3. Rahvusvahelised ja EV põhiseadusest tulenevad standardid 

kohtueelsele menetlusele 

                                                           
 

8 Selektsiooni mõiste kohta vt Meier, Kriminologie, lk 229 äärenr 10 jj. 

9 Vt http://www.just.ee/revisjon  

http://www.just.ee/revisjon
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1.3. 1. EV põhiseadusest tulenevad nõuded kriminaalasjade selektsioonile 

 

Põhiseadus kui riigi toimimise aluskokkulepe ei reguleeri vahetult selliseid 

üksikküsimusi, nagu kriminaalasjade selektsioon või kriminaalmenetluse alustamise 

põhimõtted. Küll aga on mitmetest põhiseaduse üldpõhimõtetest ja põhiõigustest 

võimalik tuletada kriteeriume, millele peavad kriminaalasjade selektsioon ja 

kriminaalmenetluse alustamine vastama. Neid eeltingimusi tuleb ka võimaliku poliitilise 

valiku tegemisel arvestada. 

Süüteomenetlus, sh kuritegude kohtueelne menetlemine ja õigusemõistmine 

kuuluvad riigivõimu tuumikülesannete hulka.10 Sellele kohaldub legaalsuse ehk 

seaduslikkuse põhimõte (PS § 3), mille kohaselt ei saa riigivõim neid ülesandeid 

eraõiguslikule (juriidilisele) isikule delegeerida.11 See põhimõte seab ühelt poolt piirid 

erasüüdistusmenetlusele ja teiselt poolt ka täitevvõimu ja kohtute pädevusele 

otsustamaks, millised teod on karistust väärivad ja millised teod seda pole. Seega peab 

täitevvõimu (prokuratuur, uurimisasutus) pädevus hinnata konkreetse teo 

karistamisväärsust kriminaalmenetluse alustamata jätmise või lõpetamise näol 

otstarbekuse kaalutlusel saama selged ja kitsad raamid seadusandjalt. Need raamid 

peavad õiguse rakendajale andma ette selged kategooriad, nagu näiteks kergemad 

süüteod, mille puhul isiku süü on väike ja avalik huvi puudub või kuritegude konkurentsi 

korral mõju karistusele pole või on ebaoluline. Selektsioon peab hõlmama üksnes selliseid 

juhtumeid, mis formaalselt täidavad küll kuriteo tunnused, kuid ei ole oma ebaõigussisult 

või tähtsuselt konkreetsel juhul siiski nii rasked, et vääriksid riigi karistusvõimu 

sekkumist. Üldjuhul on siiski seadusandja otsustada, millised teod peaksid olema 

karistatavad kuriteona ja millised väärtegudena (bagatellid) ning milline osa 

inimkäitumisest peaks olema dekriminaliseeritud.12 See tuleneb mh nullum crimen nulla 

poena sine lege stricta nõudest (PS § 23 lg 1).  

                                                           
 

10 Vt ka Merusk, Annus, Ernits, Lindpere ja Madise, PS kommenteeritud väljaanne, § 3 komm. 2.1.1. ja 2.1.2. 

11 RKÜKo 3-1-1-86-07, p 17. 

12 Vt ka Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht, lk. 77 Rn. 2. 
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Süütegude menetlusel tuleb arvestada ka sellega, et taoline riiklik sekkumine peaks 

olema vajalik, sobilik ja mõõdukas, st vastama PS §-s 11 sätestatud proportsionaalsuse 

põhimõttele. Nii on Riigikohtu kriminaalkolleegium leidnud otsuses 3-1-1-85-04, p-s 15, 

et „riigivõim, sealhulgas täitevvõim seadusi kohaldades, on seotud proportsionaalsuse 

põhimõttega. Kaalutlusõigus on täitevvõimule antud selleks, et tagada proportsionaalsuse 

põhimõtte rakendamine. Pädeval võimuorganil lasub üldjuhul kohustus hinnata, kas isiku 

huvid ja avalik huvi on omavahel tasakaalus, st kas põhiõiguste kitsendused on 

proportsionaalsed. Hindamaks langetatava otsuse vastavust proportsionaalsuse 

põhimõttele, tuleb arvesse võtta konkreetseid asjaolusid. Proportsionaalsuse 

põhimõttest peab talle seadusega antud kaalutlusõiguse teostamisel lähtuma ka 

prokuratuur kriminaalmenetluses.“ Oportuniteedipõhimõtte alusel kriminaalmenetlust 

lõpetades „on tegemist prokurörile antud kaalutlusõigusega, mille eesmärk hõlmab lisaks 

menetlusökonoomikale ka proportsionaalsuse põhimõttest tuleneva vajaduse välistada 

kriminaalrepressiooni kohaldamine juhtudel, mil see oleks teo asjaolusid silmas pidades 

ilmselgelt mittemõõdukas.“ (sama otsuse p 16). Järelikult võib karistuse kohaldamine 

seaduses kirjeldatud kuriteo koosseisu tunnuste ilmnemisel olla teatud juhul siiski 

ebamõõdukas. Sellisel juhul tuleb menetlus otstarbekuse kaalutlusel lõpetada või, 

arvestades riigi piiratud varade säästmise vajadust, jätta kriminaalmenetlus alustamata 

(või tunnistada liiga ebamääraselt või laialt sõnastatud kuriteokoosseis põhiseadusega 

vastuolus olevaks). 

 

Oportuniteedipõhimõtte rakendamisel antakse täitevvõimule ja kohtutele küllaltki suur 

kaalutlusõigus. Selle diskretsiooniõiguse teostamisel on vajalik tagada isikute võrdne 

kohtlemine (PS § 12 lg 1), st isikud, kes kahtlustatakse samaväärse teo samaväärsetes 

tingimustes toimepanemises, saaksid samaväärselt koheldud. See eeldab, et välja on 

toodud selged põhimõtted ja kriteeriumid, hindamaks teo raskust ja isikut ennast, kelle 

suhtes oportuniteeti kohaldatakse.13 Isikute võrdne kohtlemine on üldjuhul tagatud 

                                                           
 

13 Nt riigi peaprokuröri juhtnöörid, mis lähtuvad Vabariigi Valitsuse tasandil kokku lepitud kuritegevuse vastase 

võitluse prioriteetidest. 
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legaliteedipõhimõttega, kuid see pole alati otstarbekas ega proportsionaalne, arvestades 

süütegude ebaõigussisu erinevusi konkreetse juhtumi pinnalt.14 

Karistusõiguse peamiseks ülesandeks on ühiskonna põhiväärtuste, nn õigushüvede 

kaitse.15 Paljud õigushüved on sätestatud juba EV põhiseaduses põhiõigustena (õigus 

elule ja tervisele, eraelu puutumatus jne). PS § 13 annab õiguse riigi ja seaduse kaitsele, 

sealhulgas ka kolmandate isikute rünnete eest.16 Selle sekkumiskohustusega kollideerub 

kolmanda isiku õigus riigi sekkumata jätmisele. See konflikt tuleb lahendada 

proportsionaalsuse põhimõtte abil,17 rakendades karistusõigust ultima rationa. Sama 

lähenemist tuleb kasutada ka kollektiivsete õigushüvede (rahvatervis, riigivõim) 

kaitsmise ja üksikisiku huvide kollideerumisel.  

 

Vastavalt PS § 14 on riigivõimu kohustus tagada isikute õigusi ja vabadusi, st isikute 

põhiõigust menetlusele nende kaitseks, sh kriminaalmenetluses. PS § 15 omakorda annab 

õiguste ja vabaduste rikkumise korral õiguse pöörduda kohtusse nende õiguste ja 

vabaduste kaitseks. PS §-d 14 ja 15 moodustavad üldise põhiõiguse tõhusale õiguskaitsele 

ja ausale õigusemõistmisele.18 Seejuures tähendab tõhus õiguskaitse seda, et menetluse 

tulemus vastaks asjaomase põhiõiguste kandja (kuriteo toimepanemise puhul siis 

kannatanu ja ühiskond tervikuna) materiaalsetele õiguspositsioonidele.19 Seega 

olukorras, kus riik on endale võtnud kuritegude menetlemise ja nende eest karistamise 

monopoli, lasub riigivõimul ka kohustus kriminaalmenetlust toimetada ja süüdlasi 

karistada, st tagada õigushüvede kaitse. Oportuniteedipõhimõtte kohaldamine on selle 

                                                           
 

14 Nt KarS §-s 121 kirjeldatud kehaline väärkohtlemine hõlmab nii teise inimese läbipeksmist, millega küll ei 

tekitata raskeid tervisekahjustusi, kui ka lihtlabast näpistamist, millega tekitatakse küll valu, kuid mida ei saa 

pidada ka eriliselt etteheidetavaks käitumiseks, mis nõuaks karistamist, s.o ultima ratio’ga reageerimist. 

15 Sootak, Karistusõigus. Üldosa, lk 34.  

16 Ernits, PS kommenteeritud väljaanne, § 13 komm. 2.1.2. 

17 Ibid., komm. 2.1.2 ja 3.1. 

18 Ibid., § 14 komm. 3 ja § 15 komm. 2. 

19 Ibid, § 14 komm. 3.1.1.2. 
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riigi kohustusega vastuolus, andes avalikule võimule voli valikuliselt monopoolset 

karistusvõimu teostada. Seega peab otstarbekuse kaalutlusel kriminaalmenetluse 

alustamata jätmisel ja kriminaalmenetluse lõpetamisel nägema ette konkreetsed alused 

ja juhtnöörid kaalutlusotsuse tegemisel ning otsustuse (kohtuliku) vaidlustamise 

mehhanismid (nt KrMS §-des 207-208 sätestatud süüdistuskohustusmenetlus). 

 

Seega saab kokkuvõtvalt nentida, et EV põhiseadusest ei nähtu kohustust rakendada 

kriminaalmenetluse alustamisel otstarbekuse põhimõtet, küll aga ei välista põhiseadus 

teatud juhtudel lähtuvalt proportsionaalsuse põhimõttest oportuniteediprintsiibi 

kohaldamist. 

1.3.2. ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline paktist (KPÕRVP)20 

tulenevad nõuded kriminaalasjade selektsioonile 

 

Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt (edaspidi pakt) ei reguleeri 

kriminaalmenetluse alustamise ega kriminaalasjade selektsiooni. Küll aga on 

konventsiooni art 14 lg 1 kohaselt nõutav isikute võrdne kohtlemine kohtuvõimu poolt ja 

üldine diskrimineerimise keeld art 2 lg 1. Seega ei määratle pakt ei legaliteedi- ega 

oportuniteedipõhimõtet inimõiguskonformse kriminaalmenetluse alustamise või 

toimetamise põhimõttena ning riikidel on täielik õigus otsustusvabadus enda 

menetlusmudeli kujundamisel, seniks kuni järgitakse isikute võrdset kohtlemise nõuet. 

 

1.3.3. Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist (EIÕK) 

tulenevad nõuded kriminaalasjade selektsioonile 

 

Sarnaselt KPÕRVP-le on EIÕK menetlusmudeli valiku osas võrdlemisi neutraalne ega 

reguleeri menetluse alustamise põhimõtteid. Küll aga on EIK käsitlenud 

legaliteedipõhimõtet mõistliku menetlusaja kontekstis, leides et siseriikliku õiguse 

                                                           
 

20 Avaldatud: RT II 1994, 10, 11. 
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nõuded (kõigi põhjendatud kuriteokahtluste korral menetluse alustamine ja süüdistuse 

esitamine) ei saa olla õigustuseks konventsioonis tagatud õiguste (mõistliku menetlusaja) 

rikkumisel.21 Seega peab siseriiklik õigus nägema ette võimalused kriminaalasjade 

õgvendamiseks ja menetluse kiirendamiseks nt oportuniteedipõhimõtte näol. 

Konventsiooni art 14 lähtub üldisest diskrimineerimiskeelust ega postuleeri eraldi isikute 

võrdsust kohtu ja seaduse ees.  

 

1.3.4. Euroopa Liidu õigusest tulenevad nõuded kriminaalasjade 

selektsioonile 

 

EL primaar- ega sekundaarõigus ei sea liikmesriikidele konkreetseid nõudeid 

kriminaalmenetluse alustamise põhimõtete osas. ELTL art 67 lg-s 3 manifesteeritud 

vastastikuse tunnustamise põhimõte kui kriminaalasjades koostöö aluseks olev printsiip 

manifesteerib tolerantsust eri õigussüsteemide erinevate traditsioonide suhtes, koheldes 

neid põhimõtteliselt võrdväärsetena.22 Liikmesriikide kriminaalmenetlusõiguse 

harmoniseerimine on välistatud, v.a. kitsad valdkonnad, mis on loetletud ELTL art-s 82.23 

Seega puudub EL-l kompetents reguleerida liikmesriikide süüteomenetlusõiguse 

aluspõhimõtteid.  

 

Küll aga tuleb EL avaliku huvi orbiidis olevates prioriteetsetes asjades (nt EL finantshuvid, 

euro võltsimine jne) tagada liikmesriikidel efektiivne ja kiire kriminaalmenetlus.24 Samuti 

peavad liikmesriigid tagama isikutele nende võrdse kohtlemise lähtuvalt 

                                                           
 

21 EIK Eckle vs. Saksamaa, otsus 15. juulist 1982 (avaldus nr 8130/78), § 84; Trechsel, Human Rights in 

Criminal Proceedings, lk 145. 

22 Satzger, Internationales und Europäisches Strafrecht, lk 162 äärenr 24. 

23 Ibid, lk 171 äärenr 45. 

24 Vt nt ELN raamotsus 29. maist 2000 nr 2000/383/JSK võltsimisvastase kaitse tugevdamiseks kriminaal- ja 

muude karistuste abil seoses euro kasutuselevõtmisega (EÜT L 140 , 14.6.2000, lk 1), http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000F0383:20011214:ET:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000F0383:20011214:ET:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000F0383:20011214:ET:PDF
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diskrimineerimiskeelust (EL põhiõiguste harta art 20 ja art 21). EL organid ei ole andnud 

sekundaarõiguse vormis (raamotsused, direktiivid, määrused) õigusakte, mis reguleeriks 

täpsemalt käesoleva uurimuse esemeks olevaid küsimusi. Samuti pole EK andnud 

eelotsuseid ega otsuseid nimetatud küsimuste osas seonduvalt kriminaalmenetluse 

alustamisega. Taoline sekkumine oleks ka vastuolus EL piiratud pädevusega 

karistusõiguse valdkonnas ja subsidiaarsuse põhimõttega. Seega pole kriminaalasjade 

selektsioon EL õigusega hõlmatud, vaid liikmesriikide endi pädevuses. 

 

1.4. Näited välisriikide õigusest 

1.4.1. Saksamaa 

1.4.1.1. Kohtueelse kriminaalmenetluse struktuuri lühiülevaade 

 

Saksamaa LV kriminaalmenetlust reguleerib 1877. aastal kehtestatud seadustik (StPO), 

mida on põhjalikult reformitud, seda viimati 2009. a, sätestades kokkuleppemenetluse 

regulatsiooni. Kohtueelse menetluse (Vorverfahren, Ermittlungsverfahren) eesmärk on 

süüdistuse esitamise ja kohtumenetluse ettevalmistamine. Kohtueelset 

kriminaalmenetlust juhib prokuratuur (die Staatsanwaltschaft, § 163 ja § 167 StPO), kelle 

seaduse silmis nö abistavaks, kuid praktikas tegelikult uurimist toimetavaks organiks on 

politseiasutused. Kaitsja roll kohtueelses menetluses on tagasihoidlik25, kuna 

prokuratuuri ja politsei ülesandeks on koguda nii kahtlustatavat süüstavaid kui ka teda 

süüst vabastavaid tõendeid, st neil lasub objektiivsuse kohustus (§ 152 lg 2 ja § 160 lg 2 

StPO). Kohtueelne menetlus ja kohtumenetlus põhinevad uurimisprintsiibil, kuid 

kohtumenetluses on ka adversatoorseid elemente, sh kokkuleppemenetlus.26 

1.4.1.2. Kriminaalasjade selektsioon 

 

                                                           
 

25 Plekksepp, Recht auf Verteidigerbeistand, lk 306 jj. 

26 Ibid, lk 305 jj. 
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Saksamaa kriminaalmenetluses kehtib üldjuhul legaliteedipõhimõte, st prokuratuur on 

kohustatud piisavate kuriteo tunnuste ilmnemisel seda uurima ja esitama süüdistuse (§ 

152, § 160 lg 1 ja § 170 lg 1 StPO). See printsiip peab kaasaegses õiguses tagama 

demokraatia-, õigusriigi ja määratletuse põhimõtte ning võrdsuspõhiõiguse kaitsmise 

kriminaalmenetluse toimetamisel, samas kui ajalooliselt oli selle eesmärgiks kaitsta 

isikuid monarhi omavoli eest.27 Seda põhimõtet tagavad omakorda 

süüdistuskohustusmenetlus (§ 172 jj StPO) ja karistusähvardus kriminaalvastutuse 

saboteerimise eest ametiisiku poolt (Strafvereitelung im Amt, § 258a StGB). 

 

Sellest printsiibist moodustavad erandi süüteod, mida uuritakse reeglina või alati üksnes 

kannatanu taotluse olemasolul (Antragsdelikte) ja oportuniteedipõhimõte (§ 153 jj StPO), 

mille kohaselt on lubatud teatud tingimuste esinemisel kriminaalmenetlus lõpetada ja 

süüdistuse esitamisest loobuda.28 Lisaks on Saksamaa kriminaalmenetluses võimalikud 

ka erasüüdistusasjad (Privatklage) nendes taotlust eeldavate kuritegude puhul, mille 

menetlemiseks avalik huvi puudub (§ 374 lg 1 StPO).  

 

Taotluse alusel menetletavad kuriteod (Antragsdelikte) on Saksamaa karistusseadustikus 

(Strafgesetzbuch, StGB) eksplitsiitselt märgitud. Seejuures eristatakse Antragsdelikte selle 

järgi, kas tegemist on üksnes isiku taotluse alusel menetluse alustamisega (nt 

ebaseaduslik sissetungimine - § 123 StGB, laim - § 186 StGB ja solvamine - § 185 StGB) või 

võib prokuratuur avaliku huvi olemasolul ka ilma taotluseta menetlust alustada (nt 

kehavigastuste tekitamine - § 223 StGB). Samuti võivad teatud kuriteo koosseisud (vargus 

või omastamine) osutuda täiendavate tunnuste korral (nt lähedaselt) olla absoluutseks 

Antragsdeliktiks, st õiguskaitseasutused ei saa ilma kannatanu karistamistaotluseta 

kriminaalmenetlust alustada (nn relatiivsed Antragsdelikte). Seega on kannatanu taotlus 

oluliseks filtriks muudel juhtudel absoluutselt kehtivale legaliteedipõhimõttele. 

Menetluspraktikas on aga prokuratuuril menetluse alustamise ja süüdistuse esitamise 

                                                           
 

27 Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht, lk. 77 äärenr 2. 

28 Ibid, äärenr 1. 
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osas üsna suur kaalutlusruum, kuna kuriteo tunnuste esinemise ja süüdistuse esitamiseks 

vajaliku tõendamismaterjali hindamise üle otsustamine on tema pädevuses.29 Selle 

otsustuse õiguspärasust saab kannatanu vaidlustada üksnes 

süüdistuskohustusmenetluses (Anklageerzwingungsverfahren, §-d 172-177 StPO). See 

regulatsioon peab sarnaselt Eesti kriminaalmenetlusõigusele tagama 

legaliteedipõhimõtte järgimise ja prokuratuuri otsustuste kontrolli.30 Samuti on 

kannatanul esitada erasüüdistus teatud kergemate süütegude puhul otse kohtule (§-d 374 

jj StPO), kuid erasüüdistusmenetlused on praktikas üsna haruldased ja harva edukad.31 

 

Oportuniteedipõhimõte on Saksa kriminaalmenetluse seadustikus ja eriseadustes üsna 

põhjalikult välja arendatud (§-d 153-155b StPO ja § 31a Betäubungsmittelgesetz, BtMG) 

ning leiab praktikas laia kasutust.32 Alaealiste karistusõiguses on oportuniteedipõhimõte 

peamiseks maksiimiks menetluse alustamise otsustamisel (§ 45, § 47 ja § 109 lg 2 JGG). 

Oportuniteedipõhimõtte rakendamine on võimalik nii kergete, keskmiste kui ka raskete 

kuritegude puhul, sõltuvalt isiku süüst, avalikust huvist asja menetlemise suhtes ja isiku 

käitumisest pärast tegu (kahjude hüvitamine, kohustuste järgimine, lepitus, 

kroontunnistajad etc). Nagu ka Eesti kriminaalmenetlusõiguses on ka Saksamaa 

täiskasvanute kriminaalprotsessis võimalik oportuniteedipõhimõtet kohaldada üksnes 

juba alustatud kriminaalasja suhtes. Menetluse alustamisel kehtib legaliteedipõhimõte, 

v.a. Antragsdelikte osas, õiguskaitseasutuste faktiline kaalutlusruum kuriteokahtluse ja 

                                                           
 

29 Seejuures ei saa alahinnata ka politseiasutuste kriminalistikaalast kaalutlusruumi menetluse perspektiivikuse 

hindamisel, Vt ka nt Meier, Kriminologie, lk 244, äärenr 44 jj. 

30 Praktikas leiab see instituut aga vähe kasutamist – vaidlustatakse oluliselt vähem kui 1% lõpetatud või 

alustamata jäetud kriminaalmenetlustest ja edukate kaebuste osakaal jääb samuti alla 1% esitatud 

süüdistuskohustustaotlustest. Vt Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht, lk 329 äärenr 3. 

31 Üksnes 6% erasüüdistusmenetlustest päädib süüdimõistva kohtuotsusega, vt Roxin/Schünemann, 

Strafverfahrensrecht, lk 516 äärenr 4.  

32 Nt 2005. a lõpetati üle poole alustatud kriminaalmenetlustest tõendamatuse (§ 170 lg 2 StPO, 26,6%) või 

otstarbekuse alusel 26,9%). Vt Meier, Kriminologie, lk 251. 
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tunnuste sedastamisel ning alaealiste kriminaalmenetluses. 

 

Seega on saksa kriminaalmenetlusõiguses peamiseks kriminaalasjade selektsiooni 

mooduseks menetluse alustamise faasis kergemate kuritegude puhul otsustuse sidumine 

kannatanu tahteavaldusega. 

 

1.4.2. Austria 

1.4.2.1. Kohtueelse kriminaalmenetluse struktuuri lühiülevaade 

 

Austria kriminaalmenetlust reguleerib 1873. a vastu võetud ja viimati 2004. a põhjalikult 

reformitud kriminaalmenetluse seadustik (öStPO). Kohtueelse kriminaalmenetluse eest 

vastutab prokuratuur, kes koos kriminaalpolitseiga peab välja selgitama nii 

kahtlustatavat süüstavad kui ka õigustavad asjaolud (§ 3 lg 2 öStPO), et otsustada 

süüdistuse esitamise, süüdistuse esitamisest loobumise või menetluse lõpetamise üle 

ning süüdistuse esitamise korral võimaldada kohtumenetluse kiiret läbiviimist (§ 91 lg 1 

öStPO). Kohtulikust eeluurimisest on aga praeguseks reformide tulemusena loobutud. 

Süüdistataval, kaitsjal jt menetlusosalistel (nt kannatanul) on juba kohtueelses 

menetluses võimalik tutvuda menetlusdokumentidega ning osaleda tunnistajate ning 

(kaas-)süüdistatavate ristküsitlemisel kohtus või ülekuulamisel politseis., kui see ei 

kahjusta kohtueelse uurimise eesmärke.33 Seega on kohtueelsesse menetlusse toodud 

sisse võistlevaid elemente, mis on ebatavalised isegi üldise õiguse riikides. 

Kohtumenetlus on Austrias seevastu endiselt tugevalt uurimispõhimõttele tuginev ja 

kokkuleplus on jätkuvalt keelatud. 

1.4.2.2. Kriminaalasjade selektsioon 

 

Ka Austria kriminaalmenetluses alluvad legaliteedipõhimõttele üksnes need 

kriminaalmenetlused, mille esemeks on kuriteod, mille suhtes menetluse alustamisel pole 

                                                           
 

33 Seega peab prokuratuuri keeldumist põhistama; Bertel/Venier, Strafprozessrecht, 6. Aufl., lk 38 äärenr 114 jj. 
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nõutav kannatanu taotlus ega volitus (Antrags- und Ermächtigungsdelikte, § 2 lg 1 ja § 92 

öStPO, nende puhul riiklikku kohtueelset menetlust läbi ei viida). Samuti on ette nähtud 

ka erasüüdistusmenetlus juhuks, kui prokuratuur keeldub menetlust alustamast, selle 

lõpetab või loobub süüdistusest (Privat- und Subsidiaranklage, §-d 71 ja 72 öStPO). 

Oportuniteedipõhimõtte rakendamine tuleb kõne alla üksnes juba alustatud menetluse 

puhul,34 kusjuures menetluse võib lõpetada nii bagatellide puhul ja väikese süü korral 

(Geringfügigkeit, § 191 öStPO), karistuse ebaolulisuse tõttu mitme süüteo korral (§ 192 

öStPO), kohustuste täitmisega mitte suure süü korral (Diversion, § 198 jj öStPO) ja koostöö 

eest õiguskaitseasutustega kuriteo asjaolude väljaselgitamisel (§ 209a öStPO) ning 

leebusprogrammis osalemise korral (§ 209b öStPO). Kriminaalmenetluse alustamisel 

seevastu lähtutakse legaliteedipõhimõttest, v.a. Antrags- ja Ermächtigungsdeliktide 

puhul.35 Ka kõige kergemaid kuritegusid tuleb uurida, olenemata selle 

ressursimahukusest.36 

1.4.3. Soome 

1.4.3.1. Kohtueelse kriminaalmenetluse struktuuri lühiülevaade 

 

Kohtueelset menetlust reguleerib eriseadus (esitutkintalaki, ETL), samuti 

sunnivahendite kohaldamist kriminaalmenetluses (pakkokeinolaki, PKL). Kohtueelse 

kriminaalmenetluse osas jõustub 1. jaanuarist 2014 uus seadus, mis muudab mõnevõrra 

senist õigust, kuid mitte käesoleva uurimisteema osas. Kohtueelne uurimine on politsei 

pädevuses (ETL § 13 lg 1), v.a. politsei ja kohtunike kuritegude uurimine, mida teostab 

prokuratuur.37 Prokuratuur otsustab alles vahemenetluses, kas politsei uurimise 

tulemusena esitada kohtule süüdistus või mitte (syyteharkinta). Kohtueelset menetlust 

toimetatakse inkvisitoorselt ja objektiivselt, et selgitada süüdistuse esitamise 

                                                           
 

34 Ibid, lk 6 äärenr 11. 

35 Ibid, lk 6 äärenr 12. 

36 ibid, lk 117 äärenr 117. 

37 Helminen/Lehtola/Virolainen, Esitutkinta ja pakkokeinot, lk lk 216 jj. 
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otsustamiseks vajalikud asjaolud ning võimaldada kiiret kohtumenetlust (ETL § 7 lg 1). 

Soome karistusõiguse puhul tuleb aga silmas pidada, et selles ei eristata materiaalõiguses 

kergemaid süütegusid (väärteod, administratiivüleastumised) kuritegudest, kuigi üksnes 

rahatrahviga või karistatavate lühikese vangistusega bagatellide menetlemiseks on ette 

nähtud eraldi kiirmenetlused (suppea esitutkinta e kiirmenetlus ja rangaistusmääräys e 

käskmenetlus). Seega rakendatakse teatud menetluslikke erandeid Eesti õiguse mõistes 

väärtegude suhtes. 

1.4.3.2. Kriminaalasjade selektsioon 

 

Soome kriminaalmenetluses kehtib sarnaselt saksa ja austria 

kriminaalmenetlusõigusele legaliteedipõhimõte (ETL § 2),38 v.a. nende kuritegude korral, 

mille menetlemine eeldab kannatanu taotlust (asianomistajarikos, ETL § 3 lg 1).39 Sellisel 

juhul on menetluse alustamine võimalik kannatanu taotluse olemasolul või tagantjärgi 

menetlusega nõustumisel (kui kannatanu polnud ise kuriteo toimepanemisest veel 

teadlik), v.a. juhtudel kui prokuratuur sedastab asjas avaliku huvi (ETL § 3 lg 3). 

Lisaks on võimalik jätta menetlus alustamata ka oportuniteedipõhimõtte alusel, kui 

teo eest on ette nähtud üksnes rahatrahv ja kannatanu ei nõua isiku karistamist (ETL § 4 

lg 1), samuti juhul, kui asjas puudub avalik huvi ja asja menetlemine oleks 

ebaproportsionaalne võrreldes isiku süü ning teo raskusega (ETL § 4 lg-d 3 ja 4).40 Samuti 

on võimalik ka juba alustatud kriminaalmenetluse lõpetamine ja süüdistusest loobumine 

oportuniteedipõhimõtte alusel (vt laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa, ROL §-d 1:7 ja 

1:9). Ka kannatanu saab esitada teatud kuritegude puhul erasüüdistuse kohtule, kuid seda 

alles siis, kui prokuratuur pole süüdistust esitanud või on sellest loobunud (erasüüdistuse 

subsidiaarsus, ROL § 1:14 jj).41 

                                                           
 

38 Helminen/Lehtola/Virolainen, Esitutkinta ja pakkokeinot, lk 180 ja 204; Klein, Das Wechselverhör im 

finnischen Strafprozess, lk 137. 

39 Helminen/Lehtola/Virolainen, Esitutkinta ja pakkokeinot, lk 220 jj. 

40 Helminen/Lehtola/Virolainen, Esitutkinta ja pakkokeinot, lk 209. 

41 Ibid, lk 222. 
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1.4.4. Inglismaa ja Wales 

1.4.4.1. Politsei pädevus kriminaalasjade menetlemisel enne süüdistuse esitamist 

 

Suurbritannia õigus jaguneb mitmeks erinevaks õigussüsteemiks, millest olulisim on 

Inglismaa ja Wales. Inglismaa ja Walesi kriminaalmenetlus on senini kodifitseerimata ja 

põhineb ühelt poolt sajanditevanusel kohtupraktikal, teiselt poolt parlamendi poolt antud 

üksikseadustel, mis osaliselt põhineb varasemal kohtupraktikal, kuid osaliselt ka muudab 

või täiendab seda. Inglismaal ja Wales’is pole klassikalises mõtte kohtueelset 

kriminaalmenetlust, vaid õiguslikult reguleeritud on üksnes politsei, prokuratuuri ja 

teiste õiguskaitseorganite (regulatory authorities) teatud menetlustoimingud enne 

süüdistuse/kahtlustuse (charge) esitamist ning kriminaalasja kohtulikku arutamist. 

Peamiseks seaduseks, mis reguleerib politsei pädevust kuritegude uurimisel, on Police 

and Criminal Evidence Act 1984 (PACE 1984), samuti Prosecution of Offences Act 1985 

(POA 1985) ja Magistrates Court Act 1980, lisaks Supreme Court Act 1981, mida on 

oluliselt muudetud Criminal Justice Act 2003 (CJA 2003). Üha olulisema roll on 

kohtueelsel uurimisel saanud ka prokuratuur, sekkudes üha varem politsei tegevusse 

menetlustoimingute tegemisel.42 Siiski on säilinud ka õigus erasüüdistuse esitamiseks, 

kuigi oluliselt vähemal määral kui 19. sajandil.43 

 

1.4.4.2. Kriminaalasjade selektsioon 

 

Kriminaalmenetlus Inglismaa ja Wales’i õiguses algab alles formaalse süüdistuse või 

kahtlustuse esitamisega (charge), mistõttu menetluse formaalset alustamist 

kriminaalmenetluse varasemas faasis ka ei toimu. Küsimus on konkreetse 

uurimistoimingute (peatamine, kinnipidamine, küsitlemine) kohaldamises või 

                                                           
 

42 Sanders/Young, Criminal Justice, 3rd Ed., lk 322 jj. 

43 Sanders/Young, Criminal Justice, 3rd Ed., lk 321 ja 379. 
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kohaldamata jätmises. Politseil on kuriteo või muu õigusvastase käitumise esinemisel 

õigus, kuid mitte kohustus isik kinni pidada ja teda õigusrikkumise asjaolude suhtes 

küsitleda.44 Ka ei pea politsei ega prokuratuur isegi tõendatud kahtluse korral isikule 

süüdistust või kahtlustust esitama. Seega ei rakenda inglise (ja wales’i) 

kriminaalmenetlus legaliteedipõhimõtet. Politsei ja prokuratuur otsustavad iga 

üksikjuhtumi pinnalt ja lähtudes seaduse alusel antud juhenditest (Codes of Practice), kas 

asjas esitada isikule kahtlustus (formaalne süüdistus või pigem kahtlustus, charge), 

loobuda edasistest toimingutest, teha isikule hoiatus või rakendada muud sundi.45  

 

Kuna Suurbritannial puudub kirjutatud konstitutsioon ja seega ka kontinentaalses 

tähenduses põhiõiguste kataloog koos võrdsuspõhiõigusega, pole ka formaalset 

õiguslikku kohustust ega praktilist vajadust kohelda sarnaseid juhtumeid samasuguselt.46 

Suurbritannias täidab põhiõiguste kataloogi aseainet Human Rights Act 1998 (HRA 

1998), millega inkorporeeriti EIÕK sisu Suurbritannia õigusse.47 Siiski on EIÕK 

kriminaalmenetluse mudeli ja ka menetluse alustamise põhimõtete osas pigem 

neutraalne (vt ülal). Eelkõige tuleb politseil kriminaalmenetlust alustades vältida isikute 

                                                           
 

44 Sanders/Young, Criminal Justice, 3rd Ed., lk 54 jj, 58 jj ja 61; Clark, Bevan&Lidstones’ The Investigation of 

Crimes, 2004, lk 36, äärenr 2.29; Ashworth/Redmayne, The Criminal Process, lk 8. 

45 Ashworth/Redmayne, The Criminal Process, lk 146 jj; Sanders/Young, Criminal Justice, 3rd Ed., lk 323 jj, 

346 jj, 360. 

46 Sanders/Young, Criminal Justice, 3rd Ed., lk 323 jj, 360 jj ja 367: reeglina kasutatakse nö tavakuritegude 

puhul kaalutlusõigust süüdistatava kahjuks. Seevastu majandusalaste ja maksukuritegude puhul on riigi 

sekkumine karistusõigusega pigem erandlik. Seepärast heidetakse oportuniteedipõhimõttele ette ka selle 

diskrimineerivat loomust, millega säästetakse suurt kahju põhjustanud jõukaid isikuid, samas kui süüdistus 

esitatakse  väikest kahju põhjustanud või lihtsalt „kahtlaseid“ sotsiaalselt marginaliseerunud isikutele. Kuna 

legaliteedipõhimõttega õigussüsteemides on oportuniteedipõhimõtte kohaldamine määratletud erandina, on selle 

üle ka tugevam (kohtulik) kontroll. Sama ka: Ashworth/Redmayne, The Criminal Process, lk 145. 

47 Darbyshire, English Legal System, lk 88 ja 106. 
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sürjutamist, seda eriti arvestades Suurbritannia multikultuurilist ühiskonda.48 Peamiseks 

mooduseks ressursi kokkuhoidmiseks on kriminaalasjade lahendamine konsensuslikul 

alusel, st süüdistatava süü omaksvõtu (guilty plea) abil, kuna see välistab võistleva 

menetluse vandekohtu ees.49 

1.5. Järeldused ja ettepanekud - legaliteedipõhimõttest osaline loobumine 

 

Legaliteedipõhimõtet nii absoluutsel kujul kui Eesti kehtivas õiguses üldjuhul teiste 

riikide kriminaalmenetlusõiguses ei tunta. Sellest põhimõttest on peamiste eranditena 

kannatanu taotlus menetluse alustamiseks (Saksamaa, Austria, Soome), samas kui 

Inglismaal ja Wales’is on oportuniteedipõhimõte ka menetluse alustamisel peamiseks 

aluseks selektsiooniotsustuse tegemisel. Seevastu erasüüdistusmenetlusel on uuritud 

õigussüsteemides pigem kõrvaline ja ebaoluline roll. Järelikult tasuks ka Eesti 

kriminaalmenetlusõiguses kaaluda teatud kuritegude puhul kannatanu taotluse nõude 

taastamist, selleks et riigi sekkumist isikute privaatsfääri kriminaalmenetlusega piirata 

ning riigi menetlusressurssi säästa. 50  Kehtiv regulatsioon on küll lihtne ja selge, kuid pole 

piisavalt paindlik. 

Samas oportuniteedipõhimõtte kehtestamine menetluse alustamisel vajab veidi 

põhjalikumat analüüsi ja poliitilist kaalumist koos selgitustööga avalikkuses. Ilmselt pole 

mõistlik otstarbekuse kaalutlusel menetluse alustamata jätmist siduda formaalsete 

kriteeriumitega (II astme kuriteod, karistuse ülemmäär jne), vaid lähtuda ikkagi teo 

ebaõigussisust, kahjustatavast õigushüvest ja preventiivsetest kaalutlustest. Selgelt tuleb 

eristada kollektiivseid õigushüvesid, kuna nende puhul üheselt tuvastatavat kannatanut 

sageli polegi (korruptsioon, rahapesu, narkosüüteod jne). Seega oleks sarnaselt võrdluses 

välja toodud välisriikide õigusega (Austria, Soome) mõistlik koostada kataloog 

                                                           
 

48 Sanders/Young, Criminal Justice, 3rd Ed., lk 81 jj; Clark, Bevan&Lidstones’ The Investigation of Crimes, 

2004, lk 70 äärenr 3.18. 

49 Darbyshire, English Legal System, lk 101 jj; Sanders/Young, Criminal Justice, 3rd Ed., lk 383 jj. 

50 Ei ole välistatud, et praktikas lähtuvadki uurimisasutused vaatamata seaduse ühemõttelisele regulatsioonile ikkagi 

kannatanu tahtest (erinevus õiguse normiprogrammi ja õiguspraktika vahel). 
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kuritegudest, mille puhul on menetluse alustamiseks nõutav kannatanu taotlus või 

ülekaalukas avalik huvi (nt kannatanu abitus- või sõltuvusseisund, nagu ka eelnõus 

esitatud). Otsustusõigus peaks olema prokuratuuril, sest oluliste õiguslike otsustuste 

tegemine kohtueelses menetluses, sh menetluse lõpetamine ja menetluse alustamata 

jätmine peaks olema õigusliku ettevalmistusega isikute pädevuses. 

Samuti tuleks kaaluda muuhulgas nt menetluse alustamisest keeldumise või 

menetluse alustamise piiramise võimalust olukorras, kus isikut kahtlustatakse paljude 

kuritegude toimepanemises (kontsentratsioonipõhimõte).51 Suuremahulise 

kuritegude konkurentsi korral (korduvad vargused grupis jms) võiks prokuratuur ja 

politsei keskenduda juba algusest peale karistuse mõistmise osas kaalukamate ja 

paremini tõendatavate tegude uurimisele. Teiste, kergemate tegude puhul võib välja anda 

teatise menetluse alustamata jätmise kohta. Taolise interventsiooniga peab aga 

tasakaalustama ka kannatanute huvid, kes soovivad kuriteoga tekitatud kahjude 

hüvitamist (erakindlustuse tugevdamine, sunnirahad/ohvriabi jms). Sellisel juhul peaks 

prokuratuuri teatisest üldjuhul piisama kindlustuses kahju hüvitamise nõude 

rahuldamiseks. 52 

Legaliteedipõhimõte kui üldprintsiip tasub siiski jätta kehtima, kuna see tuleneb 

põhiseaduse nõudest isikute võrdsest kohtlemisest. Samuti tagab 

oportuniteedipõhimõtte rakendamine erandina selle kohaldamise parema, s.o. kohtuliku 

kontrolli. 

 

2. Erasüüdistusele toetumise võimalik ulatus 

2.1. Eelnõu 295 SE ettepanek, millele tugineb järgnev analüüs: 

44) seadustikku täiendatakse paragrahviga 205³ järgmises sõnastuses: 

                                                           
 

51 Pakutud välja ka välisekspert Prof. Taki poolt ja kasutusel nt Soome õiguses. 

52 Seline teatis ei saa kindlasti asendada kohtu otsust tsiviilõiguste- ja kohtustuste tuvastamise kohta ning üksikjuhul, kui on 

vaidlus kahjunõude (suuruse) põhjendatuse osas, tuleb see lahendada tsiviilkohtupidamise korras. 
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„205³. Kriminaalmenetluse alustamine  

(1) Kui kriminaalmenetluse esemeks on ettevaatamatuse tõttu toimepandud teise astme 

kuritegu või tahtlikult toimepandud teise astme kuritegu, mille eest on karistusena ette 

nähtud vähemalt kuni kolm aastat vangistust, ei alustata kriminaalmenetlust, kui puudub 

kannatanu või kui kannatanu või tema seadusjärgne esindaja ei ole esitanud kaebust 

kriminaalmenetluse alustamiseks või kannatanu ei soovi kriminaalasja menetlusest osa 

võtta leppimise tõttu. 

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud kuritegude puhul võib alustada 

kriminaalmenetlust, kui seda nõuab avalik menetlushuvi või kui kannatanu oma abitu 

seisundi või süüdistatavast sõltuvuse tõttu ei ole suuteline oma õigusi või seaduslikke huve 

kaitsma.“  

Kuigi eelnõu seletuskirjas viidatakse erasüüdistusmenetlusele („Isegi nõukogudeaegne 

menetlusseadus tunnistas teatud ulatuses erasüüdistusasju.”), ei ole eelnõus väljapakutu 

näol tegemist klassikalise erasüüdistusmenetlusega, vaid kõrvalekaldega praegu 

kriminaalmenetluse seadustiku53 §-s 6 sätestatud absoluutsest legaliteedipõhimõttest. 

Sellele viitab ka eelnõu seletuskirjas toodud põhjendus § 2053 sissetoomiseks 

kriminaalmenetluse seadustikku: „Absoluutne menetlemiskohustus on koormav ja 

ressurssi raiskav. Vabanenud ressurssi tuleks kasutada tõsisemate kuritegude 

menetlemisel. Selle tulemusena väheneb Eestis tekkinud probleem, mille kohaselt on 

kriminaalasjades erasüüdistusmenetluse kaotamisega ja absoluutse legaliteedipõhimõtte 

rakendamisega kasvanud plahvatuslikult kriminaalkorras karistatud isikute arv.“ Ehk siis 

kokkuvõtlikult on eelnõus toodud absoluutse legaliteedipõhimõtte kaotamise ettepaneku 

eesmärkideks: 

1) ressursside kokkuhoid ja 

2) kriminaalkorras karistatud isikute arvu vähendamine Eestis. 

                                                           
 

53 Kriminaalmenetluse seadustik. RT I 2003, 27, 166, RT I, 22.03.2013, 17. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/543365
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Nõustuda võib nii Riigiprokuratuuri, Eesti Advokatuuri kui ka õiguskantsleri poolt 

väljendatud seisukohaga, et tegemist on eesmärkidega, mille poole on vajalik püüelda. 

Siiski, nagu kõik eelnevalt nimetatud institutsioonid ka märgivad, peaks paralleelselt 

käima ka arutelu vähemohtlike süütegude dekriminaliseerimise üle54 (selleks on 

teatavasti moodustatud ka vastav revisjonikomisjon, mis juba mõnda aega tegutseb). 

Materiaal- ja menetlusõiguslikud muudatused koostoimes aitaksid kindlasti eespool 

nimetatud eesmärke paremini täita kui muudatused üksnes ühes või teises valdkonnas.  

Märkida tuleb, et kui tehakse õiguspoliitiline otsustus kaotada Eesti 

kriminaalmenetlusest absoluutne legaliteediprintsiip, peaks hoolikalt kaaluma ka vastava 

muudatuse asukohta kriminaalmenetluse seadustikus. Nii on Riigikohus oma arvamuses 

väljendanud seisukohta, et kui mitte aktsepteerida eelnõus sisalduvat ettepanekut 

taastada erasüüdistusmenetlus ja jätta kriminaalmenetluse alustamata jätmise 

otsustamine siiski prokuratuuri kätte, peaks legaliteedipõhimõtte piirangud kajastuma 

loogiliselt KrMS §-s 6. Riigikohtu ettepaneku kohaselt võiks sellisel juhul täiendada 

nimetatud paragrahvi teise lõikega, mis sätestaks järgmist: „Prokuratuur võib jätta 

alustamata kriminaalmenetluse ettevaatamatuse tõttu toimepandud kuriteo suhtes, mille 

eest on karistusena ette nähtud kuni kolm aastat vangistust, mille ohtlikkus prokuratuuri 

hinnangul ei ole suur ja mille menetlemist ei ole taotlenud kannatanu.“55 Selles 

ettepanekus toodud sõnastuse eelis eelnõus toodud kahelõikelise sõnastuse ees on juba 

seegi, et see on lühem ja konkreetsem, kuid samas on ära nimetatud samad eeldused 

oportuniteedi kohaldamiseks, nagu eelnõus:  

                                                           
 

54 Riigiprokuratuuri arvamus: „Ettepanek on seotud menetlusressursi otstarbekama kasutamisega ja väärib 

kindlasti arutelu. Paralleelselt tuleks aga kaaluda, kas sama eesmärki võiks toetada ka materiaalse karistusõiguse 

muutmine, nt vähemohtlike tegude dekriminaliseerimine.“ 

Eesti Advokatuuri arvamus: „Kaaluda võiks nimetatud muudatusettepaneku sidumist karistusõiguses sätestatud 

osade kuriteokoosseisude muutmisega väärtegudeks. Need meetmed kogumis võimaldavad kindlasti vähendada 

kriminaalmenetluste ning kuriteo toimepanemise eest karistatud isikute arvu ühiskonnas.” 

Õiguskantsleri arvamus: „Ettepanek on seotud menetlusressursi otstarbekama kasutamisega ja väärib tähelepanu 

(õiguspoliitiline otsustus). Seadusandjal tasub kaaluda, kas sama eesmärki on võimalik saavutada – eraldiseisvalt 

või kombineerituna – materiaalse karistusõiguse muutmisega.” 

55 Riigikohus on siinkohal vastavalt oma äranägemisele korrigeerinud süütegude nimekirja, mille suhtes 

absoluutne legaliteedipõhimõte ei kehti. 
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1) puudub avalik huvi (Riigikohus on siin küll nimetanud süüteo ohtlikkust, mis ei 

lange üks ühele kokku avaliku huvi mõistega, kuid arvestades  kriminaalmenetluse 

seadustiku terminoloogiat, võiks siiski lähtuda just avaliku huvi mõistest)56 ja 

2) süüteo menetlemist ei taotle kannatanu (sh leppimise korral).57 

Selle sõnastuse puhul on tõenäoliselt tähelepanu alt väljas juriidiliste isikute 

kriminaalvastutus kuna tõenäoliselt ei ole eesmärgiks olnud, et juriidiliste isikute 

kriminaalvastutus eeldaks igal juhul kannatanu taotlust või prokuratuuri 

diskretsiooniotsust. Võimalikuks lahenduseks selle situatsioonile võiks olla, et juriidiliste 

isikute puhul võetakse kriteeriumiks see karistus, mida sama teo eest saaks mõista 

füüsilisele isikule. Teine alternatiiv oleks, et kuna juriidiliste isikute puhul ei ole esile 

kerkinud nende liiga sagedase kriminaalvastutusele võtmise teemat siis võiks juriidiliste 

isikute puhul kaaluda ka legaliteediprintsiibi täies ulatuses kehtima jätmist. 

Jättes hetkeks kõrvale võimaliku erasüüdistusmenetluse kriminaalmenetluse 

seadustikku tagasitoomise, tuleks täpsemalt vaadelda süütegusid, mille puhul eelnõus 

absoluutse legaliteedipõhimõtte kaotamist/erasüüdistuse kehtestamist taotletakse. 

Eelnõus toodud ettepaneku järgi on nendeks süütegudeks ettevaatamatuse tõttu 

toimepandud teise astme kuritegu või tahtlikult toimepandud teise astme kuritegu, mille 

eest on karistusena ette nähtud vähemalt kuni kolm aastat vangistust. Selline sõnastus on 

äärmiselt problemaatiline. Esiteks jääb arusaamatuks, kas lauseosa „mille eest on 

karistusena ette nähtud vähemalt kuni kolm aastat vangistust“ kehtib ka 

ettevaatamatusest toime pandud teise astme kuritegude kohta (väljend ettevaatamatuse 

tõttu on keeleliselt kohmakas, eelistatum oleks ettevaatamatusest). Teiseks, kas 

tingimuse „mille eest on karistusena ette nähtud vähemalt kuni kolm aastat vangistust“ ei 

ole siiski mõeldud „mille eest on karistusena ette nähtud kuni kolm aastat vangistust“? 

                                                           
 

56 Selline huvi on olemas muu hulgas siis, kui kannatanu oma abitu seisundi või süüdistatavast sõltuvuse tõttu ei 

ole suuteline oma õigusi või seaduslikke huve kaitsma, sest nõrgema ühiskonnaliikme kaitsmine peaks olema 

üks ühiskonna huvi. 

57 Seda tingimust ei kohaldata, kui kannatanu üldse puudub. 
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Vastasel juhul tekiks kurioosne olukord, kus kergemate süütegude puhul (alla 

kolmeaastast vangistust ette nägevate süütegude puhul) ei saaks oportuniteeti 

rakendada, raskemate (st vähemalt kolmeaastast vangistust ettenägevate süütegude 

puhul) aga küll. Riigikohtu arvamuses on märgitud, et kui kaalutakse 

erasüüdistusmenetluse taastamist, ei saaks see kuidagi olla aktsepteeritav sedavõrd 

suures ulatuses, nagu pakutakse eelnõu §-s 205³ ning pigem võiks siis taas kaaluda 

kataloogi koostamist. Kaudselt saab Riigikohtu arvamusest välja lugeda, et isegi 

legaliteediprintsiibi piiramise kasuks otsustamise korral peaks kriitiliselt üle vaatama 

süütegude hulga, mille puhul see kõne alla tuleb: Riigikohus ise on välja pakkunud 

ettevaatamatusest toime pandud kuriteod, mille eest on karistusena ette nähtud kuni 

kolm aastat vangistust, kuid ei ole oma ettepanekut arvamuses põhjendanud. 

Järgnevalt ongi välja toodud karistusseadustikus58 sätestatud kuriteod, mille puhul 

eelnõu ettepaneku kohaselt oportuniteedipõhimõtte kehtestamist/erasüüdistuse 

institutsiooni rakendamist kaalutakse.  Loetelu demonstreerib, et eelnõu autorid ei ole ise 

sellist kontrolli läbi viinud ja neil puudub ülevaade tegelikust süütegude mahust, mille 

osas nad oportuniteedi rakendamise/erasüüdistusmenetluse sissetoomise ettepaneku 

teevad. 

Ettevaatamatusest toime pandud süüteod, mille eest on karistusena ette nähtud kuni 

kolm aastat vangistust (kui lähtuda eeldusest, et täiend „mille eest on karistusena ette 

nähtud kuni kolm aastat vangistust“ kehtib ka ettevaatamatusest toime pandud 

süütegudele), sealhulgas59 

1.) Kannatanuga süüteod: 

1. § 117 lg 1, surma põhjustamine ettevaatamatusest;60 

                                                           
 

58 Karistusseadustik. RT I 2001, 61, 364, RT I, 20.12.2012, 13. 

59 Tuleb tunnistada, et süütegude jaotamine kannatanuga ja kannatanuta süütegudeks on siin tinglik, kuna nii 

mõnigi kord ei saa välistada, et klassikaliselt kannatanuta süüteo puhul esineb kannatanu ja vastupidi. 

60 Oportuniteedi/erasüüdistusmenetluse rakendamine sellise süüteo puhul on väga problemaatiline, kuivõrd 

kannatanuna esineb objektiivsetel põhjustel menetluses mitte see, kes süüteoga otseselt kahju sai, vaid tema 

https://www.riigiteataja.ee/akt/73045
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2. § 119, raske tervisekahjustuse tekitamine ettevaatamatusest; 

3. § 198, töötervishoiu- ja tööohutusnõuete eiramine ettevaatamatusest, kui 

sellega on tekitatud inimesele raske tervisekahjustus või põhjustatud 

inimese surm; 

4. § 205, asja rikkumine ja hävitamine ettevaatamatusest;61 

5. § 365, keskkonna saastamine ettevaatamatusest;62 

6. § 423 lg 1, sõidukijuhi poolt liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete 

rikkumine ettevaatamatusest 

7. § 447, teenistusalane lohakus.  Tegevväelase poolt oma teenistusalase 

ülesande täitmata jätmise või pealiskaudse täitmise eest sellesse 

kohusetundetu või hooletu suhtumise tõttu, kui sellega on tekitatud oluline 

kahju isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele või riigi huvidele. 

2.) Kannatanuta süüteod: 

1. § 242, riigisaladuse ja salastatud välisteabe avalikustamine 

ettevaatamatusest; 

2. § 287, dokumendi ja arhivaali kasutamiskõlbmatuks muutmine 

ettevaatamatusest; 

3. § 355, puude ja põõsaste kahjustamine ja hävitamine ettevaatamatusest; 

4. § 358, kaitstava loodusobjekti kaitse nõuete eiramine ettevaatamatusest; 

5. § 360, maastiku kahjustamine ettevaatamatusest; 

6. § 3652, laevalt saasteainete merre heitmise keelu korduv rikkumine 

ettevaatamatusest; 

7. § 368, kemikaalide ja jäätmete käitlemise nõuete rikkumine 

ettevaatamatusest; 

                                                           
 

lähedased. On küsitav, kas õigus/kohustus otsustada menetluse alustamise üle peaks neile langema või peaks see 

siiski olema prokuröri pädevuses. Ja veel, kas isiku surmaga lõppenud süüteo puhul saab üldse rääkida sellest, et 

avalik menetlushuvi puudub? 

61 Võib kõne alla tulla ka kannatanu puudumine. 

62 Võib kõne alla tulla ka kannatanu puudumine. 
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8. § 370, üleujutuse, soostumise ja veehulga lubamatu vähenemise 

põhjustamine ettevaatamatusest; 

9. § 4241, mootorsõiduki, maastikusõiduki ja trammi juhtimine 

joobeseisundis ettevaatamatusest. 

Ettevaatamatusest toime pandud teise astme süüteod, mille eest on karistusena ette 

nähtud üle kolme aasta vangistust, sealhulgas 

1.) Kannatanuga süüteod: 

1. § 117 lg 1, surma põhjustamine ettevaatamatusest, kui tagajärjeks on enam 

kui ühe inimese surm;63 

2. § 423 lg 2, sõidukijuhi poolt liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete 

rikkumine ettevaatamatusest, kui sellega on põhjustatud kahe või enama 

inimese surm. 

2.) Kannatanuta süüteod: 

1. Puuduvad. 

Tahtlikud süüteod, mille eest on karistusena ette nähtud kuni kolm aastat vangistust, 

sealhulgas 

1.) Kannatanuga süüteod: 

1. § 120, ähvardamine; 

2. § 121, kehaline väärkohtlemine; 

3. §  123, ohtu asetamine; 

4. § 124, abita jätmine; 

5. § 137, eraviisiline jälitustegevus; 

6. § 138, ebaseaduslik inimuuringute tegemine; 

7. § 139, ebaseaduslik siirdematerjali võtmine; 

8. § 140 lg 1, doonorlusele kallutamine; 

9. § 143 lg 1, suguühendusele sundimine 

                                                           
 

63 Vt 9. kommentaari. 
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10. § 1431 lg 1, sugulise kire rahuldamisele sundimine; 

11. § 154, usuvabaduse rikkumine; 

12. § 155, usulisse ühendusse või erakonda astuma ja selle liikmeks olema 

sundimine; 

13. § 156, sõnumisaladuse rikkumine; 

14. § 157, kutse- ja ametitegevuses teatavaks saanud saladuse hoidmise 

kohustuse rikkumine; 

15. § 1571,  delikaatsete isikuandmete ebaseaduslik avaldamine; 

16. § 1572,  teise isiku identiteedi ebaseaduslik kasutamine; 

17. § 158,  seaduslikult korraldatud avaliku koosoleku takistamine ja selle 

laialiajamine vägivallaga; 

18. § 169, lapse ülalpidamise kohustuse rikkumine; 

19. § 170.  vanema ülalpidamise kohustuse rikkumine; 

20. § 171.  eestkoste- ja hooldusõiguse kuritarvitamine; 

21. § 172.  võõra lapse hõivamine; 

22. § 173 lg 2,  lapse müümine ja ostmine juriidilise isiku poolt;64 

23. § 174 lg 1,  perekondliku kuuluvuse muutmine; 

24. § 178 lg 1, lapsporno valmistamine ja selle võimaldamine;65 

25. § 179, lapseealise seksuaalne ahvatlemine; 

26. § 180, alaealisele vägivalla eksponeerimine; 

27. § 182, alaealise kallutamine alkoholi tarvitamisele; 

28. § 1821, alaealisele alkoholi müümine ja ostmine; 

29. § 197 lg-d 1 ja 3, töötervishoiu- ja tööohutusnõuete eiramine, kui sellega on 

ettevaatamatusest tekitatud inimesele raske tervisekahjustus või 

põhjustatud inimese surm; 

                                                           
 

64 NB! Füüsilist isikut karistatakse selle teo eest kuni viieaastase vangistusega, kas see välistab oportuniteedi 

kohaldamise ka juriidilisele isikule? 

65 NB! Juriidilisele isikule on sama paragrahvi teise lõike kohaselt ette nähtud karistusena rahaline karistus või 

sundlõpetamine, mis tähendab, et sellisel juhul on tegemist esimese astme süüteoga. 
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30. § 201 lg 1,  omastamine; 

31. § 202 lg 1,  süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara omandamine, 

hoidmine ja turustamine; 

32. § 215, asja omavoliline kasutamine; 

33. § 216,  elektrienergia, maagaasi ja soojusenergia ebaseaduslik kasutamine; 

34. § 223,  teose ja autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti ebaseaduslik 

üldsusele suunamine; 

35. § 228,  leiutise ja tööstusdisainilahenduse avalikustamine; 

36. § 247,  rahvusvaheliselt kaitstud isiku laimamine ja solvamine; 

37. § 249,  välisriigi ja rahvusvahelise organisatsiooni ametliku sümboli 

teotamine; 

38. § 266,  omavoliline sissetung; 

39. § 275,  võimuesindaja ja avalikku korda kaitsva muu isiku laimamine ja 

solvamine; 

40. § 305,  kohtu ja kohtuniku laimamine ja solvamine; 

41. § 314,  ebaseaduslik läbiotsimine ja väljatõstmine; 

42. § 377,  ärisaladuse õigustamatu avaldamine ja kasutamine. 

2.) Kannatanuta süüteod: 

1. § 92, sõjapropaganda; 

2. § 931 lg 2,  rahvusvahelise sanktsiooni rakendamata jätmine juriidilise isiku 

poolt;66 

3. § 98, sõjavangi ja interneeritud tsiviilelaniku õigusvastane kohtlemine; 

4. § 105, rahvusvahelist kaitset tähistavate embleemide ja märkide 

väärkasutus; 

5. § 126 lg 1, raseduse õigustamatu katkestamine; 

6. § 127, raseduse hilinenud katkestamine; 

7. § 128, raseduse katkestamise lubamine; 

                                                           
 

66 NB! Füüsilist isikut karistatakse selle teo eest kuni viieaastase vangistusega, kas see välistab oportuniteedi 

kohaldamise ka juriidilisele isikule? 
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8. § 130, keelatud toimingud embrüoga; 

9. § 131, inimloote väärkohtlemine; 

10. § 132, ebaseaduslik asendusemadus; 

11. § 1333, prostitutsioonile kaasaaitamine; 

12. § 134 lg 1, isikuvabadust piiravasse riiki toimetamine juriidilise isiku 

poolt;67 

13. § 148, laibarüvetamine; 

14. § 149, surnu mälestuse teotamine; 

15. § 150, ebaseaduslik siirdematerjali võtmine laibalt; 

16. § 151 lg-d 2 ja 4, vaenu õhutamine;68 

17. § 152 lg 2, võrdõiguslikkuse rikkumine; 

18. § 153 lg 2, diskrimineerimine pärilikkusriskide alusel; 

19. § 161 lg 2, valimise ja rahvahääletuse takistamine; 

20. § 162, valimis- ja hääletamisvabaduse rikkumine; 

21. § 163,  valimise võltsimine; 

22. § 164, hääle ostmine; 

23. § 183 lg 1, narkootilise ja psühhotroopse aine väikeses koguses 

ebaseaduslik käitlemine; 

24. § 184 lg 4, narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslik 

käitlemine juriidilise isiku poolt;69 

25. § 186, narkootilise ja psühhotroopse aine ebaseaduslikule tarvitamisele 

kallutamine; 

26. § 189 lg 2, narkootilise ja psühhotroopse aine levitamise ettevalmistamine 

                                                           
 

67 NB! Füüsilist isikut karistatakse selle teo eest kuni viieaastase vangistusega, kas see välistab oportuniteedi 

kohaldamise ka juriidilisele isikule? 

68 Võib olla ka kannatanuga süütegu. 

69 NB! Füüsilist isikut karistatakse selle teo eest kuni viieaastase vangistusega, kas see välistab oportuniteedi 

kohaldamise ka juriidilisele isikule? 
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juriidilise isiku poolt;70 

27. § 190, narkootilise ja psühhotroopse aine ning nende lähteaine käitlemise, 

arvestuse ja aruandluse nõuete rikkumine; 

28. § 192, nakkushaiguse ja loomataudi leviku ohu põhjustamine; 

29. § 193, nakkushaiguse ja loomataudi leviku põhjustamine; 

30. § 194, ravimi ebaseaduslik levitamine; 

31. § 195, kallutamine dopingu kasutamisele; 

32. § 230,  registreeritud geograafilise tähise ebaseaduslik kasutamine; 

33. § 245,  Eesti Vabariigi ametliku sümboli teotamine; 

34. § 253,  riigikaitselise sundkoormise täitmata jätmine; 

35. § 258,  Eesti Vabariigi riigipiiri ja ajutise kontrolljoone ebaseaduslik 

ületamine; 

36. § 259,  välismaalase ebaseaduslik toimetamine üle Eesti Vabariigi riigipiiri 

ja ajutise kontrolljoone; 

37. § 260,  välismaalase ilma seadusliku aluseta Eestis viibimine; 

38. § 264,  looma julm kohtlemine; 

39. § 265,  keelatud avalik koosolek; 

40. § 272,  Eesti riigilipu ebaseaduslik heiskamine laeval; 

41. § 273,  Eesti riigilipu kandmise kohustuse rikkumine laeval; 

42. § 280,  valeandmete esitamine; 

43. § 281,  ebaõigete andmete esitamine kohturegistri pidajale, Eesti 

väärtpaberite keskregistrile, abieluvararegistrile, notarile ja kohtutäiturile; 

44. § 283,  maakasutusnõuete ja maakatastri pidamise korra rikkumine; 

45. § 295,  pistise vahendus; 

46. § 296,  altkäemaksu vahendus; 

47. § 300, riigihangete teostamise nõuete rikkumine; 

48. § 3001, toimingupiirangu rikkumine; 

                                                           
 

70 NB! Füüsilist isikut karistatakse selle teo eest kuni viieaastase vangistusega, kas see välistab oportuniteedi 

kohaldamise ka juriidilisele isikule? 



41 

 

 

49. § 308,  üleskirjutatud vara hoidmise nõuete rikkumine; 

50. § 309;  kohtukordniku tegevuse takistamine; 

51. § 317,  menetlusosalise, tunnistaja, kannatanu, eksperdi ja tõlgi ilmumise 

takistamine; 

52. § 318, tunnistaja, kannatanu ja tõlgi poolt kohustuste täitmisest 

keeldumine; 

53. § 319,  valekaebus; 

54. § 321,  vale eksperdiarvamus ja valetõlge; 

55. § 324,  kinnipeetava, arestialuse ja vahistatu ebaseaduslik kohtlemine; 

56. § 329,  karistuse kandmisest kõrvalehoidumine; 

57. § 330,  kinnipeetava, arestialuse ja vahistatu poolt alkohoolse joogi ning 

muu piiritust sisaldava aine valmistamine, omandamine, valdamine ja arsti 

ettekirjutuseta tarvitamine; 

58. § 3311, kohtulahendi täitmata jätmine; 

59. § 3312,  lähenemiskeelu rikkumine; 

60. § 3314,  karistusjärgse käitumiskontrolli kontrollnõuete ja kohustuste 

rikkumine; 

61. § 337, postimaksevahendi ja selle jäljendi võltsimine; 

62. § 340,  raha, pangakaardi ja muu maksevahendi, väärtpaberi, maksumärgi, 

postimaksevahendi ja selle jäljendi ning proovijärelevalve märgise 

võltsimise ettevalmistamine; 

63. § 341,  riikliku teenetemärgi võltsimine; 

64. § 344,  dokumendi, pitsati ja plangi võltsimine; 

65. § 346,  dokumendi, pitsati ja stambi hävitamine, rikkumine, vargus ja 

peitmine; 

66. § 353 lg 2,   Taimestikku ohustav tegevus, kui sellega on kahjustatud 

taimestikku oluliselt või taimehaigus või -kahjur või umbrohi on levinud 

väljapoole katastriüksust, tekitades seal taimestikule olulist kahju; 

67. § 363, looduskasutus- ja saasteloata tegutsemine; 

68. § 364,  keskkonna saastamine; 

69. § 3651, laevalt saasteainete merre heitmise keelu korduv rikkumine; 
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70. § 3681, riikidevahelise jäätmeveo nõuete rikkumine; 

71. § 3682 ,  käitise ebaseaduslik käitamine 

72. § 3683,  osoonikihi kaitsmise eesmärgil keelatud aine ja toote käitlemine; 

73. § 369,  üleujutuse, soostumise ja veehulga lubamatu vähenemise 

põhjustamine; 

74. § 373,  ärikeelu ja teataval erialal ning ametikohal töötamise keelu 

rikkumine; 

75. § 379,  audiitor- ja erikontrolli tulemuste esitamata jätmine ja ebaõige 

esitamine; 

76. § 380,  osanike, aktsionäride ja tulundusühistu liikmete koosoleku kokku 

kutsumata jätmine; 

77. § 381,  äriühingu varalise seisundi ja muude kontrollitavate asjaolude kohta 

andmete esitamata jätmine ja ebaõigete andmete esitamine; 

78. § 3811,  raamatupidamise kohustuse rikkumine; 

79. § 385,  vara varjamine pankroti- ja täitemenetluses; 

80.  § 3851.  pankrotiavalduse esitamise kohustuse täitmata jätmine; 

81. § 395,  isikusamasuse tuvastamise kohustuse täitmata jätmine kui 

süüdlasele on sama teo eest kohaldatud väärteokaristust;  

82. § 3941, rahapesu kokkulepe; 

83. § 396,  rahapesu kahtlusest teatamata jätmine ja ebaõigete andmete 

esitamine; 

84. § 397,  ebaseaduslik investeerimine; 

85. § 399 lg 11, turgu valitseva ettevõtja seisundi kuritarvitamine. Vee-, soojus-

, elektri- või gaasiettevõtja teenuse müügi eest kooskõlastatud 

hinnatingimusi rikkudes või hinna kooskõlastamata jätmise eest, kui 

kooskõlastus on nõutav, või teenuse müügi eest muul põhjusel 

seadusevastase hinnaga, kui sellega on kaasnenud ettevõtja turgu valitseva 

seisundi kuritarvitamine kaubaturul; 

86. § 400,  konkurentsi kahjustav kokkulepe, otsus ja kooskõlastatud tegevus; 

87. § 4021,  erakonna majandustegevusele ja varale kehtestatud piirangute 

rikkumine; 
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88. § 406,  elutähtsa süsteemi häirimine ja kahjustamine; 

89. § 411,  ebaseaduslik kiirgustegevus; 

90. § 420,  tulirelva helisummuti, laser- ja öösihiku ebaseaduslik käitlemine; 

91. § 426,  alarmsõiduki tähistuse ebaseaduslik kasutamine; 

92. § 427,  rahvusvahelise õhusõidu eeskirjade rikkumine; 

93. § 428,  reisija poolt kergesti süttiva ja sööbiva aine vedu õhusõidukis; 

94. § 432,  keeldumine käsu täitmisest. Ülema seadusliku teenistusalase käsu 

täitmisest keeldumise eest isiku poolt, kellel on kehtiv distsiplinaarkaristus 

sellise üleastumise eest; 

95. § 433, käsu täitmata jätmine. Ülema seadusliku teenistusalase käsu 

täitmata jätmise eest isiku poolt, kellel on kehtiv distsiplinaarkaristus 

sellise üleastumise eest; 

96. § 436, omavoliline lahkumine väeosast ja muust teenistuskohast samuti 

väeosast väljalubatu poolt tähtajaks teenistusse ilmumata jätmine, kui 

omavoliline äraolek on kestnud üle kolme päeva; 

97. § 445,  vale teenistusalane ettekanne. 

Erialakirjanduses mõistetakse erasüüdistuse all midagi enamat kui kannatanu 

initsiatiivist sõltuvat menetluse alustamist prokuratuuri poolt. Erasüüdistusena 

käsitatakse ikkagi menetlust, milles kannatanu osaleb n-ö süüdistajana prokuröri asemel 

kas siis sel põhjusel, et tegemist on süüteoga, mille suhtes menetluse läbiviimine sõltubki 

sellest, kas kannatanu soovib isikule süüdistuse esitamist (tavaliselt on selleks koostatud 

kataloog süütegudest) või on riik andnud kannatanule õiguse menetlusega jätkata, kui 

prokurör otsustab süüdistusest loobuda. 

Kuni kriminaalmenetluse seadustiku jõustumiseni 1. juulil 2004 kehtis Eestis esimene 

süsteem, st KarS §-des 121 (Kehaline väärkohtlemine: “Teise inimese tervise 

kahjustamise eest, samuti löömise, peksmise või valu tekitanud muu kehalise 

väärkohtlemise eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase 

vangistusega.”), 157 (Kutse- ja ametitegevuses teatavaks saanud saladuse hoidmise 

kohustuse rikkumine: „Kutse- või ametitegevuses teatavaks saanud teise isiku tervist, 

eraelu või äritegevust puudutava teabe avaldamise eest isiku poolt, kellel on seadusest 
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tulenev kohustus hoida sellist teavet saladuses, - karistatakse rahalise karistusega.“) 169 

(Lapse ülalpidamise kohustuse rikkumine: „Vanema kuritahtliku kõrvalehoidumise eest 

oma nooremale kui kaheksateistaastasele lapsele või täisealiseks saanud, kuid abi 

vajavale töövõimetule lapsele kohtu poolt väljamõistetud igakuise elatusraha maksmisest 

- karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.“) ja 170 (Vanema 

ülalpidamise kohustuse rikkumine: „Täisealiseks saanud lapse kuritahtliku 

kõrvalehoidumise eest oma abi vajavale töövõimetule vanemale kohtu poolt 

väljamõistetud igakuise elatusraha maksmisest - karistatakse rahalise karistuse või kuni 

üheaastase vangistusega.“)71 sätestatud kuritegude korral oli kriminaalmenetluse 

alustamist õigus kohtult taotleda vaid kannatanul või tema seadusjärgsel esindajal 

(KrMK72 § 391 lg 1). Kohtule esitatavas taotluses pidi kannatanu kajastama muu hulgas 

selle isiku andmeid, kelle suhtes ta erasüüdistuse soovis esitada (KrMK § 391 lg 2 p 2), 

süüdistuse sisu (KrMK § 391 lg 2 p 3),73 isikute andmeid, kelle kutsumist kohtuistungile 

ta taotleb (KrMK § 391 lg 2 p 4), tõendeid, mille väljanõudmist ta taotleb (KrMK § 391 lg 

2 p 5) ja vajadusel lisama ka kirjalikud materjalid (KrMK § 391 lg 2 p 6). Põhjendamatute 

kaebuste vältimise eesmärgil oli kannatanul kohustus maksta ka kautsjon, millest 

kohtunik võis kannatanu osaliselt või täielikult vabastada (KrMK § 391 lg 3; kannatanu 

kaebuse osalisel või täielikul rahuldamisel kautsjon tagastati kannatanule KrMK § 396 lg 

2 alusel). Erandjuhul alustati kõne all olevate süütegude puhul kriminaalmenetlus ka 

kannatanu taotlusest sõltumata: seda pidi nõudma avalik huvi, kannatanu abitu seisund 

või tema sõltuvus süüdistatavast. Sellisel juhul viidi kriminaalmenetlus läbi üldkorras 

(KrMK § 391 lg 5). 

                                                           
 

71 Kriminaalkoodeksi kehtivuse ajal (kontrollitud KrMK redaktsiooni 11.06.1998 (RT I 1998, 61, 981) 

16.07.1998 järgi) oli nendeks süütegudeks § 113 (vägivald), 115 lg 1 (vägistamine),  1281 (saladuse avaldamine), 

129 (laim), 130 (solvamine). 

72 Kriminaalmenetluse koodeks. Vastu võetud 6. 01. 1961. a seadusega (ENSV ÜT 1961, 1, 4 ja lisa) ja 

kehtestatud 1. 04. 1961. Viimane redaktsioon: 7. 04. 2004 (RT I 2004, 27, 176) 1. 05. 2004. 

73 Vastavalt Riigikohtu praktikale oli kohtutel kohustus asja arutada üksnes esitatud süüdistuse piires. Vt 

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 24. aprill 2003. a lahendit kriminaalasjas nr 3-1-1-53-03, p 10. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/75709
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Erasüüdistusmenetluse läbiviimisel oli keskne roll kohtunikul. Kohtunikul lasus nii 

kohustus proovida kannatanut ja isikut, kelle suhtes erasüüdistus esitati, lepitada (KrMK 

§ 392 lg 1 p 2) kui ka selgitada mõlemale nende õigusi ja kohustusi (KrMK § 392 lg 1 p 3). 

Üksnes lepitamise ebaõnnestumisel alustati erasüüdistusmenetlust (KrMK § 392 lg 3).   

Erasüüdistusasja kohtulikul arutamisel oli süüdistajaks kannatanu (KrMK § 395 lg 2), 

kellel lasus Riigikohtu praktika kohaselt tõendamiskoormis74 ja kelle mõjuva põhjuseta 

ilmumata jäämine viis kriminaalmenetluse lõpetamiseni (KrMK § 395 lg 3). Ülekuulamist 

toimetas erasüüdistusasjas kohtunik (KrMK § 395 lg 6). Kui kriminaalasja arutamisel 

tekkis vajadus välja selgitada täiendavaid olulisi asjaolusid, mida ei ole võimalik 

kohtuistungil teha, oli kohtul õigus saata kriminaalasi eeluurimiseks (KrMK § 395 lg 7). 

Riigikohtu kriminaalkolleegium on selle kohta märkinud, et erasüüdistuse asjad 

erinesidki üldises korras arutatavatest asjadest selle poolest, et neis ei viidud (reeglina) 

läbi eeluurimist. Selline regulatsioon pani kriminaalkolleegiumi hinnangul kohtutele 

kohustuse eriti hoolikalt jälgida, et oleks kogutud kõik asjas olevad tõendid ning nende 

alusel väljaselgitatud sündmuse asjaolusid oleks hinnatud igakülgselt, täielikult ja 

objektiivselt. Seda võis kohus teha, kohustades menetlusosalisi tõendeid esitama või 

kogudes neid ise.75 

Kriminaalmenetluse seadustiku jõustumisega erasüüdistus kaotati ja 

kriminaalmenetluse läbiviimine kannatanu tahtest enam ei sõltu.76 Riigikohtu praktikas 

on tulnud ette, et seda on vaja eraldi rõhutada. Nimelt on Riigikohus kriminaalasjas nr 3-

1-1-60-10 märkinud järgmist: „Nõustuda ei saa kaitsjatega ka selles, et kannatanu 

kuriteokaebuse puudumine võiks välistada kriminaalmenetluse aluse olemasolu, sest 

KrMS §-s 5 sisalduv riiklikkuse (avaliku süüdistuse) põhimõte toimib kehtivas 

                                                           
 

74 Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 26. mai 1998. a lahend kriminaalasjas nr 3-1-1-71-98 ja 7. mai 2003. a 

lahend kriminaalasjas nr 3-1-1-47-03, p 11. 

75 Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 23. novembri 2004. a lahend kriminaalasjas nr 3-1-1-115-04, p 7. 

76 Juba alustatud erasüüdistusmenetlused viidi kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse § 2 lg 1alusel 

siiski lõpule. 
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kriminaalmenetlusõiguses ilma erasüüdistust võimaldavate piiranguteta.“77 Märkimist 

väärib, et kriminaalmenetluse seadustiku eelnõu esialgses versioonis oli erasüüdistus 

veel olemas,78 kuid põhjustel, mis käesoleva analüüsi koostajale teada ei ole, jäeti see 

siiski seadustiku lõplikust versioonist välja. 

2.2. Näited mujalt Euroopast 

Iseenesest ei ole erasüüdistus Euroopale võõras, kuigi kirjanduses väljendatakse 

seisukohta, et see on siiski harv nähtus, väljendudes enamasti kannatanu võitlusena 

prokuröri otsuse vastu menetlus lõpetada või süüdistusest loobuda. Seega on see 

kannatanute jaoks viimane võimalus tuua oma asi siiski kohtu ette.79 

Näiteks Prantsusmaal erasüüdistust kui sellist ei tunta, kuigi on mõned sellised süüteod, 

mille puhul peab isikule süüdistuse esitamiseks olemas olema kannatanu kaebus (nt 

eraelu puutumatuse vastu suunatud süüteod, laim ja kahjustavad avaldused pressis). 

Praktikas peavad prokurörid siiski tsiviilhageja loobumist või ilmumata jäämist, samuti 

kannatanu osalist süüd süüdistuse mitteesitamise aluseks.80 

                                                           
 

77 Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 22. septembri 2010. aasta lahend kriminaalasjas nr 3-1-1-60-10, p 10.   

78 Eelnõu seletuskirjas märgiti selle kohta järgmist: „Erasüüdistusmenetluse juures on eelnõu jäänud praeguse 

kriminaalmenetluse koodeksi erasüüdistusmenetluse põhiskeemi juurde. Lünk on praegu eelnõu § 394 lg-s 1, mis 

sätestab kuritegude loetelu, milliste puhul on võimalik erasüüdistusmenetluse alustamine. Nimetatud lünga 

täitmine on võimalik pärast seda, kui Riigikogu menetluses on selgunud karistusseadustiku eelnõu eriosa lõplik 

redaktsioon. Erasüüdistusmenetluse algatamine on üks olulisematest kannatanu õigustest, kuid eelnõu annab 

erasüüdistusmenetluse alustamise õiguse ka prokuratuurile, kui seda nõuavad üldsuse huvid (§ 396 lg 3). 

Viimasel juhul järgitakse erasüüdistusmenetluse läbiviimisel käskmenetluse sätteid.“ 

79 Wade, M., Lewis, C., Aubusson de Cavarlay, B. Well-informed? Well Represented? Well Nigh Powerless? 

Victims and Prosecutorial Decision-making. European Journal on Criminal Policy and Research, 2008, 14(2–3), 

pp. 249–261, p. 260. 

80 Aubusson de Cavarlay, B. (2006). The prosecution service function within the French criminal justice system. 

In Jehle/Wade Coping with overloaded criminal justice systems — The rise of prosecutorial power across 

Europe. Berlin: Springer, pp. 185–205, p. 196. 
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Hollandis erasüüdistus võimalik ei ole.81 See ei tähenda siiski, et kannatanu ei saaks 

mõjutada asjade käiku. Esiteks, mõningate süütegude (nt laim) puhul on vaja kannatanu 

kaebust, et süüdistus üldse esitada. Teiseks, kannatanu võib apellatsioonikohtule esitada 

kaebuse prokuröri otsustuste peale menetlus lõpetada või süüdistusest loobuda.82 

Hispaanias otsustab süüdistuse esitamise ja sellest loobumise üle tavaliselt prokurör, 

isegi kui menetluses on teisi süüdistavaid pooli (nt kannatanu). Siiski on rida süütegusid, 

mis on seotud erasfääriga (nt vigastuste tekitamine ja laim), mille puhul oodatakse 

erasüüdistaja initsiatiivi: sellisel juhul on süüdistajaks kannatanu, keda abistab jurist. Kui 

kannatanu on alaealine või vaimupuudega, peab prokurör siiski sekkuma ja süüdistamise 

üle võtma.83 

Rootsis on erasüüdistus võimalik, kuid praktikas vähe kasutatud. Teatud juhtudel on 

kannatanul õigus süüdistamine ise üle võtta ja olla erasüüdistajaks olukorras, kus 

prokurör on mingil põhjusel hoidunud süüdistuse esitamisest.84  

Inglismaal ja Walesis, kus erasüüdistus mängis ajalooliselt väga suurt rolli, on selle 

tähtsus ajapikku vähenenud, omades tänapäeval siiski vähemalt teoreetilist olulisust.85 

Erasüüdistus on siiani menetluslikult võimalik, kuid seda võimalust kasutatakse ainult 

                                                           
 

81 Blom, M., & Smit, P. (2006). The prosecution service function within the Dutch criminal justice system. In 

Jehle/Wade Coping with overloaded criminal justice systems — The rise of prosecutorial power across Europe. 

Berlin: Springer, pp. 237–256, p. 251. 

82 Wade et al, p. 258. 

83 Aebi, M., & Balcells, M. (2008). The prosecution service function within the Spanish criminal justice system. 

European Journal on Criminal Policy and Research, 14(2–3), pp 311–331, p. 315. 

84 Zila, J. (2006). The prosecution service function within the Swedish criminal justice system. In Jehle/Wade 

Coping with overloaded criminal justice systems — The rise of prosecutorial power across Europe. Berlin: 

Springer. Berlin: Springer, pp. 285–311, pp. 290-291. 

85 Cardenas, J. The Crime Victim in the Prosecutorial Process. 9 Harv. J. L. & Pub. Pol'y 357 1986, p. 366. 
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siis, kui prokurör keeldub süüdistust esitamast, enamasti tõenduslikel põhjustel.86 

Saksamaal on hulk delikte (Antragsdelikte), mida menetletakse üksnes juhul, kui 

kannatanu seda soovib ja mille menetluse võib prokurör lõpetada viitega sellele, et seda 

peaks menetletama erasüüdistusmenetluses. Tavaliselt on prokuröri loobumise 

põhjuseks avaliku huvi puudumine. Sellisel juhul on asja edasine menetlemine kannatanu 

otsustada. Nimetatud süütegude puhul võib ka kannatanu ise ilma eelneva prokuröri 

otsustuseta süüdistuse esitada, kuid siis on prokuröril kuni kohtuotsuse tegemiseni 

võimalik süüdistus üle võtta. Erasüüdistuse puhul lasub kannatanul kohustus hüvitada 

süüdistatava õigeksmõistmise korral viimasele kohtukulud, samuti võib süüdistatav 

sellisel juhul esitada kaebuse valesüüdistuse kohta. Arvestades neid asjaolusid, ei ole 

üllatav, et läbiviidud uuringute tulemuste kohaselt kulmineerub ainult ligi 10% juhtudest, 

mil prokurör on menetluse lõpetanud viitega võimalusele esitada erasüüdistus, ka 

tegelikult erasüüdistuse esitamisega. Näiteks 2003. aastal langetasid esimese astme 

kohtud otsuse 823 erasüüdistuse asjas, ja kuna see näitaja on aastate jooksul olnud 

suhteliselt stabiilne, siis võib öelda, et Saksamaal on erasüüdistus väga harv nähtus.87 

Võib öelda, et on loomulik, et riikide haldussuutlikkuse arenemisega nihkus süüdistamine 

eraisikutelt riigile. Sellel on mitu põhjust. Esiteks on erasüüdistused tihti ebatäpsed ja 

erasüüdistust iseloomustab ülekaalukas kannatanu kättemaksusoov.88 Kogukonna 

stabiilsust ohustab see, kui kannatanu süüdistab süütut inimest. Isegi, kui isik on 

faktiliselt süüdi, nõuavad mõned kannatanud silma vastu kahte silma, mis viib sama 

tulemuseni. Seega, kogukonna stabiilsus ja rahu, samuti karistuse proportsionaalsus on 

paremini tagatud, kui süüdistamismonopol on riigi käes. Teiseks, karistusõiguse arenguga 

kriminaliseeritakse teod, kus puudub kannatanu, mis tähendab, et nende puhul ei tule 

                                                           
 

86 Vt Wade et al, p. 255. 

87 Elsner, B., & Peters, J. (2006). The prosecution service function within the German criminal justice system, In 

Jehle/Wade Coping with overloaded criminal justice systems — The rise of prosecutorial power across Europe. 

Berlin Heidelberg New York: Springer, pp. 207–236, p 224. 

88 O’Hara E.A. Victim Participation in Criminal Process. 13 J.L. & Pol'y 229 2005., p. 236. 
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erasüüdistus üldse kõne alla. Lisaks omandavad sellised teod nagu vargus, kelmus ja 

surma põhjustamine ettevaatamatusest niivõrd keeruka sisu, et on raske tõmmata joont 

kuriteo ja sotsiaalselt aktsepteeritud käitumise vahel. Ja kuigi isegi prokurörid ei ole alati 

võimelised seda piiri tõmbama, on nad enamasti objektiivsemad ega ole kaasusega 

emotsionaalselt seotud.89 Kolmandaks (ja risti vastupidiseks esimesele argumendile) 

võib kannatanu olla liiga kergesti andestav, mille tõttu võib süüdlane jääda karistuseta, 

mida kogukond ootab. Ka tuleb arvestada, et erasüüdistus nõuab ressursse (aeg, 

jõupingutused, raha), mida osadel kannatanutel ei ole. See võib omakorda põhjustada 

ühiskonnas olukorra, kus enda õiguste eest seisavad eelkõige jõukamad kannatanud.90 

Kokkuvõttes võib öelda, et riiklik süüdistus võrreldes erasüüdistusega: 

1.) Aitab tagada võrdset juurdepääsu õiglusele; 

2.) Suurendab otsuste täpsust; 

3.) Aitab eristada kriminaalset käitumist sotsiaalselt aktsepteeritavast käitumisest; 

4.) Aitab tagada, et süüdlased saavad karistatud, ohjeldades sealjuures kannatanute 

kättemaksusoovi.91  

Seega ei ole asjaolus, et erasüüdistuse roll Euroopa riikide kriminaalmenetlustes on 

väheoluline, midagi märkimisväärset, vaid tegemist on loomuliku ühiskondliku 

arenguprotsessi resultaadiga.   

2.3. Võimalikud muudatused Eestis ja nende potentsiaalne mõju 

Tulles tagasi Eesti kriminaalmenetluse juurde ja jättes kõrvale ettepaneku piirata 

absoluutset legaliteedipõhimõtet, ei saa välistada ka erasüüdistuse tagasitoomise 

võimalikkust. Arvestades eespool toodud analüüsi, sh teiste riikide kogemusi, võiks 

põhimõtted, mida tuleks silmas pidada, olla järgmised: 

1) Erasüüdistusmenetlus on võimalik ainult teatud süütegude puhul, mis jäävad nn 

                                                           
 

89 Samas, lk 237. 

90 Samas, lk 238. 

91 Samas, lk 238-239. 
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erasfääri ja mis on suunatud konkreetse kannatanu vastu. Sellest nimekirjast 

peaks välja jääma raskemad süüteod (tuleb automaatselt eeldada avalikku huvi, nt 

raske tervisekahjustuse tekitamine, surma põhjustamine ettevaatamatusest) ja 

süüteod, mis on juba oma olemuselt suunatud ühiskonna haavatavamate liikmete 

(alaealised) vastu.  

2) Kannatanul on õigus esimeses punktis nimetatud süütegude korral alustada 

erasüüdistusmenetlust. Kui info võimaliku kuriteo kohta on laekunud prokurörile 

kannatanust sõltumatult, on prokuröril õigus süüteo menetlemisest keelduda, 

viitega kannatanu õigusele alustada erasüüdistusmenetlus. 

3) Prokurör on kohustatud menetluse ise läbi viima ja süüdistuse esitama, kui 

eksisteerib avalik huvi (nt on konkreetne kannatanu alaealine või on süüdistatav 

alaealine92). 

4) Erasüüdistuse korral lasub tõendamiskoormis kannatanul, prokurör menetlusest 

osa ei võta. Asja arutatakse süüdistuse piires. Protsessi kvaliteedi tõstmiseks võiks 

kaaluda kannatanu esindaja kohustusliku kohaloleku kehtestamist. Teine 

võimalus on anda kohtunikule menetluse kulu suunamisel suurem roll kui tal on 

võistlevas menetluses. 

5) Süüdistatava õigeksmõistmise korral peaks vähemalt osa kohtukulusid jääma 

kannatanu kanda. Siin võib kaaluda nii kriminaalmenetluse koodeksi ajal kehtinud 

kautsjoni tasumise kohustuse juurutamist kui ka nt põhimõtte sissetoomist, et 

kannatanu peab tasuma süüdistatava kaitsekulud. Võimalik kannatanul lõplikult 

lasuvate rahaliste kohustuste suurus tuleb siiski hoolikalt läbi mõelda, et see ei 

saaks takistuseks erasüüdistuse esitamisel ega kulmineeruks olukorraga, mille 

eest hoiatab erialakirjandus: olukorraga, kus teatud süütegude puhul saavad oma 

õiguste eest seista üksnes jõukamad kannatanud.  

Nimetatud punktidest on erasüüdistusmenetluse sisu määramisel ehk kõige olulisem see, 

                                                           
 

92 Ka siin võiks käesoleva analüüsi koostaja arvates eeldada avalikku huvi, kuna alaealist süüdistatavat ei tohiks 

jätta kannatanu kättemaksusoovi meelevalda, vaid otsida võimalusi tema resotsialiseerimiseks, mida eriti just 

alaealiste asjadele spetsialiseeruvad prokurörid kindlasti erapooletult teha saavad. 
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milliste süütegude puhul võiks erasüüdistus üldse kõne alla tulla. Nagu eespool märgitud 

peab süütegu selleks, et keegi üldse oleks huvitatud erasüüdistuse esitamisest, 

puudutama konkreetset kannatanut, st tegemist peab olema süüteoga, mis on oma 

olemuselt suunatud konkreetse kannatanu vastu. Seejuures peaks tegemist olema 

kergema süüteoga, s.o süüteoga, mis ei kahjusta õigushüve olulisel määral, sest vastasel 

juhul on süüteo menetlemiseks olemas avalik huvi ja prokuröril lasub kohustus ise 

menetlusega edasi minna. Ka ei tohiks olla tegemist süüteoga, mis on juba oma olemuselt 

suunatud ühiskonna nõrgemate liikmete, eelkõige alaealiste vastu. Välistada tuleks ka 

seksuaalsüüteod, millega tihti kaasneb häbitunne kannatanul, mis võib viia selleni, et 

kannatanu loobub menetluse alustamise taotlemisest süüdistava suhtes, et ise mitte 

sattuda tähelepanu keskpunkti. Iseenesestmõistetavalt peaks välistatud olema ka need 

süüteod, mille puhul on süüteo toimepanemiseks vaja kannatanu nõusolek (raseduse 

hilinenud katkestamine). Vaadanud karistusseadustiku nimetatud kriteeriumeid arvesse 

võttes läbi (sealjuures arvestamata karistusõiguse revisjonikomisjoni töö tulemusi, kuna 

nende sisseviimine seadusesse ei ole veel kindel), võiks käesoleva analüüsi koostaja 

hinnangul erasüüdistus kõne alla tulla järgmiste süütegude puhul: 

1) Isikuvastased süüteod: 

1. § 120  

2. § 121 (erasüüdistus oli võimalik kriminaalmenetluse koodeksi ajal) 

3. § 12293 

4. § 123 

5. § 124 

6. § 13694 

7. § 137 

                                                           
 

93 Arvestades, et tegemist on süüteoga, mille eest on ette nähtud karistusena kuni viieaastane vangistus, võib 

erasüüdistuse võimaluse ka välistada. 

94 Arvestades, et tegemist on süüteoga, mille eest on ette nähtud karistusena kuni viieaastane vangistus, võib 

erasüüdistuse võimaluse ka välistada. 
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Märkused: KarS § 121(-122) puhul on üks oluline aspekt, millele tuleb kindlasti 

tähelepanu pöörata, asjaolu, et erasüüdistusmenetluse kohaldamine ei ole võimalik juhul, 

kui kannatanu ja süüdlane on lähisuhetes. Siin võib välja pakkuda mitu lahendust. Esiteks, 

tunnustada, et lähisuhte korral on prokurör avaliku huvi olemasolu tõttu kohustatud ise 

süüdistaja rolli võtma. Selline lähenemine oleks paindlik, andes prokuratuurile (ja 

kaebemenetluse kaudu kohtupraktikale) võimaluse lähisuhte mõiste sisustamiseks. 

Teine võimalus on lahendada see küsimus materiaalõiguse tasandil, tuues 

karistusseadustikku lähisuhte vägivalla tarvis eraldi koosseisu, kas siis lähisuhte mõiste 

täpse määratlemisega või samuti võimalusega jätta selle mõiste täpsema sisu 

määratlemine kohtupraktika hooleks. Käesoleva analüüsi koostaja arvates iseenesest 

vajadus eraldi koosseisu jaoks praegusel ajal puudub, kuivõrd KarS § 121 sätestab avarad 

sanktsiooniraamid, andes võimaluse vajadusel karistada peresisese vägivalla 

toimepanijat raskema karistusega. Lisaks on olemas võimalus kvalifitseerida järjepidev 

vägivald KarS § 122 järgi ja karistada süüdlast kuni viieaastase vangistusega. Arvestades 

ühtlasi praegust karistusseadustiku loogikat, mille järgi pigem hoidutakse koosseisude 

sees kannatanute diferentseerimisest (v.a alaealistevastased süüteod), võiks 

erasüüdistusmenetluse kohaldamise küsimuse lahendada siiski menetlusliku 

regulatsiooni tasandil, st kriminaalmenetluse seadustikus. 

2) Poliitiliste ja kodanikuõiguste vastased süüteod:95 

1. § 156 

2. § 157 (erasüüdistus oli võimalik kriminaalmenetluse koodeksi ajal) 

3) Süüteod perekonna ja alaealise vastu: 

1. § 169 (erasüüdistus oli võimalik kriminaalmenetluse koodeksi ajal) 

2. § 170 (erasüüdistus oli võimalik kriminaalmenetluse koodeksi ajal) 

4) Varavastased süüteod: 

1. § 215 lg-d 1 ja 2 

                                                           
 

95 Võib arutleda, kas nimetatud peatükist võiks kõne alla tulla veel mõni süütegu, mille puhul kohaldada 

erasüüdistusmenetlust. Käesolevaga on välja pakutud üksnes need süüteod, mis analüüsi koostaja arvates on 

seotud konkreetse kannatanuga ega riiva avalikke huve. 
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Märkused: Üldiselt võiks varavastased süüteod käesolevast nimekirjast välja jätta juba 

ainuüksi seetõttu, et arvestades nende arvukust liiguks nende puhul 

erasüüdistusmenetluse rakendamise korral kogu kriminaalmenetlussüsteem tagasi 

kannatanu- mitte enam riigikeskseks. Ühe võimaliku süüteona, mille puhul võiks siiski 

erasüüdistust rakendada, tuleb kõne alla asja omavoliline kasutamine, mis ei riiva 

omandiõigust sel määral nagu nt vargus, kelmus ja asja hävitamine või kahjustamine. 

Tuleb möönda, et selline seisukoht on siiski vaieldav ja erasüüdistussüsteemi selguse 

huvides võib varavastased süüteod erasüüdistuse alla kuuluvate süütegude nimekirjast 

hoopis välja jätta. 

5) Avaliku rahu vastased süüteod: 

1. § 25796 

2. § 266 lg-d 1 ja 297 

Potentsiaalsete erasüüdistuste arv98 

2010. aastal registreeriti Eestis 48 340 kuritegu, millest: 

1) Isikuvastaseid süütegusid 5377, millest omakorda: 

1. § 120 – 451  

2. § 121 – 4320 

3. § 122 – 61  

4. § 123 – 6  

5. § 124 – 3  

6. § 136 – 44  

                                                           
 

96 On kuulda olnud ka võimalus, et see süütegu kaotatakse karistusseadustikust üldse ära. Sellisel juhul jääks ta 

muidugi käesolevast nimekirjast välja. Käesolevasse nimekirja lisamise vastu räägib asjaolu, et ettenähtud 

sanktsiooniks on kuni viis aastat vangistust; nimekirja lisamise poolt aga asjaolu, et kuigi süütegu asetseb 

avaliku rahu vastaste süütegude nimekirjas, riivab ta oma olemuselt siiski üksnes konkreetse kannatanu õigusi. 

97 Ka selle süüteo puhul võib asuda seisukohale, et vaatamata paiknemisele karistusseadustikus on ta suunatud 

konkreetse kannatanu vastu. 

98 Käesolevas analüüsis on kasutatud Justiitsministeeriumilt saadud statistikat. 
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7. § 137 – 8 

Kokku registreeriti eespool loetletud süütegusid 4893, mis moodustab 91% 

registreeritud isikuvastastest süütegudest. 

Arvestades, et erasüüdistuse valdkonnast tuleks välja jätta peresisese vägivalla juhtumid, 

on siinkohal asjakohane eraldi kajastada ka andmeid perevägivalla kohta, mis 2010. 

aastast kahjuks puuduvad, kuid on olemas 2011. aasta ja 2012. aasta kohta (vt allpool).  

2) Poliitiliste ja kodanikuõiguste vastaseid süütegusid 86, millest omakorda:  

8. § 156 – 6  

9. § 157 – 11 

Kokku registreeriti eespool loetletud süütegusid 17, mis moodustab 19,8% registreeritud 

poliitiliste ja kodanikuõiguste vastastest süütegudest.   

3) Süütegusid perekonna ja alaealise vastu 375, millest omakorda: 

10. § 169 – 248 

11. § 170 – 1 

Kokku registreeriti eespool loetletud süütegusid 249, mis moodustab 66,4% 

registreeritud süütegudest perekonna ja alaealise vastu.   

4)  Varavastaseid süütegusid 30 235, millest omakorda: 

12. § 215 – 33999 

Asja omavoliline kasutamine moodustas 1,1% registreeritud varavastastest süütegudest. 

5) Avaliku rahu vastaseid süütegusid 4162, millest omakorda:  

13. § 257 – 95  

14. § 266 – 2592100 

Kokku registreeriti eespool loetletud süütegusid 2687, mis moodustab 64,6% 

                                                           
 

99 Puuduvad täpsemad andmed kõne all oleva paragrahvi esimese ja teise lõike kohta. 

100 Puuduvad täpsemad andmed kõne all oleva paragrahvi esimese ja teise lõike kohta. 
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registreeritud avaliku rahu vastastest süütegudest.    

2011. aastal registreeriti Eestis 42 567 kuritegu, millest: 

1) Isikuvastaseid süütegusid 6108, millest omakorda: 

1. § 120 – 677  

2. § 121 – 4785  

3. § 122 – 70  

4. § 123 – 8  

5. § 124 – 1  

6. § 136 – 33  

7. § 137 – 8  

Kokku registreeriti eespool loetletud süütegusid 5582, mis moodustab 91,4% 

registreeritud isikuvastastest süütegudest. 

2011. a101 toime registreeritud ähvardamistest (§ 120) oli perevägivallaga102 tegemist 

239 juhul, st registreeriti 438 ähvardamist, mis jäid väljaspoole pereringi. Kehalise 

                                                           
 

101 Käesoleva analüüsi koostaja käsutuses on andmed registreeritud kuritegude kohta paragrahvi kaupa, samuti 

andmed pereseisese vägivalla kohta, kus on eraldi välja toodud nii registreeritud vägivallategude koguarv kui ka 

perevägivalla juhtude arv. Andmed registreeritud vägivallategude koguarvu osas üks ühele ei kattu, mistõttu on 

käesolevas analüüsis vägivallategude koguarv sõltuv sellest, millist andmestikku aluseks võtta. Ühtse lähenemise 

saavutamiseks on vägivallategude koguarv võetud siiski sellest andmestikust, mis kajastab kõiki Eestis 

registreeritud kuritegusid. Tuleb ka märkida, et erinevused ei ole suured: nt 2011. a registreeriti üldandmete 

kohaselt 4785 § 121 alusel kvalifitseeritavat süütegu, peresisest vägivalda kajastavate andmete kohaselt oli 

selleks arvuks aga 4789, 2012. aastal oli näitajateks sama süüteo puhul vastavalt 5311 ja 5296. 2012. aastal 

kõiguvad näitajad ka § 120 puhul – vastavalt 700 ja 699.  

102 Perevägivalla mõiste sisustamisel on Justiitsministeerium lähtunud Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla 

ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioonist, mille Artikkel 3 p b kohaselt on perevägivald 

igasugune füüsiline, seksuaalne ja psühholoogiline vägivallaakt, mis leiab aset  perekonnas või koduseinte vahel 

või endiste või praeguste abikaasade või partnerite vahel, sõltumata sellest, kas vägivallatseja elab või on elanud 

koos ohvriga samas elukohas. 

 



56 

 

 

väärkohtlemise (§ 121) puhul olid vastavad näitajad perevägivald 1508 juhtu ja 

pereväline vägivald 3277. Piinamise (§ 122) puhul olid vastavad näitajad perevägivald 59 

juhtu ja pereväline vägivald 11 juhtu. Seega jäi § 120-122 puhul 3726 juhtu väljaspoole 

pereringi. See tähendab omakorda, et kui teha eespool toodud nimekirjas vastavad 

korrelatsioonid, registreeriti seitsme nimetatud paragrahvi alusel 3776 perevägivalda 

mittepuudutavat süütegu, mis moodustab omakorda 61% registreeritud isikuvastastest 

süütegudest.  

2) Poliitiliste ja kodanikuõiguste vastaseid süütegusid 75, millest omakorda:  

8. § 156 – 3  

9. § 157 – 6 

Kokku registreeriti eespool loetletud süütegusid 9, mis moodustab 12% registreeritud 

poliitiliste ja kodanikuõiguste vastastest süütegudest. 

3) Süütegusid perekonna ja alaealise vastu 403, millest omakorda:  

10. § 169 – 233   

11. § 170 – 0 

Kokku registreeriti eespool loetletud süütegusid 233, mis moodustab 57,8% 

registreeritud süütegudest perekonna ja alaealise vastu.   

4) Varavastaseid süütegusid 24 389, millest omakorda:  

12. § 215 – 314103 

Asja omavoliline kasutamine moodustas 1,3% registreeritud varavastastest süütegudest. 

5)  Avaliku rahu vastaseid süütegusid 3277, millest omakorda: 

13. § 257 – 74  

14. § 266 – 2032104 

Kokku registreeriti eespool loetletud süütegusid 2106, mis moodustab 64,3% 

                                                           
 

103 Puuduvad täpsemad andmed kõne all oleva paragrahvi esimese ja teise lõike kohta. 

104 Puuduvad täpsemad andmed kõne all oleva paragrahvi esimese ja teise lõike kohta. 
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registreeritud avaliku rahu vastastest süütegudest.     

2012. aastal registreeriti Eestis 40 816 kuritegu, millest: 

1) Isikuvastaseid süütegusid 6752, millest omakorda: 

1. § 120 – 700  

2. § 121 – 5311  

3. § 122 – 105  

4. § 123 – 14  

5. § 124 – 3  

6. § 136 – 46  

7. § 137 – 8 

Kokku registreeriti eespool loetletud süütegusid 6187, mis moodustab 91,6% 

registreeritud isikuvastastest süütegudest. 

2012. a toime registreeritud ähvardamistest (§ 120) oli perevägivallaga tegemist 251 

juhul, st registreeriti 449 ähvardamist, mis jäid väljaspoole pereringi. Kehalise 

väärkohtlemise (§ 121) puhul olid vastavad näitajad perevägivald 1793 juhtu ja 

pereväline vägivald 3518. Piinamise (§ 122) puhul olid vastavad näitajad perevägivald 70 

juhtu ja pereväline vägivald 35 juhtu. Seega jäi § 120-122 puhul 4002 juhtu väljaspoole 

pereringi. See tähendab omakorda, et kui teha eespool toodud nimekirjas vastavad 

korrelatsioonid, registreeriti seitsme nimetatud paragrahvi alusel 4073 perevägivalda 

mittepuudutavat süütegu, mis moodustab omakorda 60,3% registreeritud isikuvastastest 

süütegudest.  

2) Poliitiliste ja kodanikuõiguste vastaseid süütegusid 80, millest omakorda:   

8. § 156 – 9  

9. § 157 – 6 

Kokku registreeriti eespool loetletud süütegusid 15, mis moodustab 18,8% registreeritud 

poliitiliste ja kodanikuõiguste vastastest süütegudest. 

3) Süütegusid perekonna ja alaealise vastu 404, millest omakorda:  

10. § 169 – 222  
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11. § 170 – 0 

Kokku registreeriti eespool loetletud süütegusid 222, mis moodustab 55% registreeritud 

süütegudest perekonna ja alaealise vastu.   

4) Varavastaseid süütegusid 22 800, millest omakorda  

12. § 215 – 290105 

Asja omavoliline kasutamine moodustas 1,3% registreeritud varavastastest süütegudest. 

5) Avaliku rahu vastaseid süütegusid 3109, millest omakorda:  

13. § 257 – 81  

14. § 266 – 1927106   

Kokku registreeriti eespool loetletud süütegusid 2008, mis moodustab 64,6% 

registreeritud avaliku rahu vastastest süütegudest.    

Arvestades eespool toodut oleks potentsiaalne erasüüdistuste arv nimetatud 14 süüteo 

puhul (eeldusel, et kõigil juhtudel puudub avalik huvi) ca 6500 (2011. a 6388; 2012. a 

6608 registreeritud avaldust), seega ca 15-16% registreeritud kuritegudest (2011. a 15% 

ja 2012. a 16,2% registreeritud süütegudest).    

 

3. Eeluurimistähtaeg kriminaalmenetluses   

3.1. Eelnõu sisu ja selle põhjendused 

 

Eelnõuga on plaanitud teha KrMS-i teksti järgmised muudatused. 

295 SE § 1: 

32) paragrahv § 130 lg 2-4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

                                                           
 

105 Puuduvad täpsemad andmed kõne all oleva paragrahvi esimese ja teise lõike kohta. 

106 Puuduvad täpsemad andmed kõne all oleva paragrahvi esimese ja teise lõike kohta. 
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„/…/ (3) Kohtueelses menetluses ei või kahtlustatav või süüdistatav olla vahistatud üle kolme kuu. Kui 

kohus leiab põhistatud kaalutlusotsuse alusel, et isik kujutab endast ohtu riiklikule julgeolekule või 

võib jätkata inimeste elu või tervist või vabadust oluliselt ohustavate kuritegude toimepanemist, võib 

kohus lubada vahistust kuni kuus kuud.“ 

43) paragrahvi § 2052 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

„(1) Kohtueelne menetlus peab olema lõpule viidud hiljemalt kahe kuu jooksul. Selle tähtaja hulka 

arvatakse aeg kriminaalmenetluse alustamisest esimese uurimus- või muu menetlustoiminguga kuni 

päevani, mil kriminaaltoimik edastatakse prokuratuurile käesoleva seadustiku paragrahvis 222 

sätestatud korras või kuni kriminaalasja menetluse lõpetamiseni.  

(2) Prokuratuur võib üldjuhul pikendada kohtueelse menetluse tähtaega kuni nelja kuu võrra. Kui 

asjas on kahtlustatav või läbi on viidud läbiotsimine või teostatud on jälitustoiminguid, siis 

prokuratuur võib kohtueelse menetluse tähtaega pikendada põhjendatud määruse alusel kuni ühe 

kuu võrra. Kohtueelse menetluse iga järjekordne pikendamine kuni kahe kuu võrra on lubatud 

erandjuhul ainult eeluurimiskohtuniku põhjendatud määruse alusel. Kohtueelse menetluse 

pikendamiseks tutvub eeluurimiskohtunik kriminaaltoimikuga ja selgitab kuriteo raskust, puudutatud 

isikute õiguste riivet, kriminaalasja keerukust ja mahukust, kriminaalmenetluse senist käiku, tõendeid 

ning muid asjaolusid ning teeb kaalutlusõiguse alusel määruse kriminaalmenetluse edasise 

pikendamise vajalikkuse kohta. 

(3) Kahtlustataval ja tema kaitsjal on õigus saada kohtueelse menetluse pikendamise taotlus, selle 

aluseks olevad dokumendid ning olla prokuratuuri ja eeluurimiskohtuniku poolt ära kuulatud 

mõistliku aja jooksul enne kohtueelse menetluse tähtaja pikendamise küsimuse lahendamist. Määrus 

kohtueelse menetluse tähtaja pikendamise või sellest keeldumise kohta esitatakse koheselt 

kahtlustatavale ja kaitsjale. Prokuratuuri kohtueelset menetlust pikendav määrus on kahtlustatava ja 

kaitsja poolt eeluurimiskohtunikule käesoleva seaduse §-de 228-231 korras edasikaevatav. 

Eeluurimiskohtuniku kohtueelse menetluse pikendamise määruse peale võib kahtlustatav või tema 

kaitsja esitada määruskaebuse käesoleva seadustiku 15. peatükis sätestatud korras. 

(4) Kui on vaja kohtueelse menetluse tähtaega pikendada, on uurimisasutus kohustatud koostama 

selle kohta motiveeritud taotluse ja esitama selle prokuratuurile koos ärakirja edastamisega 

kahtlustatavale ja kaitsjale enne eeluurimise tähtaja möödumist. Kohtueelse menetluse 

pikendamiseks erandlikel asjaoludel on prokuratuur kohustatud koostama selle kohta motiveeritud 

taotluse ja esitama selle eeluurimiskohtunikule, edastades selle ärakirja kahtlustatavale ja kaitsjale 

enne eeluurimise tähtaja möödumist. 

(5) Kui prokuratuur kohustab uurimisasutust tegema lisatoiminguid või kohus tagastab süüdistusakti 

prokuratuurile käesoleva seadustiku paragrahv 262 punkti 2 kohaselt, samuti lõpetatud kriminaalasja 

uuendamise korral, määrab prokuratuur täiendava eeluurimise tähtaja ühe kuu piirides, arvates 

kriminaalasja uuendamise päevast. Tähtaja edasine pikendamine neis kriminaalasjades toimub 

käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud alustel.  
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(6) Kui kohtueelset menetlust ei ole lõpule viidud käesolevas paragrahvis ettenähtud tähtaegade 

jooksul või eeluurimiskohtunik ei pikenda määrusega kohtueelse menetluse tähtaega, loetakse 

kriminaalmenetlus lõpetatuks ja prokuratuur on kohustatud tegema kohtueelse menetluse 

lõpetamise määruse, mille ärakiri edastatakse süüdistatavale ja kaitsjale.“.107 

                                                           
 

107 SE 295 seletuskirjas antakse muudatustele järgmised põhistused:  

Paragrahvi 2052 muudatus sätestab Riigiprokuratuurile kohustusena lõpetada kriminaalmenetlus juhul, kui kuriteo 
raskust, kriminaalasja keerukust ja mahukust, kriminaalmenetluse senist käiku ja muid asjaolusid arvestades ei ole võimalik 
kriminaalasja mõistliku menetlusaja jooksul lahendada. Hetkel kehtiv KrMS näeb Riigiprokuratuurile ette üksnes sellise 
lõpetamise võimaluse, mitte kohustuse. Selline õiguslik regulatsioon ei ole määratletud, arusaadav ega ettenähtav. 
Kriminaalmenetluse subjektil ei ole õiguskindlust, et kriminaalmenetlus ka lõpetatakse, kui tema suhtes on 
kriminaalmenetlust toimetatud ebamõistikult pika aja vältel. Seadusemuudatuse eesmärgiks on välistada, et isik oleks 
ebamõistlikult pika aja vältel kriminaalasjas kahtlustatava või süüdistatava staatuses ja seega ebakindel oma tuleviku suhtes, 
samuti taluma muid kriminaalmenetlusega kaasnevaid negatiivseid tagajärgi, mis võivad mõjutada isiku elukorraldust (näiteks 
liikumisvabaduse, ametikohal töötamise vms piirangud). Järelikult juhul, kui kuriteo raskust, kriminaalasja keerukust ja 
mahukust, kriminaalmenetluse senist käiku ja muid asjaolusid (sh EIK ja Riigikohtu praktikat) arvestades on selge, et 
kriminaalasja ei ole võimalik mõistliku menetlusaja jooksul lahendada, tuleb menetlus lõpetada. 

Riigikohus on selgitanud lahendites 3-1-1-3-04 ja 3-1-1-95-05, et isiku subjektiivne õigus nõuda enda kohtuasja 
menetlemist mõistliku aja jooksul tuleneb Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitse Konventsiooni 6. artikli 1. punkti 
esimesest lausest. Üldiselt loeb EIK taunitavaks ja ebamõistlikuks kriminaalmenetlused, mille kestus ületab erinevatel 
põhjustel 3-5 aastat (A.J. Hadjihanna Bros (Tourist Enterprises) Ltd & Hadjihannas vs. Cyprus (no 34579/05); Oberwalder vs. 
Slovenia (no 75567/01); Sedmak vs. Slovenia (no 77522/01); Kangasluoma vs. Finland,( p 26); Reinhardt and Slimane-Kaļd vs. 
France; Dostál vs. Czech Republic (application no 52859/99); Kadlec and Others vs. Czech Republic (no 49478/99); Szakály vs. 
Hungary (no 59056/00); Gjashta vs. Greece (no 4983/04); Dostál vs. the Czech Republic (no 26739/04)). 

EIK vaatles EIÕK art 6 lg 1 rikkumisena enam kui kolmeaastast menetlust (Boca vs. Belgium, Ciccardi vs. Italy, Napijalo vs. 
Croatia, EO and VP vs. Slovakia). Nelja aasta ja seitsmekuiseid tsiviilmenetlusi loeti EIÕK rikkumiseks lahendites Fernandes 
Cascao vs. Portugal ja Zironi vs. Italy. EIK on seisukohal, et sõltumata sellest, kas tegemist on tsiviil- või kriminaalasjaga, samuti 
juriidilise isikuga, kujutab üle viie aasta kestnud menetlus endast reeglina konventsiooni art 6 rikkumist (Caracciolo vs. Italy, 
application 44382/98; Chrysoula Aggelopoulou vs. Greece, application 30293/05; Gjashta vs. Greece, application 4983/04; 
Raspoptsis vs. Greece 1262/05; Smál vs. Slovakia, application 69208/01; Koleci vs. Greece, application 14309/04; Savvas vs. 
Greece, application 22868/02; Massey vs. The United Kingdom, application 14399/02; Giannangeli vs. Italy, application 
41094/98; P.G.F. vs. Italy, application 45269/99; Väänänen vs. Finland, application 10736/03; Donner vs. Austria, application 
32407/04; Dostál vs. Czech Republic, application 52859/99; Kadlec and Others vs. Czech Republic, application 49478/99; 
Szakály vs. Hungary, application 59056/00). Riigikohus on kuriteo raskust, kriminaalasja keerukust ja mahukust, 
kriminaalmenetluse senist käiku ning muid asjaolusid arvestades heitnud ette isegi enam kui 4-aastase kestusega menetluse 
läbiviimist (3-1-1-6-11 p 18).  

Efektiivse Õigusemõistmise Euroopa Komisjoni (European Commission for the Efficiency of Justice – CEPEJ) poolt 08. 
detsembril 2006. a Strasbourgis vastu võetud raporti „Kohtumenetluse pikkus Euroopa Nõukogu liikmesriikides Euroopa 
Inimõiguste Kohtu praktika põhjal“ http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/cepej/ kohaselt on EIÕK art 6 rikkumisega 
reeglina tegemist, kui menetlus on kestnud üle 5 aasta. Ainsad asjad, milles EIK menetluse selgelt ülemäärasele kestusele 
vaatamata rikkumist ei tuvastanud, on kohtuasjad, milles süüdistatavad on meelega menetlust venitanud. Seejuures on 
oluline märkida, et oma seadusest tulenevate õiguste teostamine ei lähe venitamistaktika olla (Guerreiro vs. Portugal, Erkner 
ja Hofauer vs. Austria - viidatud lahendis on kaitsjad esitanud taotlusi asja lahendamiseks viisil, mis tagaks menetluse kiiruse 
ja efektiivsuse). 

Samas, isiku õigusele nõuda enda kohtuasja menetlemist mõistliku aja jooksul, vastandub kriminaalmenetluse raames 
iga menetleja kohustus astuda nii kohtueelses kui ka kohtumenetluses samme kriminaalasja võimalikult kiireks lahendamiseks 
(vt Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 27. 02. 2004. a otsus kriminaalasjas nr 3-1-1-3-04, p 19).  

Paragrahvi 2053 muudatus sätestab kohtueelsele menetlusele piirtähtajad ja nende pikendamise korra ning nende 
tähtaegade pikendamise põhjendatuse allutamise lõpptulemusena kohtulikule kontrollile. Läbi seadusemuudatuse tagatakse, 
et kohtueelse menetluse kestus on kriminaalmenetlusele allutatud isikutele selge ja ettenähtav ning nad ei peaks jääma 
määratlemata ajaks teadmatusse enda tuleviku suhtes. Üldjuhul oleks prokuratuuri poolt pikendatava kohtueelse menetluse 
tähtaeg kokku 6 kuud. Läbiotsimine, jälitustegevus ja isiku kahtlustatava staatuses hoidmine on isiku põhiõigusi enam riivavad 
toimingud, millest on tingitud süüdistusfunktsiooni eviva prokuratuuri poolse kohtueelse menetluse pikendamise õiguse 
piiramine. Tänasel hetkel on järjest enam tekitanud probleeme kohtueelse menetluse ebamõistlik pikkus, mis koormab liigselt 

http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/cepej/
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-1-1-3-04
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Nähtuvalt eelnõu sätete sisust on seatud eesmärgiks:  

kahtlustatavate ja süüdistatavate õiguste ning õigusselguse tagamine kriminaalmenetluse 

alguse ja kestuse, samuti õiguste rikkumisega kaasnevate kahjude hüvitamise osas; 

 

Eesmärgi saavutamiseks nähakse ette jäikade menetlustähtaegade kehtestamine 

kohtueelsele kriminaalmenetlusele ja prokuratuuri volituste oluline kärpimine, 

kitsendades nende kaalutlusotsuste tegemise ruumi ning allutades selle kohtulikule 

kontrollile. Sobivateks vahenditeks loetakse menetlusaja kestuse piiramist 2 – 6 kuuga. 

Seda tähtaega võib siiski erandkorras pikendada kokku aastani. Samuti peetakse 

vajalikuks kahtlustatava menetlusseisundi tekkimiseks ja kriminaalmenetluse 

lõpetamiseks uute aluste kehtestamist ning vahistamise tähtaegade lühendamist. Lisaks 

nähakse ette eriregulatsioon kriminaalmenetlusega tekitatud kahju hüvitamiseks. 

3.2. Eelnõu võrdlus kehtiva õigusega ja kriitika 

3.2.1. Probleemi aktuaalsus ja piirangute vajalikkus 

 

                                                           
 

kahtlustatavate põhiõigusi. Seadusemuudatus näeb ette kohustuse lõpetada kriminaalmenetlus juhul kui kuriteo raskust, 
kriminaalasja keerukust ja mahukust, kriminaalmenetluse senist käiku ja muid asjaolusid arvestades ei ole võimalik 
kriminaalasja seaduses sätestatud tähtaja jooksul lahendada. Näiteks, kui eeluurimiskohtunik on veendunud, et kohtueelne 
menetlus on võimaldanud kaalukate tõendite kogumist ja esineb veel tõendite saamise võimalusi, siis kohtunik pikendab 
tähtaegu. Kui on aga tegemist viljatu menetlemisega menetlemise enda pärast, siis tuleb eeluurimiskohtunikul jätta tähtaja 
pikendamise taotlus rahuldamata. Hetkel kehtiv kriminaalmenetluse seadustik näeb Riigiprokuratuurile ette üksnes 
võimaluse lõpetada kriminaalmenetlus mõistliku aja möödumise korral. Selline lahendus ei taga piisavalt ja ettenähtavalt 
kahtlustatava õigusi tema suhtes läbiviidava kriminaalmenetluse tõhususe ning aja suhtes. EIK seisukohalt on kriminaalasjas 
kahtlustataval ja süüdistataval õigus ootusele, et tema asja menetletaks erilise hoolikusega. EIÕK art 6 lg 1 eesmärk 
kriminaalasjades on vältida olukorda, kus kahtlustatav peab oma saatuse osas jääma liiga kauaks ebakindlasse olukorda (vt 
Konashevskaya jt vs Venemaa, p 43). Samas, isiku õigusele nõuda enda kohtuasja menetlemist mõistliku aja jooksul, 
vastandub kriminaalmenetluse raames iga menetleja kohustus astuda nii kohtueelses kui ka kohtumenetluses samme 
kriminaalasja võimalikult kiireks lahendamiseks (vt Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 27.02.2004. a otsus kriminaalasjas nr 3-1-
1-3-04, p 19). Seadusemuudatuse eesmärgiks ongi välistada olukord, kus isik oleks ebamõistlikult pika aja vältel kriminaalasjas 
kahtlustatava või süüdistatava staatuses ja seega ebakindel oma tuleviku suhtes, samuti taluma muid kriminaalmenetlusega 
kaasnevaid negatiivseid tagajärgi, mis võivad mõjutada isiku elukorraldust (näiteks liikumisvabaduse, ametikohal töötamise 
vms piirangud). Samas, isiku õigusele nõuda enda kohtuasja menetlemist mõistliku aja jooksul, vastandub kriminaalmenetluse 
raames iga menetleja kohustus astuda nii kohtueelses kui ka kohtumenetluses samme kriminaalasja võimalikult kiireks 
lahendamiseks (vt Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 27.02.2004. a otsus kriminaalasjas nr 3-1-1-3-04, p 19). Muudatus näeb 
ette ka kaitseõiguse teostamise võimaluse seoses menetlustähtaegade pikendamisega. 
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Kriminaalmenetluse puhul pole repressiivse iseloomuga mitte üksnes selle võimalik 

tulem, s.o süüdimõistetu karistamine, vaid sageli on juba menetlus ise vaadeldav 

karistusena.108 Nii kaasneb isikule kahtlustatava seisundi omistamisega paratamatult 

stigmatiseerimine (vastupidiselt protsessis endas kehtivale süütuse presumptsioonile on 

ühiskondlikus diskursuses prevaleerimas pigem rahvatarkus „kus suitsu, seal tuld“). 

Lisaks isiku maine kahjustamisele kaasnevad kriminaalmenetluse toimetamisega isiku 

suhtes ka otseselt tema põhiõiguseid ja –vabadusi piiravad meetmed, mis väljenduvad 

kohati vahetus sunnis. Seetõttu on vajalik mitte üksnes konkreetsete isikute põhiõigusi- 

ja vabadusi piiravate menetlustoimingute aluste ning kestuse täpne reguleerimine 

seaduses ja nende olemasolu (kohtulik) kontroll, vaid ka menetluse kui terviku kestuse 

piiramine, sest terve (kohtueelse) kriminaalmenetluse vältel toimub isiku õiguste 

täiendav riive ja maine jätkuv kahjustamine.  

 

3.2.2. Võimalikud vahendid piiranguteks 

 

Eeltoodu pinnalt tuleb jaatada vajadust tagada (kohtueelse) kriminaalmenetluse kestuse 

piiramine. Seega jääb üles eelkõige küsimus sobiva vahendi leidmiseks. 

Karistusseadustikus on seda reguleeritud aegumise instituudi abil, st teatud ajahetkest 

pole kuriteo uurimine ega selle eest karistamine enam lubatav. Menetlusõiguses on 

üldiseks maksiimiks EIÕK art 6 lg-st 1 tulenev kriminaalmenetluse mõistliku aja jooksul 

toimetamise nõue. See nõude tagamine on 1. septembril 2011. a jõustunud muudatustega 

sisse viidud ka KrMS-i §-de 205², 274, 274¹  ja 306 lg 1 p 6¹ sõnastusse.  

 

Samuti oli Nõukogude kriminaalmenetluses109 ja on siiani mõnedes riikides ette nähtud 

konkreetsed ajalised piirangud politseiuurimise läbiviimiseks ja süüdistatava kohtu alla 

                                                           
 

108 Vt nt Ashworth/Redmayne, The Criminal Process, lk 17; Eser, ZStW 104 (1992), 397. 

109 KrMK § 111, mille sõnastus on eelnõus sisuliselt üle võetud.  



63 

 

 

andmiseks.110 Ka mõnes EL liikmesriigis on püütud eksplitsiitselt kohtueelset 

kriminaalmenetlust kiirendada (Hispaanias prioriteetsete vägivallakuritegude puhul, 

Itaalias, Portugalis ja Saksamaal kiirmenetluses).111 Eraldivõetuna kiirendavad 

kohtueelset menetlust kindlasti ka menetlustoimingutele (vahistamine jt tõkendid) 

seatavad ajalised piirangud ja prokuratuurile ning uurimisasutustele tagatud ressursside 

maht ja nende kasutamiseks määratud selged prioriteedid (vt eelnevas peatükis 

seonduvalt kriminaalasjade selektsiooniga). 

 

3.2.3. Menetlustähtaegade taastamise kriitika 

 

Kuigi eelnõu lähtub vähemalt seletuskirjas peamiselt Euroopa Inimõiguste Kohtu 

(edaspidi EIK) praktikast mõistliku menetlusaja tagamisel, siis eelnõu tekstis on 

                                                           
 

110 Vt nt 18 U.S.C. § 3161 Time limits and exclusions: http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/3161 või New 

York Criminal Procedure Art. 30 § 30.30 Speedy trial; Time Limitations: http://law.onecle.com/new-york/criminal-

procedure/CPL030.30_30.30.html . Seejuures tuleb aga silmas pidada seda, et USA kriminaalmenetlusõiguses ei 

eristata kohtueelset kriminaalmenetlust kui ajaliselt piiritletud ja terviklikku kriminaalmenetluse faasi, mis 

eelneb kohtumenetlusele, vaid üksikuid ettevalmistavaid toiminguid, mis eelnevad ajaliselt piiritlemata 

kohtumenetlusele. Uurimistoimingud võivad leida aset ka paralleelselt kohtumenetlusega. Uurimistähtaegade 

eesmärk on eelkõige kohtusse pöördumise õiguse ja vabadusõiguse kaitse üldise oportuniteedipõhimõtte 

tingimustes. Seetõttu pole need menetlustähtajad üks-ühele üle kantavad Eesti kriminaalmenetlusõiguse 

struktuuri. 

111 Vt CEPEJ (2006) 15 „Kohtumenetluse pikkus Euroopa Nõukogu liikmesriikides Euroopa Inimõiguste Kohtu 

praktika põhjal“, lk 62: 

http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2F

www.just.ee%2Forb.aw%2Fclass%3Dfile%2Faction%3Dpreview%2Fid%3D29910%2FCEPEJ_2006_15-

EST.pdf&ei=EXgBUv-VDsmWtQb2toBg&usg=AFQjCNG-

pUqnLfIrsN3qUemzT0E5XqCAWQ&sig2=8pdZYl8Hggrql_OGq4skcA&bvm=bv.50310824,d.Yms   

Sellele vastab ka Eesti KrMS § 256¹ jj, st kiirmenetluses kahtlustatava seisundi omistamisest 48 tunni jooksul 

kohtueelse menetluse toimetamine. 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/3161
http://law.onecle.com/new-york/criminal-procedure/CPL030.30_30.30.html
http://law.onecle.com/new-york/criminal-procedure/CPL030.30_30.30.html
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.just.ee%2Forb.aw%2Fclass%3Dfile%2Faction%3Dpreview%2Fid%3D29910%2FCEPEJ_2006_15-EST.pdf&ei=EXgBUv-VDsmWtQb2toBg&usg=AFQjCNG-pUqnLfIrsN3qUemzT0E5XqCAWQ&sig2=8pdZYl8Hggrql_OGq4skcA&bvm=bv.50310824,d.Yms
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.just.ee%2Forb.aw%2Fclass%3Dfile%2Faction%3Dpreview%2Fid%3D29910%2FCEPEJ_2006_15-EST.pdf&ei=EXgBUv-VDsmWtQb2toBg&usg=AFQjCNG-pUqnLfIrsN3qUemzT0E5XqCAWQ&sig2=8pdZYl8Hggrql_OGq4skcA&bvm=bv.50310824,d.Yms
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.just.ee%2Forb.aw%2Fclass%3Dfile%2Faction%3Dpreview%2Fid%3D29910%2FCEPEJ_2006_15-EST.pdf&ei=EXgBUv-VDsmWtQb2toBg&usg=AFQjCNG-pUqnLfIrsN3qUemzT0E5XqCAWQ&sig2=8pdZYl8Hggrql_OGq4skcA&bvm=bv.50310824,d.Yms
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.just.ee%2Forb.aw%2Fclass%3Dfile%2Faction%3Dpreview%2Fid%3D29910%2FCEPEJ_2006_15-EST.pdf&ei=EXgBUv-VDsmWtQb2toBg&usg=AFQjCNG-pUqnLfIrsN3qUemzT0E5XqCAWQ&sig2=8pdZYl8Hggrql_OGq4skcA&bvm=bv.50310824,d.Yms
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otsustatud hoopis konkreetsete menetlustähtaegade taastamise kasuks112. Miks just 

sellise lahenduse kasuks on otsustatud ja millistel valikukriteeriumitel selline otsustus 

põhineb, selle kohta eelnõu seletuskirjast infot ei leia Eelnõus puudub teave ka selle kohta, 

kui pikk on Eestis kohtueelse kriminaalmenetluse kestus ja millistest teguritest on see 

tingitud.113 Puudub võrdlus menetluse kestuse kohta võrreldes Euroopa keskmisega. See 

on aga oluline kriteerium, kuna just EIK praktika kujundamisel lähtutakse võrdlevast 

infost Euroopa Nõukogu liikmesriikide kohta.114 Kriitika kehtiva õiguse aadressil on 

üldsõnaline ega osuta konkreetsetele puudustele ega vastavuse puudumisele 

rahvusvaheliste standarditega. Ühesugused menetlustähtajad on paindumatud. Need ei 

arvesta kuritegude uurimise eripäradega, nt poevarguse ja raske majanduskuriteoga, mis 

eeldavad täiesti erinevat metoodikat, mahtu ja ressurssi. Tähtajad on ilmselgelt liiga 

lühikesed ja lisavad olulisel määral menetlusbürokraatiat, st vähendavad veelgi 

uurimisasutuste, prokuratuuri ja kohtute aega raskete kuritegude uurimiseks, kuna 

täiendavalt tuleb iga paari kuu järel põhjendada kriminaalasja uurimistähtaja 

pikendamist või see lõpetada. Ekspertiiside tegemine ja jälitustegevuse kohaldamine 

muutub praktiliselt võimatuks, sest menetluse ajalised piirid on liiga kitsalt määratletud.  

 

Kriminaalmenetluse mõistliku aja nõude rikkumise korral menetluse lõpetamise 

kohustuse panemine prokuratuurile on pigem märgilise tähendusega redaktsiooniline 

parandus, mis KrMS § 205² sisu oluliselt ei muuda. Võrreldes kehtiva õigusega saab 

prokuratuur jätkuvalt hinnata, kas esinevad normi dispositsioonis kirjeldatud tunnused, 

s.o võimatus kriminaalasja mõistliku menetlusaja jooksul lahendada, lähtudes kuriteo 

                                                           
 

112 Ibid., Kohtueelse menetluse tähtaegade kaotamine oli üks KrMS suuremaid muudatusi, mille eesmärk oli 

isikute õiguste tagamise osas täiesti sisutuks muutunud ja üksnes menetlejaid koormavate eeluurimise 

uurimistähtaegade ja nende pikendamiste kaotamine. Eelnõu seletuskirjas pole ka põhjendatud, mil moel uue 

eelnõuga välditakse sisuliselt üle võetud Nõukogude regulatsiooni vigu. 

113 Sellise uuringu puhul tuleks kindlasti eristada lühimenetluste, oportuniteedipõhimõtte alusel lõpetatud ja üldmenetluses 

arutatavaid kriminaalasju, kuna nende menetlusliikide vahel esineb märgatavaid erinevusi, st üldmenetluse asjade 

ettevalmistamine nõuab reeglina märksa rohkem aega. 

114 Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, § 5 ääremrk 9 jj. 
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raskusest, kriminaalasja keerukusest ja mahust, kriminaalmenetluse senisest käigust ja 

muudest asjaoludest. Seega on prokuratuuril jätkuvalt kaalutlusruum menetluse 

lõpetamisel või lõpetamata jätmisel. Lisaks võimaldab ka kehtivas õiguses KrMS § 208 lg 

1 vaidlustada Riigiprokuratuuri määrust, millega jäetakse kriminaalmenetlus mõistliku 

menetlusaja möödumise tõttu lõpetamata, vaidlustada ringkonnakohtus. Teisest küljest 

tundub väljapakutud regulatsioon tervikuna ebavajalik, kui samaaegselt jõustub eelnõus 

välja pakutud lahendus, st menetlustähtaegade taaskehtestamine. 2 kuni 6 kuud kestnud 

ja kohtulikult kontrollitud kohtueelset menetlust ei saa kuidagi pidada ebamõistlikult 

pikaks. 

 

3.3. Põhiseadusest tulenevad nõuded kriminaalmenetluse kestusele 

 

Põhiseaduse §-d 14 ja 15 tagavad koostoimes õiguse tõhusale ja ausale menetlusele ning 

õiguse pöörduda kohtusse.115 Sellest tuleneb ka nõue kriminaalmenetlusele mõistliku aja 

jooksul.116 Seega seab põhiseadus kriminaalmenetluse, sh kohtueelsele menetluse 

kestusele raamid, mis on Riigikohtu ja EIK praktikas sisustatud mõistliku menetlusaja 

piiridega. Lisaks sellele kesksele sättele kaitseb PS § 17 isikute õigust aule ja heale nimele, 

PS §-d 19 ja § 20 õigust vabale eneseteostusele, vabadusele ja isikupuutumatusele ning 

PS § 22 tagab süütuse presumptsiooni.117 Nende põhiõiguste ülemäärase riivega, st kui 

kriminaalmenetlus on kestnud ebamõistlikult kaua, kaasneb reeglina mittevaraline kahju, 

mis tuleb PS § 25 kohaselt hüvitada.118 Pigem võib nentida, et menetlusaja mehhaanilise 

piiramisega kaasneb oluliselt täiendavat menetlusbürokraatiat, mis ohustab õigushüvede 

kaitset, takistades efektiivse kriminaalmenetluse läbiviimist. 

 

                                                           
 

115 Vt eelmine punkt. 

116 RKÜKo 3-3-1-85-09, p-d 74, 75, 77 jj. 

117 Vt nt RKÜKo 3-3-1-85-09, p-d 89 ja 93. 

118 RKÜKo 3-3-1-85-09, p-d 93, 119 jj. 
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Seega ei tulene põhiseadusest nõuet kohtueelsele kriminaalmenetlusele konkreetsete 

tähtaegade sätestamiseks. Küll aga peab menetlusaeg olema mõistlik ja ebamõistliku 

menetlusaja korral peab isik, kelle õigusi sellega riivati, saama riigi õigusvastaselt 

tekitatud kahju hüvitatud. 

 

3.4.  ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline paktist (KPÕRVP) 

tulenevad nõuded kriminaalmenetluse kestusele 

 

Pakti art 14 lg 3 p „c“ järgi on igaühel õigus kohtupidamisele ilma põhjendamatu 

viivituseta (without undue delay). Lähtudes selle normi mõttest, on sellega hõlmatud ka 

kuritegude kohtueelne menetlus, kuna see teenib kohtupidamise ettevalmistamise 

eesmärki (KrMS § 211 lg 1).119 Lisaks rõhutab pakt isikute, kelle vabadusõigust piiratakse, 

kriminaalasjade kiire menetlemise ja kohtusse pöördumise õiguse tagamise vajadust 

(KPÕRVP art 9 lg-d 3 ja 4). Järelikult ei tulene ka paktist riikidele nõudeid 

menetlustähtaegade kehtestamiseks, vaid lähtuda tuleb mõistlikust menetlusajast. 

 

3.5.  Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist (EIÕK) 

tulenevad nõuded kohtueelse kriminaalmenetluse kestusele 

 

Mõistliku aja jooksul (within a reasonable time) kriminaalasja arutamise nõue tuleneb 

EIÕK art 6 lg-st 1 ja selle mõiste on oma praktikas sisustanud Euroopa Inimõiguste Kohus 

(EIK) oma praktikas. Nimetatud küsimusele on EIK pühendanud lõviosa enda EIÕK art 6 

puudutavatest kohtulahenditest. Ka eelnõu seletuskirjas tuginetakse olulisel määral EIK 

seisukohtadele mõistliku menetlusaja hindamisel, esitades kohtu praktikat küll 

mõnevõrra tendentslikult. Nii puudutavad ligi pooled viidatud lahenditest lihtsamaid 

tsiviilvaidlusi ühes kohtuastmes, millele kehtivaid standardeid ei saa automaatselt 

                                                           
 

119 Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, lk 134. 
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omistada kriminaalmenetlusele.120  

 

EIK pole üldjuhul näinud ette selgeid menetlustähtaegu, vaid avanud mõistliku 

menetlusaja mõistet kaasuspõhiselt, lähtudes konkreetse kriminaalasja eripäradest 

(kohtuasja keerukus, süüdistatava ja tema kaitsja käitumine, asjaomaste riigivõimu 

esindajate käitumine ja kaebaja jaoks kaalul olev menetluse tulem).121 Kuigi enamasti on 

tavalise kriminaalasja puhul üle 5 aasta kestnud menetlus ebamõistlik122, siis 

keerulisemate asjade ja süüdistatava obstruktiivse käitumise puhul võidakse mõistlikuks 

lugeda ka nt üle 8 aastat kestnud kriminaalmenetlust.123 Üksnes siis kui menetlus (või 

pigem menetluse soikumine) on kestnud üle 10 aasta, võib vaatamata konkreetsetele 

kriteeriumitele lugeda menetluse kestuse tervikuna ebamõistlikuks.124 Samas hindab EIK 

ka konkreetsete menetlusetappide või menetlustoimingute tegemise kestuse 

mõistlikkust, kui see takistab isiku õigust ausale ja õiglasele kohtumõistmisele (nt üle 7 

kuud tegevusetust I astme kohtus).125 Üldjuhul hindab aga EIK kriminaalasja menetlust 

tervikuna, eristamata kohtueelse ja kohtuliku kriminaalmenetluse ajalise kulgemise 

piiranguid. Seega sõltuvad kohtueelse kriminaalmenetluse ajalised piirid eelkõige 

                                                           
 

120 Nt Boca vs. Belgium, Ciccardi vs. Italy, Napijalo vs. Croatia, EO and VP vs. Slovakia, Fernandes Cascao vs. 

Portugal ja Zironi vs. Italy, Szakály vs. Hungary. Siiski on EIK ise sageli tuginenud ka kriminaalmenetluse 

kestuse hindamisel enda tsiviilasjades tehtud lahenditele, kuid seda mitte nii mehaaniliselt, nagu seda kasutavad 

eelnõu koostajad, vt Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, lk 134. 

121 EIK Pélissier ja Sassi vs Prantsusmaa, p 67; Konaševskaja jt vs Venemaa, p 42; Kergandberg, Kohtumenetlus, lk 271. 

122 Clayton/Tomlinson, Fair Trial Rights, lk 169, äärenr 11.459. 

123 CEPEJ (2006) 15, lk 4-5: 

http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2F

www.just.ee%2Forb.aw%2Fclass%3Dfile%2Faction%3Dpreview%2Fid%3D29910%2FCEPEJ_2006_15-

EST.pdf&ei=EXgBUv-VDsmWtQb2toBg&usg=AFQjCNG-

pUqnLfIrsN3qUemzT0E5XqCAWQ&sig2=8pdZYl8Hggrql_OGq4skcA&bvm=bv.50310824,d.Yms  

124 EIK Stefanov ja Yurukov vs Bulgaaria, otsus 1. aprillist 2010 (avaldus 25382/04), § 17 jt. 

125 EIK Antczak vs Poola, otsus 9. novembrist 2010 (3360/09), § 30, lisaks sellele märkis kohus ka seda, et 

kriminaalasi on endiselt selle kohtu menetluses ja asjas pole tehtud jõustunud kohtulahendit. 

http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.just.ee%2Forb.aw%2Fclass%3Dfile%2Faction%3Dpreview%2Fid%3D29910%2FCEPEJ_2006_15-EST.pdf&ei=EXgBUv-VDsmWtQb2toBg&usg=AFQjCNG-pUqnLfIrsN3qUemzT0E5XqCAWQ&sig2=8pdZYl8Hggrql_OGq4skcA&bvm=bv.50310824,d.Yms
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.just.ee%2Forb.aw%2Fclass%3Dfile%2Faction%3Dpreview%2Fid%3D29910%2FCEPEJ_2006_15-EST.pdf&ei=EXgBUv-VDsmWtQb2toBg&usg=AFQjCNG-pUqnLfIrsN3qUemzT0E5XqCAWQ&sig2=8pdZYl8Hggrql_OGq4skcA&bvm=bv.50310824,d.Yms
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.just.ee%2Forb.aw%2Fclass%3Dfile%2Faction%3Dpreview%2Fid%3D29910%2FCEPEJ_2006_15-EST.pdf&ei=EXgBUv-VDsmWtQb2toBg&usg=AFQjCNG-pUqnLfIrsN3qUemzT0E5XqCAWQ&sig2=8pdZYl8Hggrql_OGq4skcA&bvm=bv.50310824,d.Yms
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.just.ee%2Forb.aw%2Fclass%3Dfile%2Faction%3Dpreview%2Fid%3D29910%2FCEPEJ_2006_15-EST.pdf&ei=EXgBUv-VDsmWtQb2toBg&usg=AFQjCNG-pUqnLfIrsN3qUemzT0E5XqCAWQ&sig2=8pdZYl8Hggrql_OGq4skcA&bvm=bv.50310824,d.Yms


68 

 

 

asjaomaste asutuste (uurimisasutused, prokuratuur) sihi- ja õiguspärasest tegevusest 

kahtlustatava süü või süütuse väljaselgitamisel, mitte absoluutsetest ajalistest raamidest, 

nagu menetlustähtajad. Küll aga võib siseriiklikus õiguses sätestatud tähtaegade 

ületamine viidata mõistliku menetlusaja rikkumisele.126 EIÕK art 6 lg 1 ei nõua seega 

menetlustähtaegade kehtestamist kohtueelses kriminaalmenetluses. Vajalik on üksnes 

tõhusa kaitsevahendi olemasolu igas menetlusetapis, mis tagab isiku õiguse 

kriminaalmenetlusele mõistliku aja jooksul igas menetlusstaadiumis (nt KrMS § 205² ja 

KrMS § 274²).127 Järelikult on inimõiguste seisukohalt piisav kehtiva õiguse regulatsioon, 

mis lähtub paindlikust mõistliku menetlusaja nõudest. 

 

3.6.  Euroopa Liidu õigusest tulenevad nõuded kohtueelse 

kriminaalmenetluse kestusele 

 

EL primaar- ega sekundaarõigus ei sea liikmesriikidele konkreetseid nõudeid kohtueelse 

kriminaalmenetluse läbiviimise kestuse osas. ELTL art 67 lg-s 3 manifesteeritud 

vastastikuse tunnustamise põhimõte kui kriminaalasjades koostöö aluseks olev printsiip 

manifesteerib tolerantsust eri õigussüsteemide erinevate traditsioonide suhtes, koheldes 

neid põhimõtteliselt võrdväärsetena.128 Liikmesriikide kriminaalmenetlusõiguse 

harmoniseerimine on välistatud, v.a. kitsad valdkonnad, mis on loetletud ELTL art-s 82.129 

Seega puudub EL-l kompetents reguleerida liikmesriikide süüteomenetlusõiguse 

aluspõhimõtteid.  

 

Küll aga tuleb EL avaliku huvi orbiidis olevates prioriteetsetes asjades (nt EL finantshuvid, 

                                                           
 

126 Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, lk 147; Kergandberg, Kohtumenetlus, lk 271. 

127 EIK OÜ Saarekallas v Eesti, otsus 8. novembrist 2007; Kudla vs Poola, p-d 152-156. 

128 Satzger, Internationales und Europäisches Strafrecht, lk 162 äärenr 24. 

129 Ibid, lk 171 äärenr 45. 
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euro võltsimine jne) tagada liikmesriikidel efektiivne ja kiire kriminaalmenetlus.130 

Samuti peavad liikmesriigid tagama isikutele õiguse kriminaalmenetlusele mõistliku aja 

jooksul (EL põhiõiguste harta art 47 lg 2) ja nende võrdse kohtlemise lähtuvalt 

diskrimineerimiskeelust (EL põhiõiguste harta art 20 ja art 21). EL organid ei ole andnud 

sekundaarõiguse vormis (raamotsused, direktiivid, määrused) õigusakte, mis reguleeriks 

täpsemalt käesoleva uurimuse esemeks olevaid küsimusi. Samuti pole EK andnud 

eelotsuseid ega otsuseid nimetatud küsimuste osas seonduvalt kriminaalmenetluse 

pikkusega. Taoline sekkumine oleks ka vastuolus EL piiratud pädevusega karistusõiguse 

valdkonnas ja subsidiaarsuse põhimõttega. Seega pole kohtueelse kriminaalmenetluse 

kestuse piiramine EL õigusega hõlmatud, vaid liikmesriikide endi pädevuses. 

 

3.7. Kohtueelse menetluse kestuse ja süüdistusõiguse piiramine 

välisriikides 

3.7.1. Kohtueelse menetluse kestuse ja süüdistusõiguse piiramine Saksamaal 

 

Saksamaa kriminaalmenetlusõigus ei tunne üldjuhul konkreetseid tähtaegu kohtueelsele 

kriminaalmenetlusele. Lähtutakse samuti mõistliku menetlusaja doktriinist ja menetluse 

kiirendatud läbiviimise põhimõttest (Beschleunigungsgebot, GG art 20 lg 3 ja EIÕK art 6 lg 

1).131 See põhimõte võib aga olla vastuolus materiaalse tõe väljaselgitamise nõudega, 

mistõttu mõistliku aja järgmise nõude rakendamine on praktikas olnud kasvavate 

protsessimahtude ja kokkuhoiupoliitika kontekstis vaevaline.132 Sarnaselt Eesti õigusega 

on alles üsna hiljuti ette nähtud subjektiivsed õigused ebamõistliku menetluse lõpetamise 

                                                           
 

130 Vt nt ELN raamotsus 29. maist 2000 nr 2000/383/JSK võltsimisvastase kaitse tugevdamiseks kriminaal- ja 

muude karistuste abil seoses euro kasutuselevõtmisega (EÜT L 140 , 14.6.2000, lk 1), http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000F0383:20011214:ET:PDF 

131 Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht, lk 89 äärenr 3; Beulke, Strafprozessrecht, lk 22 äärenr 26. 

132 Vt nt Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht, lk 90 äärenr 6 ja lk 91 äärenr 9 jj. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000F0383:20011214:ET:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000F0383:20011214:ET:PDF
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taotlemiseks ja liig pika menetlusega tekitatud kahju hüvitamiseks.133 Kohus võib 

ebamõistliku menetlusaja möödumisel arvestada seda süüdlasele karistuse mõistmisel, 

kriminaalmenetluse lõpetada või määrata hüvitise.134 

 

Konkreetsed tähtajad on seatud põhiõigusi oluliselt piiravatele menetlustoimingutele (nt 

vahistamine reeglina kuni 6 kuuks, § 121 lg-d 1 ja 2). Isegi kiirmenetluses pole erinevalt 

Eesti õigusest135 sätestatud konkreetseid menetlustähtaegu kohtueelsele uurimisele, vaid 

nõutav on süüdistuse esitamine ja asja arutamine koheselt või lühima võimaliku aja 

jooksul (sofort oder in kurzer Frist, § 418 lg 1 StPO). Kohtueelse kriminaalmenetluse 

alustamine ega kulgemine pole reeglina kohtulikult vaidlustatav, samuti ei saa 

süüdistatav ega tema kaitsja taotleda vahemenetluses (Zwischenverfahren, sisuliselt 

ettevalmistav eelistung) ega enne asja sisulist arutamist kohtult süüdistuse läbivaatamata 

jätmist ja kriminaalasja lõpetamist. Kohus võib samas omal algatusel leida, et süüdistuses 

esitatu ei võimalda süüdistatavat kohtu alla anda (§ 204 lg 1 StPO), sest puuduvad 

piisavad tõendid (faktilised takistused) või räägivad selle vastu õiguslikud asjaolud 

(juriidilised takistused). Samas ei tähenda selline kohtu alla andmisest keeldumine ja 

süüdistuse prokuratuurile tagastamine mitte kriminaalmenetluse lõpetamist, vaid 

prokuratuuril on sarnaselt KrMS §-s 262 p-s 2 toodud alustele õigus esitada samas asjas 

uus süüdistus, kui sellele on lisandunud uusi asjaolusid või tõendeid. Seega pole Saksamaa 

kriminaalmenetluses peetud vajalikuks kehtestada konkreetseid tähtaegu kohtueelsele 

kriminaalmenetlusele ega piirata prokuratuuri süüdistusõigust.  

 

3.7.2. Kohtueelse menetluse kestuse ja süüdistusõiguse piiramine Austrias 

 

                                                           
 

133 3. detsembril 2011. a jõustunud Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und 

strafrechtlichen Ermittlungsverfahren (BGBl 2011, lk. 2302-2312); vt §-d 198 jj GVG. 

134 Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht, lk 89 äärenr 3; Beulke, Strafprozessrecht, lk 22 äärenr 26. 

135 Vt KrMS § 256¹ lg 1 teine lause. 
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Kohtueelsele menetlusele pole seatud ajaliselt piiritletud tähtaegu, vaid lähtutakse 

sunnivahendite kestusest ja mõistliku menetlusaja põhimõttest (§ 9 öStPO).136 

Vahistamise tähtajad ja vahistamise aluste olemasolu kontroll eeluurimisel on esimesel 

korral 14 päeva, esimese pikendamise puhul 1 kuu ja teisel pikendamisel 2 kuud (§ 175 

lg 2 öStPO).137 Absoluutsed tähtajad isiku vahistamisele kohtueelses menetluses on 

järgmised: tõendite kõrvaldamise korral 2 kuud, kergema kuriteo kahtluse korral 6 kuud 

ja 1 kuni 2 aastat raskemate kuritegude korral, kusjuures üle 6 kestev vahistamine eeldab 

alati eriti keerulist ja mahukat kriminaalasja (§ 178 lg-d 1 ja 2 öStPO).  

 

Samas on Austria kriminaalmenetlusõiguses süüdistataval ja tema kaitsjal õigus esitada 

vastulause süüdistusaktile, kui nende hinnangul ei sisaldu selles piisavalt tõendeid 

kuriteo olemasolu kohta või puuduvad õiguslikud alused selles kirjeldatud teo eest 

süüditunnistamiseks (§ 212 p-d 1-3 öStPO). Sellisel juhul arutab vastulauset ja 

süüdistusakti kõrgema astme kohus (Oberlandesgericht), kes saab vastavalt süüdistusakti 

süüdistajale tagastada või menetluse lõpetada (§ 214 jj öStPO). Seega on Austria 

kriminaalmenetluses süüdistataval võimalus ennast alusetu süüdistuse ja 

kohtumenetluse eest kaitsta enne asja sisulist uurimist kohtus. 

 

3.7.3. Kohtueelse menetluse kestuse ja süüdistusõiguse piiramine Soomes 

 

Kohtueelne menetlus tuleb läbi viia ilma viivitusteta ning mõistliku aja jooksul (ETL § 

6, EIÕK art 6 lg 1), kuid ajaliselt määratletud tähtaegu pole seaduses politseile ette 

kirjutatud.138 Süüdistatava õigust tema kriminaalasja menetlemisele mõistliku aja jooksul 

kaitseb ka Soome põhiseaduse § 21 lg 1. Soome kriminaalmenetlusõigus on huvitav ka 

selle poolest, et seaduses pole seadusega ette nähtud tähtaegu ka nt isiku vahistamisele 

                                                           
 

136 Ibid, lk 16 äärenr 42. 

137 Ibid, lk 112 äärenr 373. 

138 Ibid, lk 125 jj. 
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kohtueelses kriminaalmenetluses, vaid lähtutakse samuti mõistlikust aja ja 

proportsionaalsuse põhimõtetest. Küll aga peab kahtlustatava vahi alla võtnud kohus 

andma politseile ja prokuratuurile tähtaja kohtueelse menetluse läbiviimiseks ning 

süüdistuse esitamiseks selles asjas.139 

Kohtutel on õigus keelduda süüdistatava kohtu alla andmisest ja kriminaalmenetluse 

lõpetada, kui süüdistus ei vasta nõuetele ja puudusi pole võimalik täiendava 

eeluurimisega kõrvaldada.140 

 

 

3.7.4. Politseiuurimise kestuse ja süüdistusõiguse piiramine Suurbritannias 

 

Üldine õigus Suurbritannias ei tundnud süüdistatava õigust kohtumenetlusele 

mõistliku aja jooksul.141 Siiski on HRA 1998 ja sellest lähtuv kohtupraktika142 muutnud ka 

inglise kohtute tööd kiiremaks. Kuna Inglismaal ja Wales’is pole selgelt struktureeritud 

ega piiritletud kohtueelset menetlust, siis pole ka seadusega sätestatud menetlustähtaegu 

kohtueelsele uurimisele.143  

Küll aga seavad politsei ja prokuratuuri toimetamisele ajalised piirid sunnivahendite, 

nagu vahistamine ajalised piirid. Nii näiteks saab isikut ilma kahtlustust esitamata kinni 

pidada üksnes 24 tundi, v.a. kui esinevad erandlikud asjaolud, mis lubavad isikut kinni 

pidada kuni 36 tundi ja rahukohtuniku (magistrate, justice of peace) loal isegi kuni 96 

tundi (s. 41 kuni 45 PACE 1984). Terrorismikahtlustusega süüdistatavaid on aga võimalik 

kinni pidada lisaks 48 tunnile veel 28 päeva (s. 41 Terrorism Act 2000). Ka 

kohtumenetluse ettevalmistavas faasis (pre-trial) on võimalik süüdistatavat kinni pidada 

                                                           
 

139 Ibid, lk 632. 

140 Klein, Das Wechselverhör im finnischen Strafprozess, lk 148. 

141 Clayton/Tomlinson, Fair Trial Rights, lk 67, äärenr 11.196. 

142 Dyer v Watson [2004] 1 AC 379, vt ka Clayton/Tomlinson, Fair Trial Rights, lk 67, äärenr 11.198. 

143 Ibid., äärenr 11.196. 
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lisaks eelnevale kuni 182 päeva (s. 22 POA 1985). Seejärel tuleb isik kohtu alla anda või 

ta vabadusse lasta. Ka kohtumenetluses on teatud toimingutele (kohtu alla andmine ja 

kohtualluvuse määramine) seatud POA 1985-ga konkreetsed tähtajad.144  

Lisaks on asja arutaval kohtul õigus pre-trial menetluse käigus süüdistus tagasi lükata 

ja menetlus lõpetada, kui ilmneb, et süüdistus on menetlusega viivitanud või muul viisil 

menetlust kuritarvitanud, rikkudes ausat ja õiglast kohtumenetlust.145 

 

3.8. Kokkuvõte - mõistlik menetlusaeg kui piisav ja paindlik põhimõte 

kohtueelse menetluse kestuse piiramiseks 

 

Ükski uuritud kriminaalmenetlussüsteemidest ei tunne tähtaegadega piiratud 

kohtueelset kriminaalmenetlust. Seda ei nõua ka põhiseaduse ega rahvusvaheliste 

inimõiguste kaitse lepingute sätted. Eelnõus välja pakutud menetlustähtaegade 

regulatsioon tugineb selle seletuskirjas korduvalt taunitud Nõukogude 

kriminaalmenetlusõigusel ja on üks selle bürokraatlikest ilmingutest, mis isikute 

õigustele olulist sisulist kaitset ei andnud, küll aga takistas raskete ja keeruliste 

kuritegude uurimist. Seevastu tõhus ja paindlik lahendus on kehtivas õiguses juba EIK 

praktikast üle võetud mõistliku menetlusaja põhimõtte rakendamise ning sunnivahendite 

tähtaegadega juba tagatud. Puudub ka sisuline vajadus seaduse sõnastuse rangemaks 

muutmisel, kohustades prokuratuuri alati mõistliku menetlusaja möödumisel menetlust 

lõpetama, sest see piiraks tema kaalutlusõigust üksnes näiliselt. 

 

Küll aga võiks kaaluda nt vahistamise jt põhiõigusi oluliselt riivavate toimingute 

tähtaegade veelgi lühendamist, nt vahistamise piiramist üldjuhul 3 või 4 kuuga.  

 

                                                           
 

144 Ibid. 

145 Ibid., äärenr 11.197, Murphy, Hooper, Ormerod, Blackstones’ Criminal Practice 2009, D3.54 jj. Connelly v 

DPP (1964), vt ka Clark, Bevan&Lidstones’ The Investigation of Crimes, 2004, lk 61 äärenr 2.135 jj: nt riigi 

poolne provokatsioon või lõksu meelitamine. 
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4. Vahistamise regulatsioon KrMS-s 

4.1. Sissejuhatus 

 

Käesolev analüüs võrdleb Eesti vahistamise reegleid Eestiga sotsiaalmajanduslike 

näitajate poolest sarnaste Läti, Leedu, Poola, Tšehhi ja Eestile ühiskonnakorralduses 

eeskujuks olevate Soome ja Rootsi vastavate reeglitega. Soome ja Rootsi regulatsioon 

vahistamise osas on praktiliselt identne ning enamasti tähistatakse neid võrdluses kui 

Skandinaaviamaid.  

 

Lisaks on analüüsi koostamisel on kasutatud A.M. van Kalmthout´i,  M.M. Knapen´i ja C. 

Morgenstern´i poolt koostatud põhjalikku uuringut, mida rahastas Euroopa Komisjon. 

Uuringus on käsitletud kõigi Euroopa riikide seadusandlust, mis puudutab vahistamist 

kohtueelse menetluse staadiumis ning vahistatuse põhjendatuse kontrolli. Uuring on 

koostatud 2009 aastal, kuid järeldusi riikide erinevatest kriminaalmenetluslikest 

loogikatest on võimalik teha ka praegu.  

 

4.2. Kokkuvõte erinevate riikide regulatsioonidest  

 

Läti KrMS § 272 kohaselt on vahistamise kohaldamise eelduseks, et kriminaalmenetluse 

käigus on kogutud konkreetseid tõendeid, mis viivad põhjendatud kahtluseni, et isik on 

toime pannud sellise süüteo, mille eest on ette nähtud vabadusekaotus ning teised 

meetmed kriminaalmenetluse tagamiseks pole sobivad. Vahistamise alused vastavalt 

KrMS § 272 lg-le 1 on: 1) oht, et isik võib kriminaalmenetluses kõrvale hoiduda 2) isik 

võib takistada kriminaalmenetluse läbiviimist 3) isik võib jätkuvalt toime panna 

kuritegusid. Eraldi vahistamisalusena on ette nähtud Läti KrMS § 272 lg-s 2 kahtlustus 

eriti raskes kuriteo (vabadusekaotusega 10 või rohkem aastat), kuid seda vahistamisalust 

tuleb tõlgendada kooskõlas üldise kriminaalmenetluse tagamise sättega, mis näeb ette, et 

kriminaalmenetlust tagavaid vahendeid kohaldatakse, kui “on oht menetluse vältimiseks” 
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(KrMS § 241 lg 2). Vahistamine võib kesta kolmest kuust kuni 24 kuuni. 

Vahistamismääruses peab olenemata sellest, kas kohus otsustab isiku vahistada või mitte, 

otsust põhjendama tuginedes kriminaalasja materjalidele. 

 

Leedu KrMS näeb vahistamise eeldusena ette, et esineb “põhjendatud kahtlus”, et isik on 

toime pannud kuriteo (Leedu KrMS § 122 lg 2). Lisaks tuleb vahistamise otsustamisel 

võtta arvesse kahtlustatava/süüdistatava olukorda (sarnased tingimused Eesti KrMS §-s 

127) ning kuriteo eest määratav karistus peab olema vähemalt üks aasta 

vabadusekaotust. Vahistamisalused tulenevad KrMS §-st 122 ning on 1) oht, et isik võib 

põgeneda 2) oht, et süüdistatav/kahtlustatav võib hävitada tõendeid ning 3) oht uue 

kuriteo toimepanemiseks. Vahistuse kestus võib olenevalt asjaoludest olla kolm kuni 18 

kuud. Nii vahistamistaotlus kui vahistamismäärus peavad sisaldama Leedu KrMS § 125 

lg-s 2 sätestatud osi, eriti on rõhutatud, et nii vahistamistaotlus kui –määrus peavad olema 

põhjendatud.  

 

Poolas peab vahistamise kohaldamise eeldustena eksisteerima “kõrge tõenäosus”, et isik 

on toime pannud kuriteo, ning seda tõenäosust peavad toetama tõendid (Poola KrMS § 

249 lg 1). Teiseks eelduseks on proportsionaalsuse printsiip, millest lähtudes saab 

vahistamist kohaldada ainult juhul, kui teised kriminaalmenetluse tagamise vahendid ei 

ole piisavalt efektiivsed. KrMS § 259 lg-d 2 ja 3 näevad ette, et vahistamist ei tohiks 

kohaldada juhtudel, kus kaasuse asjaolud lubavad arvata, et kohus määrab isikule 

tingimisi karistuse, rahatrahvi või vähem kui aastase vabadusekaotuse. Vahistamise 

alused on: 1) on alust arvata, et isik põgeneb või hoidub kõrvale kriminaalmenetlusest 2) 

on alust arvata, et isik proovib võltsida tõendeid, mõjutada tunnistajaid või muul viisil 

takistada kriminaalmenetlust 3) isikule esitatakse süüdistus kuriteo eest, mille kõige 

väiksem karistus on kaheksa aastat vabadusekaotust või rohkem 4) on alust arvata, et isik 

jätkab kuritegude toimepanemist. Vahistuse kestus ulatub kolmest kuust kuni absoluutse 

tähtajani kaks aastat, mil menetlus peab olema esimeses astmes lõpule viidud. Poola KrMS 

§ 251 sätestab nõuded vahistamismäärusele. Vahistamismääruses peab olema märgitud 

vahistuse kestus, põhjendused ning tõendid, mis viitavad sellele, et isik on toime pannud 

kuriteo kui ka vahistamisaluste olemasolule. Lisaks peab kohus põhjendama, miks teised 
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meetmed ei olnud kriminaalmenetluse toimimise tagamiseks sobivad.  

 

Tšehhi KrMS kohaselt võib vahistada üksnes isikut, kelle vastu on esitatud süüdistus. 

Vahistamise alused on: 1) põhjendatud kartus, et isik hoidub kõrvale kohtumenetlusest 

või kohtuotsuse täitmisest 2) põhjendatud kartus, et isik mõjutab tunnistajaid või teisi 

süüdistatavaid, keda pole veel ülekuulatud või 3) on põhjendatud kartus, et isik paneb 

uuesti toime kuriteo. Vahistamisalustele lisanduvad nõuded, et eksisteerib piisavalt 

tõendeid, et kuritegu, mille kohta on süüdistus esitatud, tõepoolest ka aset leidis; on 

ilmselge alus eeldada, et selle kuriteo pani toime süüdistatav ning vahistamise eesmärki 

ei ole võimalik ühegi teise meetmega saavutada. Vahistamise kestusele kohaldub erinev 

regulatsioon olenevalt kuriteo raksusest (vt lõik 5.2.4.). Vahistamistaotluse ja 

vahistamismääruse põhjendatuse määra käesoleva analüüsi autor Tšehhi KrMS-st leida ei 

suutnud. 

 

4.3. Vahistamise alused  

 

KrMS § 130 lg 2 näeb vahistamise alusena ette kaks alternatiivi: 1) isik võib 

kriminaalmenetlusest kõrvale hoiduda või 2) isik võib jätkuvalt toime panna  kuritegusid. 

KrMS pole eraldi alusena välja toodud vahistamise alusena tõendi kunstlikku loomist või 

kõrvaldamist. KrMS § 217 lg 3 p 4 sisaldab kahtlustatavana kinnipidamise alusena ka 

olukorda, kus isik püüab “muul viisil kriminaalmenetlust takistada”.  

 

Euroopa Komisjoni poolt rahastatud uuringus vahistamise kohta Euroopa riikides on 

toodud välja, et selline Eesti õiguse lahendus, kus tõendi loomine või kõrvaldamine pole 

iseseisev vahistamise alus, on üllatav, kuid tuleneb Eesti õiguskorras leiduvast doktriinist, 

et tõendite hävitamine ja rikkumine on kriminaalkorras karistatav vastavalt KarS §-le 316 
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ning on eraldiseisva kuriteona vahistamise aluseks.146 KrMS § 127 lg 1 näeb ette, et tõendi 

hävitamise, muutmise ja võltsimise võimalikkust tuleb tõkendi valimisel arvestada, samas 

pole tegemist eraldiseisva vahistamise alusega. Õigusselguse huvides võiks kaaluda 

kolmanda alternatiivi lisamist ka KrMS § 130 lg-sse 2.  

 

Kriminaalmenetluse takistamine tõendite võltsimise või hävitamise kaudu on teiste 

riikide praktikas pigem eraldi vahistamise aluseks. Läti KrMS § 272 lg 1 kohaselt on 

vahistamise aluseks lisaks uute kuritegude toimepanemisele ka kriminaalmenetlusest 

kõrvalehoidumine ja kriminaalmenetluse takistamine.147  Samas näeb ka Läti KarS § 289 

ette tõendite võltsimist eraldiseisva kuriteona.148 Samuti on eelnevalt mainitud kolm 

alternatiivi vahistamise aluseks nii Rootsis, menetlusseadustiku 24 peatüki §-s 1,149 kui 

ka Soomes.150 Tšehhis on lisaks kuritegude korduvale toimepanemisele ja 

kriminaalmenetlusest kõrvalehoidumisele toodud välja tunnistajate mõjutamine ja 

kriminaalmenetluse seisukohalt oluliste faktide või asjaolude mõjutamine.151 

 

Läti ja Leedu KrMS näeb ette vahistamise alusena eraldi ka kahtlustuse/süüdistuse eriti 

raskes kuriteos, mille eest mõistetav karistus on kümme aastat või rohkem. Euroopa 

Komisjoni poolt rahastatud uuringus on leitud, et  arvestades Euroopa Inimõiguste kohtu 

praktikat, tuleb seda sätet kohaldada koostoimes sättega, mis näeb vahistamise alusena 

                                                           
 

146 A.M Kalmthout et al,  Pre-trial detention in Europe, 2009, chapter 8- Estonia, available:  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.193.9167&rep=rep1&type=pdf, pg 311.  

147 Läti Kriminaalmenetluse seadustik, ing. k tõlge, 2009. 

148 Läti Karistusseadustik, ing. k tõlge 2009. 

149 Rootsi Menetlusseadustik  

150 Finnish Coersive Measures Act, sec 3, par 1. 

151 Fair Trials International: Pre-trial detention comparative research, 2012. Available: 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/files/110510/appendix_2_-_comparative_research_en.pdf 

, pg 4.  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.193.9167&rep=rep1&type=pdf
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/files/110510/appendix_2_-_comparative_research_en.pdf
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ette kriminaalmenetlusest kõrvale hoidumise. 152 Üldiselt ollakse arvamusel, et kuriteo 

eest määratav sanktsioon ei saa olla eraldiseisvana vahistamise aluseks. 

 

Nii Läti aga ka näiteks Soome ja Rootsi menetlusseadustike kohaselt on üheks vahistamise 

aluseks asjaolu, et isikul puudub riigis elukoht või kahtlustatava/süüdistatava isik ei ole 

teada.  

 

Kokkuvõte: Õigusselguse huvides kaaluda kolmanda alternatiivi lisamist ka KrMS 

§ 130 lg-sse 2.  

 

 

 

 

4.4. Vahistamise sisulise põhjendatuse määr 

4.4.1. Vahistamistaotluse sisu ja nõuded  

 

Eesti KrMS § 131 lg 3 kohaselt tutvub vahistamismääruse tegemiseks eeluurimiskohtunik 

kriminaaltoimikuga ja küsitleb vahistatavat vahistamistaotluse põhjendatuse 

selgitamiseks. Eeluurimiskohtuniku juurde kutsutakse prokurör ja vahistatava taotlusel 

kaitsja ning kuulatakse nende arvamust. KrMS eristab vahistamismäärust (§ 131 lg 3) ja 

vahistamisest keeldumise määrust (§ 134 lg 1). Praeguses 131 lg 3 sõnastuses tutvuks 

eeluurimiskohtunik kriminaaltoimikuga ainult selleks, et koostada vahistamismäärus ehk 

isik vahistada, mitte otsustada, kas vahistamine on põhjendatud. 

 

KrMS § 131 lg 3 eesmärk on panna vahistamistaotluse põhjendatuse otsustamine 

eeluurimiskohtunikule. KrMS-s pole reguleeritud, kas ja millises ulatuses peaks 

                                                           
 

152A.M Kalmthout et al, chapter 16- Latvia, pg 589.  
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vahistamistaotlus olema põhjendatud või tõendatud, puuduvad ka igasugused viited 

tõendamisvajadusele. 

 

Skandinaaviamaad on pidanud vajalikuks oma menetlusseadustes täpsustada 

vahistamistaotluse sisu. Rootsi menetlusseadustiku vahistamise peatüki § 14 kohaselt on 

vahistamistaotluse esitajal kohustus vahistamistaotlust põhistada. Sealjuures ei või ole 

lubatud avaldada muid kuriteo uurimist puudutavaid asjaolusid, kui eeluurimist 

puudutavate dokumentide sisu ning osapoolte ütlusi.  

 

Erinevalt Skandinaavimaade õigussüsteemidest ei ole Eesti, Läti, Leedu ega Poola 

seadustikes eraldi sätestatud kas või üldsõnaliselt kohustust vahistamistaotlust 

põhistada. Otsustus on jäetud eeluurimiskohtunikule. Põhistamiskohustuse sõnastamata 

jätmisega on teatud mõttes asetatud eeluurimiskohtunikule suuremad kohustused – st 

seadusega on sätestatud kohtuniku kohustus tutvuda kõigi vajalike asjaoludega, et 

otsustada vahistamise põhjendatus, kuid prokuröril ei ole seadusest tulenevat kohustust 

esitada tõendeid ja põhjendusi sellise otsuse tegemiseks. Kohtupraktika on sellise 

kohustuse küll sisustanud (vt RkKKo määrus nr 3-1-1-103-06153), kuid seadusest 

expressis verbis sellist kohustust ei tule. Riigikohtu lahendis 3-1-1-105-11 leidis 

Riigikohus, et vahistamisaluse ja põhjendatud kuriteokahtluse demonstreerimise 

kohustus on prokuratuuril.  

 

Leedu KrMS § 123 lg 5 näeb ette, et kui eeluurimiskohtunik ei ole täielikult rahul 

materjalidega, mis prokurör vahistamistaotluse sisustamiseks esitab, võib 

eeluurimiskohtunik nõustuda küll vahistamisega, kuid võib teha prokurörile ülesandeks 

koguda täiendavat materjali kindla ajaperioodi jooksul. Leedu 

kriminaalmenetlusseadustik § 127 lg 4 kohaselt on prokuröril põhistamiskohustus juhul, 

kui vahistus ületab kuut kuud. Sellisel juhul peab prokurör esitama põhjendused, miks asi 

on väga keerukas või mahukas ning esitama üldise ülevaate eeluurimise käigust pärast 

                                                           
 

153 RkKKo 11.12.2006 määrus nr 3-1-1-103-06 
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seda, kui isik vahistati või vahistamistähtaega pikendati.154 

 

Rootsi menetlusseadustik eristab vahistamise põhistamise kriteeriumeid olenevalt 

kuriteo raskusest. Kui isik on kahtlustatav/ süüdistatav kuriteos, mille eest määratav 

karistus on raskem kui kaks aastat vangistust, isik vahistatakse, kui ei ole selge, et 

vahistamiseks puudub alus (ptk 24 § 1 lg 2). See tähendab, et raske kuriteo puhul on 

prokuröri tõendamiskohustus teine- kriteerium, mida täita on ümber pööratud - enam ei 

pea põhistama vahistamise vajadust, vaid seda, et puuduvad vahistamist välistavad 

asjaolud. 

 

Õiguskantsler on oma 2012 aasta aruandes viidanud, et on lubamatu olukord, kus 

süüdistatav/kahtlustatav ja tema kaitsja ei ole teadlikud vahistamise seisukohalt 

olulistest faktilistest asjaoludest, kuid samas ei tule seadusest kohustust esitada 

kahtlustatavale/süüdistatavale vahistamistaotluse arutamiseks kõiki materjale. 155 

Õiguskantsleri aruande p 17  valguses võiks kaaluda normi lisamist, mille kohaselt peab 

vahistamistaotluses olema selgelt välja toodud kahtluse aluseks olevad tõendid ning 

kohtul peab olema võimalus nendega tutvuda. Sellisel juhul võiks lisada deklaratiivse 

normi, mille kohaselt võib kaitsja esitada taotluse tõenditega tutvumiseks ning kohtu 

otsustada jääks tõendi esitamine või mitteesitamine.  

 

Eelnevast tulenevalt on kohane kaaluda KrMS § 130 lg-s 2 ja § 131 lg 3 esitatud 

vahistamistaotluse koostamise, selle läbivaatamise ja selle aluseks olevate 

tõenditega tutvumise ulatust, tehes järgmised muudatused: 

 

Vahistamistaotluses tuleb: 

                                                           
 

154 Leedu kriminaalmenetluse seadustik, ing k tõlge, 2009. 

155 Õiguskantsleri aruanne 2012, kättesaadav: 

http://oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_arvamus_eelnoule_kriminaalmenetluse

_seadustiku_jt_seaduste_muutmise_eelnou_295_se.pdf, lk 5.  

http://oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_arvamus_eelnoule_kriminaalmenetluse_seadustiku_jt_seaduste_muutmise_eelnou_295_se.pdf
http://oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_arvamus_eelnoule_kriminaalmenetluse_seadustiku_jt_seaduste_muutmise_eelnou_295_se.pdf


81 

 

 

osutada tõenditele, mis kinnitavad nii kuriteokahtlust kui ka KrMS § 130 lg 2 

nimetatud aluste esinemist,  

esitada prokuratuuri poolt taotletav vahistamise kestus (NB! KrMS lg 3 ei kohusta 

kohust kuueks kuuks alati vahistama) koos põhjendusega.  

Kaitsjal on õigus taotleda kohtult vahistamistaotluse ja selles viidatud tõenditega 

tutvuda. Kohus otsustab tutvumise võimaldamise lähtudes KrMS § 214 toodud 

alustest. 

 

 

4.4.2. Vahistamismääruse sisu, nõuded ja põhjendamiskohustus 

4.4.2.1. Vahistamismääruse sisu 

 

Riigikohus on lahendis 3-1-1-103-06 leidnud, et vahistamismäärusest peab nähtuma, et 

kohus on pidanud tuvastatuks nii põhjendatud kuriteokahtluse kui ka vahistamisaluse 

olemasolu. Viidatud otsuse punktis 11 leiab Riigikohus, et vahistamismenetluses lasub nii 

põhjendatud kuriteokahtluse kui ka vahistusaluse olemasolu argumenteerimise kohustus 

eeskätt ja põhiliselt siiski prokuratuuril ning kohtumääruses kirjeldatud nõuetele vastav 

vahistamise argumentatsioon peab sisalduma ka vahistamistaotluses. Vahistamisaluse 

olemasolu kohta tuleks teha järeldusi kriminaaltoimikus sisalduvate ütluste, 

jälitustegevuse protokollide, muude dokumentide ja ka teiste kriminaalasjas lubatavate 

tõendite pinnalt. Põhjendatud kuriteokahtluse olemasolu hindamisel on kohus pädev 

tuginema ka vabatõenditele KrMS § 63 lg 2 mõttes aga ka üldinimlikule, 

kriminalistikalisele ja kriminaalmenetluslikule kogemusele. 156 

 

Riigikohtu lahendis 3-1-1-105-11 on Riigikohus leidnud, et Riigikohtu praktikaga on 

kujundatud piisavalt selge õiguslik raamistik vahistamisasjade lahendamiseks. Riigikohus 

on viidanud eelpool nimetatud lahendile 3-1-1-103-06, aga ka lahendile 3-1-1-108-09. 
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Viimatinimetatud lahendist tuleneb põhimõte, et kohus peab tuvastama ja määruses 

põhjendama ka KrMS § 130 lg-s 2 nimetatud vahistamisaluse olemasolu, mis tähendab 

sisuliselt negatiivse tulevikuprognoosi esitamist vahistatava käitumise kohta, mida 

vahistamine võimaldab vältida. Sama lahendi kohaselt tuleb vahistamisaluse olemasolu 

kontrollimisel arvesse võtta isiku hoiakut ja kalduvust panna toime teatud liiki 

kuritegusid, eelnevat elukäiku ning muid vahistamise küsimuse lahendamisel tähtsust 

omavaid asjaolusid.  

 

Riigikohus on seega asunud seisukohale, et kohtupraktika abil on piisavalt sisustatud 

vahistamisaluste otsustamine.  

 

4.4.2.2. Põhjendatud kuriteokahtlus  

 

Eesti KrMS sisustab kuriteo toimepanemise kriteeriumi kahtlustatava ja süüdistatava 

mõistega (KrMS § 33 ja § 35). Kriteerium on seega “piisav alus kahtlustada isikut kuriteo 

toimepanemises.”  

 

Läti KrMS § 272 kohaselt on vahistamine põhjendatud ainult juhul kui 

kriminaalmenetluses kogutud informatsiooni põhjal on alust arvata, et isik on pannud 

toime kuriteo.157 Poola kriminaalmenetluse seadustikus on kriteeriumiks “kõrge 

tõenäosus”,158 Leedus on kriteeriumiks “piisav alus arvata”159, et isik on toime pannud 

kuriteo. 

 

Rootsis eristatakse kaht kriteeriumi: “põhjendatud kahtlus” (madalam kriteerium) ja “on 

alust arvata” (kõrgem kriteerium), et isik on toime pannud kuriteo. Erinevatele kahtluse 

                                                           
 

157 Ibid.  

158 A.M Kalmthout et al, chapter 21 – Poland, pg 738. 

159 A.M Kalmthout et al, chapter 17- Lithuania, pg 623. 
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astmetele kohalduvad erinevad vahistamise alused – nn kõrgemale kriteeriumile 

kohalduvad samad alused, mis Eesti KrMS-i kohaselt ning lisaks tõendite võltsimine või 

hävitamine ning nn madalamale kriteeriumile vahistamise alused, mille kohaselt võib 

isiku vahistada juhul kui isikul puudub elukoht Rootsis või kahtlustatava/süüdistatava 

isik (identiteet) pole teada.  

 

Nii Läti, Leedu kui ka Poola menetlusseadustikud näevad ette, et proportsionaalsuse 

printsiibist lähtudes tuleb vahistamist kui tõkendit kohaldada ainult juhul, kui muud 

kriminaalmenetlust tagavad tõkendid ei ole piisavad. Selline säte Eesti KrMS-is praegu 

puudub. Põhimõtet, et vahistamist kui kõige raskema intensiivsusega põhiõigusi rikkuvat 

tõkendit tohib kasutada ainult teiste võimaluste ammendumisel, on sisustatud 

kohtupraktikas, mistõttu võib sätte lisamine tunduda asjatu. Siiski võiks 

kahtlustatava/süüdistatava õiguste paremaks tagamiseks ja proportsionaalsusprintsiibi 

kindlustamiseks sellise sätte lisamisele mõelda.  

 

Leedu ja Poola aga ka Skandinaavia (Rootsi, Soome) õigussüsteemides ei või isikut 

vahistada, kui kuriteo eest, milles isikut kahtlustatakse / süüdistatakse on ette nähtud 

kergem karistus kui üks aasta vabadusekaotust. Poola õiguskorras on üritatud lahendada 

ka olukord, kus isik on vahi all kauem kui talle kuriteo eest mõistetav karistus näeb ette 

vangistust proportsionaalsuse printsiibiga. Vahistamisel tuleb ka silmas pidada, kas on 

tõenäoline, et isikule mõistetakse lühemat sorti vabadusekaotus ning sellisel juhul ei tohi 

vahistamist kui tõkendit kohaldada.160 Sellisel juhul ei ole vahistamine õigustatud. Kuigi 

viidatud riikides on selline säte pigem formaalsus tulenevalt suhtelisest rangetest 

karistustest (Leedus puudutab see nt alla 10 % kõigist kuriteokoosseisudest)161, tasuks 

ka Eestis mõelda vahistamise võimalikkuse sidumisele kuriteo sanktsiooniga.  Teatud 

määral aitaks see vältida olukordi, kus vangistus mõistetakse lähtudes ära kantud 

                                                           
 

160 A.M Kalmthout et al, chapter 21 – Poland, pg 738 

161 Pre-trial detention- regulation and application, 2012. Available 

http://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/Pre-Trial%20Detention%20in%20Lithuania.pdf, pg 6.  

http://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/Pre-Trial%20Detention%20in%20Lithuania.pdf
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eelvangistusest. 

 

Riigikohus leidis lahendis 3-1-1-105-11162, et põhjendatud kuriteokahtlus on üks 

vahistamise obligatoorsetest eeltingimustest, mida vahistamist otsustav kohus peab 

konkreetsetele tõenditele tuginevalt põhjendama, sh ka piisavalt konkreetselt kirjeldama, 

millise kuriteo toimepanekus isikut kahtlustada on põhjust. Üldsõnalisest viitest 

“kriminaalasja materjalidele” põhjendamiskohustuse täitmiseks ei piisa. 

 

4.4.2.3. Vahistamise aluse põhjendatuse määr 

 

KrMS § 130 lg 2 sätestab, et kahtlustatava või süüdistatava võib vahistada kui ta võib 

kriminaalmenetlusest kõrvale hoiduda või jätkuvalt toime panna kuritegusid. Viidatud 

sättest ei nähtu, milline peab olema tõenäosus, et kahtlustatav või süüdistatav ühe 

vahistamise alustest realiseerib ega see, kas ja kui palju peaks tõendama nende aluste 

olemasolu. Tõusetuvad küsimused nii prokuröri kui eeluurimiskohtuniku ülesannetest, 

mida küll teatud määral on RK praktika poolt sisustatud, ent vahistamise potentsiaalset 

riivet arvestades on kohane analüüsida, kas nimetatud põhjendamiskoormis peaks olema 

KrMS-s täpsemalt sätestatud. 

 

 Tuleb silmas pidada, et KrMS § 130 lg 3 sätestab üldise põhimõttena, et isik võib olla 

kohtueelses menetluses vaikimisi vahistatud kuni 6 kuud. Seega ei ole kohtul iseenesest 

kohustus isiku vahi alla võtmiseks kuueks kuuks ja eelneva tähtaja määramine on kohtu 

pädevuses. Küll võib jõuda seisukohale, et reeglina Eesti kohtud nimetatud pädevust ei 

kasuta. Eelneva valguses on käesoleva analüüsi ptk 4.1. lõppjäreldustes tehtud ettepanek 

kohustada prokuratuuri vahistamismääruses andma oma hinnang, milliseks perioodiks 

on vahistamine põhjendatud. Kui nimetatud nõue vahistamistaotlusele lisada, siis tekib 

omakorda kohtul antud küsimuse osas põhjendmaiskohustus, st kohus peab võtma 

                                                           
 

162 RkKKo 01.02.2012 otsus nr 3-1-1-105-11. 
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seisukoha, kas nimetatud tähtaeg on kohane või mitte.  

 

4.4.3. Kokkuvõte  

 

KrMS muutmine vahistamismääruse sisu ja põhistamiskohustuse osas ei ole 

vajalik, kuna kohtupraktika poolt antud suunised vastavad oma 

konkreetsusastmelt riikide, milles põhjendamiskohustust on reguleeritud, 

detailsusastmele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Vahistamise kestus ja vahistatuse põhjendatuse kontroll 

4.5.1. Vahistamise kestus Eesti KrMS-s 

 

Eesti KrMS § 130 lg 3 kohaselt ei või kahtlustatav või süüdistatav olla vahistatud üle kuue 

kuu. Kriminaalasja erilise keerukuse või mahukuse korral või kriminaalmenetluses 

rahvusvahelise koostööga kaasnevatel erandlikel asjaoludel võib eeluurimiskohtunik riigi 

peaprokuröri taotlusel pikendada vahi all pidamise tähtaega üle kuue kuu.  

 

Riigikohus leidis lahendis 3-1-1-110-10, et igas menetlusstaadiumis peab isiku vahi all 

pidamiseks eksisteerima vahistamisalus KrMS § 130 lg 2 mõttes. Kui möödub oht, et 

süüdistatav hakkab kriminaalmenetlusest kõrvale hoiduma, tuleb vahistatu koheselt vahi 
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alt vabastada.163  

 

KrMS § 134 lg 2 kohaselt vabastab eeluurimiskohtunik või prokuratuur vahistatu 

määrusega, kui vahistamise alus langeb ära enne süüdistusakti kohtusse saatmist. 

Kahtlustataval/süüdistataval on õigus esitada eeluurimiskohtunikule taotlus kontrollida 

vahistatuse põhjendatust, kui vahistamisest on möödunud kaks kuud tulenevalt KrMS § 

137 lg 1 p-st 1.  

 

Eestile on EIÕK varasemalt korduvalt heitnud ette liialt pikka vahistamisperioodi pikkust, 

sh nt Sulaoja ning Pihlaku asjades.164 Samas on Euroopa Komisjoni rahastatud uuringus 

märgitud, et peamiseks probleemiks ei ole Eesti puhul olnud mitte vahistuses viibimise 

periood, vaid vahistatute viibimine arestimajades.165 

 

Olukord on vahistamisperioodi pikkuse osas järjest paranenud, aastal 2002 oli Euroopa 

Komisjoni andmetel vahistamisperioodi keskmiseks pikkuseks Eestis kümme kuud,166 

samas kui Justiitsministeeriumi andmetel oli aastal 2011 vahistatusperioodi keskmiseks 

pikkuseks 119 päeva ehk neli kuud.167 

 

                                                           
 

163 RkKKo 22.02.2011 määrus nr 3-1-1-110-10 

164 Sulaoja vs Eesti, kaebus nr 55939/00, EIÕK 15.02.2005 otsus ja Pihlak vs Eesti, kaebus nr 73270/01, EIÕK 

21.06.2005 otsus. 

165 A.M Kalmthout et al, chapter 8- Estonia, pg 313.  

166 Ibid. 

167 Riigi pearokuröri ülevaade Riigikogu põhiseaduskomisjonile seadusega prokuratuurile pandud ülesannete 

kohta 2011 aastal, 2012. Kättesaadav: 

http://www.prokuratuur.ee/sites/www.prokuratuur.ee/files/elfinder/article_files/Riigi%2Bpeaprokur%C3%B6ri

%2B%C3%BClevaade%2BRiigikogu%2Bp%C3%B5hiseaduskomisjonile%2B2012.pdf, lk 2 

http://www.prokuratuur.ee/sites/www.prokuratuur.ee/files/elfinder/article_files/Riigi%2Bpeaprokur%C3%B6ri%2B%C3%BClevaade%2BRiigikogu%2Bp%C3%B5hiseaduskomisjonile%2B2012.pdf
http://www.prokuratuur.ee/sites/www.prokuratuur.ee/files/elfinder/article_files/Riigi%2Bpeaprokur%C3%B6ri%2B%C3%BClevaade%2BRiigikogu%2Bp%C3%B5hiseaduskomisjonile%2B2012.pdf
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4.5.2. Vahistamisperiood teistes riikides  

 

Lätis oleneb vahistuse pikkus kuriteo, milles isikut kahtlustatakse, raskusastmest. 

Kergemate kuritegude puhul on maksimaalne vahistamise aeg kolm kuud, samas kui 

raskete kuritegude eest võib tähtaeg ulatuda 24 kuuni. Sealjuures on nende tähtaegade 

raames sätestatud ka aeg, mil prokurör peab esitama süüdistuse kohtusse. Kolmekuulise 

tähtaja jooksul on see kaks kuud, üheksakuuline tähtaja puhul neli, 12-kuulise tähtaja 

puhul kuus ning 24- kuulise tähtaja puhul 15 kuud. Vahistusperioodi pikendamine on 

lubatud raskete ja eriti raskete kuritegude puhul, vastavalt kuni kuus ja kuni kolm 

kuud.168 Lätis võib iga hetk esitada eeluurimiskohtunikule taotluse üle vaadata 

vahistatuse põhjendatus, kui neli nädalat pole viimasest taotlusest möödas ja uusi 

asjaolusid ei esitata, võib eeluurimiskohtunik sellest keelduda. Kui kahe kuu jooksul pole 

avaldust tehtud, kontrollib eeluurimiskohtunik vahistamise põhjendatust ex officio.169 

 

Poola KrMS kohaselt ei või vahistatu olla vahi all üle kolme kuu. Erakordsetel asjaoludel 

võib vahistusperioodi pikendada kokku kaheteistkümne kuuni. Kogu menetlus esimeses 

kohtuastmes (eeluurimine ja kohtumenetlus) ei tohi kesta kauem kui 2 aastat. Seda 

perioodi võib pikendada teise astme kohtu loal. 170 Aastal 2011 oli poolas 71,5 % 

vahistatutest vahistatud alla kolme kuu ning 8 % vahistatutest olid olnud vahistatud üks 

kuni kaks aastat. Keegi ei olnud vahistuses viibinud üle kahe aasta. 171 Poolas toimub 

vahistatuse põhjendatuse kontroll pärast kolmekuulise tähtaja pikendamist. Juhul kui 

tähtaega pikendatakse, ei ole ette nähtud rohkem ex officio vahistatuse põhjendatuse 

kontrolle enne, kui kahe aasta täitumisel. Kohtueelse menetluse staadiumis on prokuröril 

õigus otsustada, kas vahistamise alused jätkuvalt eksisteerivad või mitte, vahistatuse 

                                                           
 

168 A.M Kalmthout et al, chapter 16- Latvia, pg 585.  

169 A.M Kalmthout et al, chapter 16- Latvia, pg 590. 

170 A.M Kalmthout et al, chapter 21 – Poland, pg 740 

171 Country reports on human rights practices- Poland, 2012. Available: 

http://photos.state.gov/libraries/poland/788/pdfs/204536.pdf, pg 2. 

http://photos.state.gov/libraries/poland/788/pdfs/204536.pdf
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põhjendatust kohtus ei kontrollita.172 

 

Leedus eristatakse erinevaid vahistamisperioode alaealistele ja täiskasvanutele. Esialgu 

on võimalik isik vahistada kuni kolmeks kuuks, seda perioodi võib veel kolmeks kuuks 

pikendada. Pärast kuuekuulist vahistuse tähtaega võib erakordsetel asjaoludel pikendada 

tähtaega veel kolme kuu kaupa, kuid mitte kauemaks kui 18neks kuuks (alaealiste puhul 

12neks kuuks) ning ainult maakonnakohtu kohtuniku otsusega (varasemalt võib otsused 

teha eeluurimiskohtunik).173 Leedu keskmine vahistamisperiood on 7 kuud.174 Vahistatul 

avaneb võimalus vahistatuse põhjendatuse kontrolli taotleda kolme kuu tagant, kui 

prokurör soovib vahistatust veel kolme kuu võrra pikendada. Põhjendatuse kontroll 

viiakse läbi seega iga kolme kuu tagant. Tulenevalt asjaolust, et põhjendatuse kontrolli 

määrust on (erinevalt Eestist) võimalik edasi kaevata, kontrollitakse praktikas isiku 

vahistamise põhjendatust kaks korda iga kolme kuu jooksul. 175 

 

Tšehhis eristatakse vahistamisperioodi lubatavat pikkust vastavalt kuriteo 

raskusastmele. Sealjuures on sätestatud üldine tähtaeg, millest kauem ei tohi isikut vahi 

all hoida ning sellest tähtajast üks kolmandik on lubatud hoida isiku vahi all kohtueelses 

menetluses ning kaks kolmandikku ajast kohtumenetluses. Absoluutne vahistuses 

viibimise aeg on 1 aasta juhul, kui kriminaalasja arutamiseks on pädev üks kohtunik; kaks 

aastat, kui kriminaalasja peab arutama esimeses astmes piirkonna- või regioonikohus; 

kolm aastat, kui isikut kahtlustatakse/süüdistatakse eriti raskes tahtlikus kuriteos ning 

neli aastat, kui tegemist on sellise kuriteo menetlemisega, mille eest mõistetav karistus on 

ette nähtud erandlik karistus vastavalt Tšehhi KarS-le.176 

                                                           
 

172 A.M Kalmthout et al, chapter 21 – Poland, pg 736. 

173 A.M Kalmthout et al, chapter 17- Lithuania, pg 618. 

174Country reports on human rights practices- Lithuania, 2012. Available 

http://www.state.gov/documents/organization/204518.pdf, pg 4. 

175 A.M Kalmthout et al, chapter 17- Lithuania, pg 625 

176 A.M Kalmthout et al, chapter 6- Czech Republic, pg 247. 

http://www.state.gov/documents/organization/204518.pdf
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Skandinaaviamaade süsteem erineb Ida-Euroopa omast täielikult. Rootsi 

menetlusseadustik ei näe ette vahistamisperioodi pikkust, kuid kohtulik kontroll 

vahistamise põhjendatuse üle toimub iga kahe nädala tagant, kui prokurör ei ole kahe 

nädala jooksul süüdistust esitanud. Kohtul on õigus pikendada ajavahemikku, mille 

jooksul vahistatuse põhjendatust kontrollitakse ning mille jooksul peab prokurör 

süüdistuse kohtusse saatma, kuid seda ainult erandlikel asjaoludel. Vahistatuse 

põhjendatust võib kontrollida igal ajal kas osapoolte taotlusel või kohtu enda algatusel.177 

Rootsis oli aastal 2008 keskmine vahistuses viibimise aeg 20,1 päeva.178 

 

Eesti vahistamisperiood erineb nii Läti, Leedu kui ka Poola omast esiteks oluliselt pikema 

esialgse vahistamistähtaja poolest- kuus kuud võrreldes Läti, Leedu ja Poola kolmega ning 

Tšehhi neljaga (tinglikult- arvestades kohtueelset vahistust kuritegude puhul, mida võib 

menetleda üks kohtunik).  

 

4.5.3. Võimalused vahistamisperioodi vähendamiseks – põhjendatuse 

kontrolli reeglite muutmine  

 

Eesti regulatsioon vahistamise pikkusest on võrreldes teiste riikidega lihtne ja 

mitteeristav. Võimalik oleks kaaluda esialgse vahistamisperioodi pikkuse eristamist 

tulenevalt kuritegude raskusastmest (nagu seda teeb Läti) või üldiselt esialgse 

vahistamistähtaja lühendamist, arvestades, et see kõigist võrreldavatest riikidest kõige 

pikem.  

 

Teisalt ei viibi Eestis isikud vahi all kauem, kui riikides, kus esialgne vahistamistähtaeg on 

                                                           
 

177 Rootsi Menetlusseadustik, ptk 24 § 18 jj. 

178Global detention project- Swedish detention profile. 

http://www.globaldetentionproject.org/countries/europe/sweden/introduction.html 

http://www.globaldetentionproject.org/countries/europe/sweden/introduction.html
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lühem. Eesti keskmine vahistuse pikkus on isegi allpool Euroopa keskmist, mis on 5,5 

kuud. 179 Kuigi Eesti KrMS § 130 lg 3 lubab vahistamise otsustamise kuni kuueks kuuks 

tasakaalustavad seda mitmed asjaolud. Esiteks on võimalik vahistamine asendada 

kergema tõkendiga (vt järgmist peatükki). Teiseks on seaduses ette nähtud vahistatuse 

põhjendatuse kontroll iga kahe kuu tagant kahtlustatava/süüdistatava taotlusel, mis 

peaks põhimõtteliselt tähendama umbes 2-2,5-kuulist vahistamise tähtaega (olenevalt 

sellest, kui kiiresti kohus vahistamise põhjendamise taotluse saamise järgselt istungi 

määrab), millele järgneb kontroll.  

 

Teine oluline erisus seisneb selles, et Eestis puudub erakordsetel asjaoludel 

vahistamisperioodi pikendamisel lõplik tähtaeg, KrMS § 130 lg 3 kohaselt võib vahistust 

pikendada üle kuue kuu, kuid kindlaks ei ole määratud lõplikku tähtaega. Poola, Tšehhi 

Läti ja Leedu regulatsioonid näevad kõik ette absoluutse tähtaja, mille täitumisel tuleb isik 

vahi alt vabastada. Õiguskindluse ja ettenähtavuse seisukohalt oleks hea, kui seadus näeks 

ette absoluutse tähtaja. Teisalt ei oma see praktikas tähtsust, sest aastal 2011 peeti vahi 

all üle kuue kuu peaprokuröri taotlusel 23 isikut180 ning absoluutse lõpptähtaja 

määramine ei võimaldaks paindlikult arvestada kriminaalmenetluse raskusastmega.  

Lisaks tasakaalustab ka lõpliku vahistamistähtaja puudumist asjaolu, et pärast 

vahistatuse pikendamist üle kuue kuu toimub vahistatuse põhjendatuse kontroll ex officio 

tulenevalt KrMS § 137 lg-st 4. 

 

Sarnaselt Poolale on Eestis kohtueelses menetluses suur roll prokuröril, kes peab jälgima 

vahistamisaluste olemasolu ning vajadusel asendama vahistamise mõne muu tõkendiga 

või kahtlustatava vahi alt vabastama. Pidades silmas vahistamise kui põhiõiguse riive 

                                                           
 

 

180 Riigi pearokuröri ülevaade Riigikogu põhiseaduskomisjonile seadusega prokuratuurile pandud ülesannete 

kohta 2011 aastal, 2012. Kättesaadav: 

http://www.prokuratuur.ee/sites/www.prokuratuur.ee/files/elfinder/article_files/Riigi%2Bpeaprokur%C3%B6ri

%2B%C3%BClevaade%2BRiigikogu%2Bp%C3%B5hiseaduskomisjonile%2B2012.pdf, lk 2 

http://www.prokuratuur.ee/sites/www.prokuratuur.ee/files/elfinder/article_files/Riigi%2Bpeaprokur%C3%B6ri%2B%C3%BClevaade%2BRiigikogu%2Bp%C3%B5hiseaduskomisjonile%2B2012.pdf
http://www.prokuratuur.ee/sites/www.prokuratuur.ee/files/elfinder/article_files/Riigi%2Bpeaprokur%C3%B6ri%2B%C3%BClevaade%2BRiigikogu%2Bp%C3%B5hiseaduskomisjonile%2B2012.pdf
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intensiivsust, võiks kaaluda vahistuse põhjendatuse kontrolli tähtaja lühendamist, kuid 

see tähendaks eeluurimiskohtunikule ka olulisemalt suuremat töökoormust.  

 

Muuhulgas tuleks kaaluda ka vahistamise kestuse eristamist alaealistele ja 

täiskasvanutele. Erisusi nähakse ette vangistusseaduse alusel, samuti on riigi 

peaprokurör koostanud juhise alaealiste erikohtlemiseks kriminaalmenetluses. Kuigi 

juhis näeb ette, et vahistust kohaldatakse alaealisele vaid erandjuhul, võiks kaaluda ka 

teistsuguse vahistamistähtaja kohaldamist.  

 

4.5.4. Kokkuvõte 

 

Tulenevalt eeltoodust on kohane kaaluda õiguskindluse tagamiseks maksimaalse 

vahistamistähtaja kindlaksmääramist – teiste riikide eeskujul nt 1,5 aastat. Üldise 

vahistamistähtajaga võib kaaluda kahte järgmist alternatiivi: 

 

Skandinaavia mudeli kohaldamine: vahistuse põhjendatuse kontrolli tähtaja kas üldine 

lühendamine (senise 2 kuu asemel 1 kuu) või siis selle sõltuvusse panemine 

kvalifikatsiooni raskusest – kahtlustus II astme kuritegude puhul on vahistuse 

põhjendatuse kontrolli tihedus 1 kuu, I astme kuritegude puhul 2 kuud.  

Olemasoleva vahistamise põhjendatuse kontrolli põhimõtete muutmine. Sarnaselt 

käesoleva analüüsi p-s 4.1.8 käsitletuga täpsustada KrMS  § 137 lg 2, mille kohaselt peab 

prokuratuur vahistamise põhjendatuse kontrolliks esitama vahistamistaotlusele sarnase 

sisuga ülevaate põhjendustest, miks on isiku vahi all pidamine endiselt põhjendatud 

võrreldes algse vahistamistaotlusega. Kohus võib kaitsja taotlusel võimaldada tutvuda 

tõenditega, mis on prokuratuuri vastava seisukoha aluseks. Keeldumise alused kohtule 

KrMS § 214 lg-st 1. Kohtul on kohustus koostada kirjalik määrus. Eelneva lahenduse idee 

on põhimõttelise tõendamiskoormise ümberpööramine – sisuliselt on põhjendatuse 

kontrolli aluseks kaitsja või kahtlustatava poolt nö pimeduses tehtud taotlus, puudub ka 

igasugune võimalus kohtu sisulist põhjendust kontrollida.  
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4.6. Alternatiivid vahistamisele 

 

Eesti KrMS 4 peatükk näeb vahistamise kõrval ette tõkenditena veel elukohast lahkumise 

keelu (KrMS § 128), kautsjoni (KrMS § 135) ning vahistamise asendamise elektroonilise 

valvega (KrMS § 1371). Sealjuures tuleb silmas pidada, et kautsjon ja elektrooniline valve 

ei ole eraldiseisvad tõkendid, vaid vahendid, millega on võimalik vahistamist asendada.  

 

Nagu eelnevalt viidatud (vt lõik 10), ei ole Eesti KrMS-is selgelt sätestatud 

proportsionaalsuse printsiipi, millest lähtudes tuleks tõkendeid valida. Vahistamine ei ole 

seega tingimata ultima ratio, vaid tõkendi valimisel hinnatakse iga olukorda 

individuaalselt vastavalt KrMS §-le 127. Nagu eespool mainitud, peaks kaaluma 

deklaratiivse sätte lisamist, mille kohaselt on vahistamine õigustatud ainult siis kui 

tõkendi kohaldamise eesmärke ei ole leebemate tõkenditega võimalik saavutada.. Sellise 

proportsionaalsuse printsiibi lisamine ei eeldaks tingimata, et elektrooniline valve ning 

kautsjon oleks käsitletavad eraldiseisvate tõkenditena, kuid hõlbustaks alternatiivide 

kasutamist oluliselt.  

 

Lätis on võimalik vahistamise asendamine kautsjoniga ning elukohast lahkumise keelu 

kohaldamisega. Keeldu on võimalik kohaldada, kui vahistamisalused eksisteerivad, kuid 

vahistamine ei ole olukorrast tulenevalt sobiv lahendus. Praktikas ei ole alternatiivid 

leidnud väga palju rakendust – näiteks aastal 2007 kohaldati Lätis kahel korral elukohast 

lahkumise keeldu ning kolmekümnel korral kautsjoni. 181 

 

Poola KrMS näeb samuti ette menetluse tagamise vahendina kautsjoni, aga ka politsei 

järelevalve, usaldusväärse isiku või sotsiaalse üksuse garantii, ajutise tegevuskeelu ja 

riigist lahkumise keelu. Sarnaselt Lätile ei ole ka Poolas (vaatamata expressis verbis 

proportsionaalsusprintsiibi sõnastatusele KrMS-is) vahistamine kõige viimane kasutatav 

                                                           
 

181 A.M Kalmthout et al, chapter 16- Latvia, pg 592.  
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meede. Statistiliselt kasutatakse vahistamist pärast politseijärelevalve kohaldamist 

sageduselt kõige tihedamini. 182 

 

Leedu KrMS-s leiduvaid alternatiive kautsjonit ja koduaresti kasutati aastatel 2007-2011 

vastavalt 106-l ja 69-l korral, samas kui vahistust kasutati 1815 korral.183 

 

Eestit eristab võrreldavatest riikidest elektroonilise järelevalve kasutamise võimalus, 

mida teised riigid ette ei näe. Puuduvad andmed sellise tõkendi efektiivsusest, kuid 

elektrooniliste jalavõrude efektiivsust on hinnatud edukaks kuni 92 % juhtudest. 

 

Kuna tegemist on isiku põhiõigusi vähem riivava alternatiiviga, võiks elektroonilise 

järelevalve puhul, sarnaselt kautsjoniga, kaaluda seadusemuudatusi nii, et ühe alternatiivi 

kohaldamiseks poleks vajalik läbida kaht menetlust. Praegusel juhul peab esmalt 

tuvastama isiku vahistamise alused ja otsustama vahistamise ning alles seejärel kaaluma 

vahistamise asendamist kautsjoni või elektroonilise järelevalvega. Selline olukord ei ole 

mõistlik ka menetlusökonoomia aspektist.  

 

Lisades vahistamise kõrvale alternatiivid, võimaldaks see ka paremini rakendada 

vahistamise ultima ratio doktriini ning võimaldaks leebemate tõkenditega eesmärgi 

saavutamise võimatuse puhul  kohaldada vahistamist. Samas juhul, kui elektroonilise 

järelevalve või kautsjoni kohaldamine osutub piisavaks tõkendiks, aitaks see ühtlasi 

vältida kahekordset menetlust ning jälgida proportsionaalsuse printsiipi.  

 

4.7. Täiendavad piirangud 

 

                                                           
 

182 A.M Kalmthout et al, chapter 21 – Poland, pg 744. 

183 Pre-trial detention- regulation and application, 2012. Available 

http://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/Pre-Trial%20Detention%20in%20Lithuania.pdf, pg 6.  

http://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/Pre-Trial%20Detention%20in%20Lithuania.pdf
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KrMS võimaldab eraldi määrusega vahistatu osas kohaldada lisapiiranguid nii kohtu kui 

ka prokuratuuri määrusega. Puuduvad igasugused põhjendused, miks on nimetatud õigus 

nii kohtul kui ka prokuratuuril. Seda enam, et olemuselt on nt suhtluspiirangute näol 

tegemist vahistatu põhiõigusi äärmiselt intensiivselt riivava meetmega. Nii on täies 

ulatuses suhtluskeelu all olev vahistatu oluliselt erinevas positsioonis võrreldes isikuga, 

kellele suhtlemiskeelde ei kohaldata.   

 

Sarnaselt Läti KrMS §-le 271 võiks kaotada prokuratuuri õiguse nimetatud lisapiirangute 

kohaldamiseks ja anda selle eksklusiivne õigus kohtule. Kohus otsustaks antud küsimuse 

vahistamise otsustamisel.  

 

 

5. Läbiotsimine Eesti kriminaalmenetluses – kehtiv õigus ja 

problemaatika 

5.1. Läbiotsimise põhiõiguslik käsitlus 

 

Põhiseaduse § 26 sätestab privaatsusõiguse, § 32 käsitleb omandi puutumatust ja kaitset, 

ning § 33 kodu puutumatust. Neist viimane sätestab järgmist:  

 

§ 33. Kodu on puutumatu. Ei tohi tungida kellegi eluruumi, valdusse ega töökohta ega neid ka läbi 

otsida, välja arvatud seadusega sätestatud juhtudel ja korras avaliku korra, tervise või teiste 

inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, kuriteo tõkestamiseks, kurjategija tabamiseks või tõe 

väljaselgitamiseks kriminaalmenetluses. 

 

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis reguleerib eraelu ja kodu 

puutumatust artikkel 8 järgmises sõnastuses: 

 

Artikkel 8  

1. Igaühel on õigus sellele, et austataks tema era- ja perekonnaelu ja kodu ning korrespondentsi 
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saladust.  

2. Võimud ei sekku selle õiguse kasutamisse muidu, kui kooskõlas seadusega ja kui see on 

demokraatlikus ühiskonnas vajalik riigi julgeoleku, ühiskondliku turvalisuse või riigi majandusliku 

heaolu huvides, korratuse või kuriteo ärahoidmiseks, tervise või kõlbluse või kaasinimeste õiguste ja 

vabaduste kaitseks.  

Põhiseaduse ja EIK regulatsioonist ning EIK kohtupraktikast võib järeldada, et 

läbiotsimist käsitletakse peamiselt privaatsusõiguse riivena, mitte niivõrd omandiõigust 

riivava menetlustoiminguna. Samas on läbiotsimise käigus võimalik ka lisaks lihtsalt 

omandiõiguse riivele (sissetungimine omandisse vastu omaniku tahtmist) ka vara 

rikkumine ja hävitamine (põranda, seinte või mööbli lõhkumine otsingute käigus) ja 

varakahju tekitamine sellega, et isikule kuuluv asi tema käest tõendusmaterjalina ära 

võetakse. Läbiotsimisega võib tekkida ka mittevaraline kahju, mis võib seisneda 

tervisekahjustuse tekitamises või näiteks maine kahjustamises184 või ka lihtsalt isiku 

heaolu häirimises. 

 

Läbiotsimine on põhiõiguste kaitse seisukohalt lubatav üksnes juhul, kui 

1) läbiotsimine toimub seaduses sätestatud juhtumil, st läbiotsimise alused on seaduses 

ette nähtud ning läbiotsimine toimub ühel seaduses toodud alustest; 

2) läbiotsimisel järgitakse seaduses ette nähtud korda; 

3) läbiotsimine on demokraatlikus ühiskonnas vajalik; ja 

4) läbiotsimise eesmärk on üks põhiseaduses esitatud eesmärkidest. 

Konventsioonis toodud eesmärgid lubaksid nähtavasti läbiotsimist toimetada ka sellistel 

juhtumitel, kus läbiotsimise toimetamine Põhiseadusega kooskõlas ei oleks. 

  

Põhiseaduse ja Konventsiooni sätetest tuleneb riigi kohustus menetlusseaduses 

                                                           
 

184  Vt nt Buck v. Germany, kus politsei otsis läbi väikelinna ettevõtja kontori, kahjustades sellega ettevõtja 

mainet ja hävitades klientide usaldust ettevõtja vastu. Selles asjas leidis Inimõiguste kohus, et taolise meetme 

rakendamine oli Konventsiooni artikliga 8 vastuolus kui ebaproportsionaalne ja piisavalt põhjendmata. 
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läbiotsimise alused ja kord reguleerida. Lisaks on EIKohtu praktikas leitud, et siseriiklikus 

õiguses tuleb ette näha piisavad kaitsevahendid, vältimaks läbiotsimise kuritarvitamist 

ametivõimude poolt.185 Näiteks leidis EIKohus asjas Smirnov v. Russia,186 et olukorras, kus 

läbiotsimiskäsu andis prokurör ja läbiotsimiskäsk oli sõnastatud sedavõrd laialt, et selles 

puudusid viited senisele uurimisele, põhjendused, miks läbiotsimist on vaja toimetada, 

mida otsitakse ja miks eeldatakse, et läbiotsimisel otsitavad materjalid leitakse, oli 

Konventsiooni rikkumisega tegemist isegi siis, kui tagantjärele on võimalik läbiotsimise 

õiguspärasust kohtus vaidlustada. Smirnovi asjas, tõsi, komplitseeris olukorda asjaolu, et 

Smirnov oli advokaat ning osa äravõetud dokumente olid seotud tema kutsetegevusega. 

Kohus leidis, et selline läbiotsimine ei olnud "demokraatlikus ühiskonnas vajalik." 

Sarnaselt leidis EIKohus asjas Funke v. France,187 et isegi hilisem kohtulik kontroll ei 

muuda aktsepteeritavaks olukorda, kus läbiotsimise otsustamiseks on ametivõimudel 

praktiliselt piiramatu diskretsioon ilma vajaduseta taotleda kohtult läbiotsimiseks luba – 

lünklik ja leebe õiguslik regulatsioon ei garanteeri, et õiguste riive oleks ranges 

proportsioonis soovitava legitiimse eesmärgiga. Eriti just asjaolu, et läbiotsimiseks ei ole 

vaja kohtult luba taotleda, vaid piisab vaid ametnike enda otsustusest, on EIKohtu arvates 

põhjus kogu õiguslikku raamistikku tähelepanelikult uurida – kohtu kaitse puudumise 

peavad tasa tegema muud õiguslikud garantiid.188 Samas ei ole ka üksnes kohtuniku loa 

nõue veel iseenesest piisavaks garantiiks – Mancevschi v. Moldova189 kohtuasjas selgitas 

EIKohus, et konventsiooni artiklit 8 on rikutud ka olukorras, kus läbiotsimisluba on välja 

antud küll eeluurimiskohtuniku poolt, ent luba on formuleeritud väga laialt ning ei sisalda 

põhjendusi, millest nähtuks, miks läbiotsimine on vajalik ja miks läbiotsimise käigus 

loodetakse otsitavaid materjale leida. 

                                                           
 

185  Vt nt Gillan and Quinton v. The United Kingdom, 4158/05 

186  71362/01, 07/06/2007. 

187  10828/84, 25/02/1993. 

188  Vt nt Funke v. France,, 21353/93, 16/12/1997. 

189  33066/04, 07/10/2008 
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Riigikohus käsitles läbiotsimist põhiseaduslikust aspektist oma praktikas viimati nn 

Diveci kohtuasjas,190 kus peamiseks küsimuseks oli menetlusvälise isiku võimalus 

läbiotsimismääruse seaduslikkust kohtus vaidlustada. 2000.aastal kehtinud 

kriminaalmenetluse koodeks sellist võimalust ette ei näinud ning Riigiokohus leidis, et 

tegemist on lüngaga, mis seab ohtu PS §-s 15 garanteeritud õiguse kohtusse pöörduda. 

Käesolevaks ajaks on Diveci asja peamine probleem lahendatud ja ka menetlusvälistele 

isikutele uurimiskaebe korras kaebeõigus tagatud.  

 

 

5.2. Läbiotsimine kehtivas kriminaalmenetluse õiguses 

 

Läbiotsimise kui menetlustoimingu õiguslik regulatsioon sisaldub KrMS §-des 91 ja 92. 

Lisaks kohalduvad läbiotsimisele üldiselt tõendite kogumise kohta käiv KrMS § 64, 

kohtueelse menetluse läbiviimise üldtingimused, mis on sätestatud KrMS 8. peatüki 2. 

jaos, ning kohtueelses menetluses uurimisasutuse ja prokuratuuri tegevuse peale 

kaebamise kord, mis on sätestatud KrMS 8. peatüki 5. jaos. 

 

KrMS ei sisalda läbiotsimise legaaldefinitsiooni, kuid selle võib tuletada järgmiselt: 

läbiotsimine on menetlustoiming, mille eesmärgiks on leida hoonest, ruumist, sõidukist 

või piirdega alalt asitõendina kasutatav või konfiskeeritav objekt, kriminaalasja 

lahendamiseks vajalik dokument, asi või isik või kuriteoga tekitatud kahju hüvitamiseks 

või konfiskeerimiseks arestitav vara või laip või tabada tagaotsitav. Läbiotsimine viiakse 

läbi läbiotsimismääruse alusel. Vastavalt KrMS § 91 lg 2, annab läbiotsimismääruse 

eeluurimiskohtunik; lõikes 21 toodud juhtudel võib läbiotsimist läbi viia ka prokuratuuri 

määruse alusel ning lõige 3 sätestab, et edasilükkamatutel juhtudel võib läbiotsimist 

toimetada ka uurimisasutuse määruse alusel, ent sellisest läbiotsimisest tuleb 24 tunni 

                                                           
 

190  RKHKm 3-3-1-38-00. 
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jooksul prokuratuuri kaudu eeluurimiskohtunikule teatada. Prokuratuuri määruse alusel 

võib läbi otsida kohti, mis on kas kuriteo toimepanemise kohaks või olnud kahtlustatava 

kasutuses. Seadus ei sätesta, kes ja mille alusel peaks hindama, kas läbi otsitav koht on 

olnud kahtlustatava kasutuses või kuriteo toimepaneku kohaks või kas tegu on 

edasilükkamatu juhtumiga, mil läbiotsimiseks piisab vaid uurimisasutuse määrusest. 

Lisaks on seaduses toodud erisätted, mis puudutavad advokaadi ja notari büroo 

läbiotsimist: sellisel juhul tohib läbi otsida vaid kohtu loal ning vastavalt kas advokaadi 

või notari juuresolekul. 

 

Läbiotsimismääruses tuleb KrMS § 91 lg 4 kohaselt esitada läbiotsimise eesmärk ja 

põhjendus. Läbiotsimise käik talletatakse läbiotsimisprotokollis vastavalt KrMS § 92 

eeskirjadele. Kehtivas õiguses ei ole sätestatud läbiotsimise toimetamise aluseid ega 

nõudeid läbiotsimise kohta määruses esitatavatele põhjendustele.  

 

Kehtiva regulatsiooni toimimisest ülevaate saamiseks on vajalik läbiotsimismääruste 

põhjalik analüüs, mh ülevaade sellest, kui palju ja milliste ametiisikute poolt on alates 

2011.aasta seadusemuudatuste jõustumisest läbiotsimislube väljastanud ning kui 

paljudel juhtudel on läbiotsimisloa andmisest keeldutud. Eravestlused praktikutega 

osutavad pigem sellele, et läbiotsimislube annavad prokurörid, määruste põhjendused on 

formaalsed, määruste piirid pigem laiad ning loa andmisest keeldutakse üliharva.  

 

 

5.3. Kehtiva regulatsiooni probleemid 

5.3.1. Läbiotsimise alused 

 

Kehtiv seadusandlus läbiotsimise aluseid ei defineeri. Kirjas on vaid läbiotsimise eesmärk, 

millest on ehk tuletatav see, milliste andmete saamiseks läbiotsimist võib toimetada, ent 

küsimus sellest, millisel juhul läbiotsimist kui üht privaatsusõigust tugevamalt riivavat 

menetlustoimingut võib läbi viia, jääb endiselt vastamata. Kuna läbiotsimise alused on 

seaduses konkreetselt reguleerimata, ei ole ka läbiotsimisloa andjal ees selget õiguslikku 
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testi, mille alusel hinnata läbiotsimismääruse põhjendatuse piisavust, läbiotsimise 

vajalikkust ja proportsionaalsust. Selline õiguslik olukord on läbiotsimisest teinud 

küllaltki levinud menetlustoimingu ja olukord, kus läbiotsimise toimetamiseks seadus 

kindlaid eeltingimusi ei sätesta ning kus suurel osal juhtudest läbiotsimiseks ka kohtu 

luba ei ole vajalik, võib olla vastuolus EIKonventsiooni nõuetega. 

 

USA õiguses sisaldub läbiotsimise õiguslik alus föderaalkonstitutsiooni 4. täienduses, mis 

sätestab järgmiselt: "Inimeste õigust kaitsele nende isiku, hoonete, dokumentide ja asjade 

ebamõistliku läbiotsimise ja võetuse vastu ei rikuta; ja läbiotsimisluba ei anta muidu, kui 

üksnes vande või pühaliku kinnituse varal tuvastatud piisava aluse olemasolul ning 

konkreetselt ära näidates, kus läbi otsitakse, millised asjad ära võetakse või missugune 

isik vahistatakse."  Selleks, et konstitutsiooni sättest aru saada, tuleb esmalt käsitleda 

läbiotsimise mõistet. USA Ülemkohus selgitas kohtuasjas Katz v. United States,191 et 

konstitutsioon ei kaitse mitte omandiõigust, vaid inimeste õigust privaatsusele. Seega on 

läbiotsimisega üldreeglina tegemist siis, kui riigivõim tungib sellisesse alasse, kus isikul 

on subjektiivne ootus, et tema privaatsust austatakse, ja see ootus on ka objektiivselt 

mõistlik. Seega ei ole läbiotsimisega tegemist siis, kui riigivõim toimetab ruumis, kus 

isikul privaatsuse ootus puudub. Samuti ei ole läbiotsimisega tegu sellisel juhul, kui isikul 

küll on ootus, et tema privaatsust austatakse, kuid see ootus pole asjaolusid arvestades 

ühiskonnas mõistlik – näiteks avalikust kohast ilma tehnikavahenditeta kätte paistvad 

asjad või avalikule tänavale äraviimise ootele jäetud praht. Klassikaliseks läbiotsimiseks 

ei loeta ka sellist olukorda, kus politseiametnik peatab kahtlase isiku lühikeseks 

küsitluseks ning selle käigus teostab turvakontrolli, et tagada enda ohutust – kobab 

kinnipeetu riided läbi, et leida võimalikke relvi.192 Kui aga läbiotsimist teostatakse, tuleb 

läbiotsimiseks saada kohtu luba, mille andmise eeltingimuseks on piisav selgesti 

artikuleeritud põhjus läbiotsimise toimetamiseks. Piisav põhjus193 eksisteerib juhul, kui 

                                                           
 

191  389 U.S. 347 (1967). 

192  Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968). 

193  Probable cause 
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"ametnikule on mõistlikult usaldusväärsete allikate kaudu teada informatsioon, mis on 

piisav, et veenda mõistlikku inimest selles, et läbiotsimise kohast läbiotsimise käigus 

leitakse ese, mida otsitakse."194 Sealjuures on Ülemkohus leidnud, et piisava põhjuse 

tuvastamiseks peavad teabeallikad olema konkreetselt identifitseeritavad ning ehkki 

konkreetse ametniku kogemusi ja ametivilumust arvestatakse tema tehtud järelduste 

mõistlikkuse hindamisel, on standard siiski mitte subjektiivne, vaid lähtub objektiivsest 

mõistlikust ametnikust.  

 

Kohtupraktika on välja kujundanud ka terve rea erandeid, mille puhul mõistliku piisava 

põhjuse olemasolul läbiotsimiseks kohtuniku luba ei nõuta. Nii on lubatud toimetada 

läbiotsimist vahistamise korral kohas, kust isik kinni peeti – kinnipeetava vahetust 

haardeulatusest ning kogu hoones või muus lähiümbruses, et vältida äkkrünnakut 

kinnipeetava kaasosaliste poolt. Samuti on lubatud läbi otsida sõidukeid (täpsemalt 

sõiduki kabiini, mitte aga pagasiruumi või mootorikatte alust), kui sõidukit kasutas 

vahistatav isik. Ka vahistatud isikut ennast on lubatud läbi otsida ilma täiendava 

läbiotsimisloata. Kui eksisteerib piisav põhjus, võib ilma läbiotsimisloata läbi otsida ka 

sõidukeid. Politseiametnik võib ära võtta ilmselt ära võtmisele kuuluvad asjad, mida ta 

näeb kohast, kus ta viibib seaduslikult, ja millele ta seaduslikul alusel ligi pääseb (näiteks 

on ametnikul luba siseneda isiku eluruumi selleks, et otsida sealt kahtlustatavat, ent 

köögilaual vedeleb tsiviilkäibes keelatud relv või pakk narkootilist ainet).  

 

 

Inglismaa ja Walesi õiguses reguleerib läbiotsimisega seonduvat Police and Criminal 

Evidence Act 1984.195 Selle kohaselt 196 on avalikus või avalikkusele ligipääsetavas kohas 

politseiametnikel õigus läbi otsida kõiki isikuid ja sõidukeid, kui politseiametnikul on 

mõistlik põhjus uskuda, et isikul või sõidukis leidub keelatud esemeid (nt ründerelvad), 

                                                           
 

194  Brinegar v. United States, 338 U.S. 160, 175 (1949). 

195  http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/contents 

196  Section 1 
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varastatud esemeid või keelatud tulevärki. Muudel juhtudel, st kui otsitakse muid 

esemeid (näiteks asitõendeid, mis ei ole samas ka varastatud või keelatud asjad) või 

läbiotsimist soovitakse teha eluruumides, tuleb läbiotsimiseks saada luba 

rahukohtunikult. Rahukohtunik võib loa väljastada, kui politseiametniku avalduse pinnalt 

on mõistlik põhjus uskuda, et täidetud on järgmised tingimused: 

a) toime on pandud kuritegu;197 

b) läbiotsitavas kohas on materjali, mis iseenesest või koosmõjus muude 

materjalidega on uurimise jaoks väärtuslik; 

c) otsitav materjal on asjakohaseks tõendiks; 

d) otsitav materjal ei ole kaetud konfidentsiaalsuskaitsega ega ole muul põhjusel 

tõendina lubamatu 

e) ilma läbiotsimisloata otsitavale materjalile tõenäoliselt ligi ei saa (valdaja ei 

võimaldaks materjalile juurdepääsu või hävitaks materjali või viiks selle mujale, kui 

politsei tulekust teada saaks või ei ole valdajaga võimalik kontakti saada vmt).  

Lisaks on politseil õigus toimetada läbiotsimist seoses vajadusega tabada kinnipidamisele 

kuuluv isik – kas siis vahistamiskäsu alusel toimetades või ühel seadusest tuleneval alusel 

isikut jälitades. Sellisel juhul on läbiotsimise aluseks mõistlik alus uskuda, et 

kinnipidamisele kuuluv isik varjab end kohas, mida läbi otsima minnakse, ja läbiotsimine 

ise peab piirduma nende kohtadega, kus kinnipeetav võiks end varjata. Samuti on politseil 

õigus ilma läbiotsimisloata läbiotsimist toimetada juhul, kui on mõistlik põhjus uskuda, et 

kellegi elu võib olla ohus, ja juhul, kui isik on vahistatud ning eksisteerib mõistlik põhjus 

uskuda, et vahistatu kontrolli all olnud ruumis või paikkonnas on võimalik avastada 

tõendeid vahistamise põhjuseks olnud kuriteo või teiste samalaadsete kuritegude kohta. 

 

Saksamaa kriminaalmenetluses reguleerivad läbiotsimist StPO198 § 102 kuni 107. 

vastavalt StPO § 102 on kuriteos kahtlustatava keha, kinnisasja ja vallasvara läbiotsimine 

lubatud kahtlustatava kinnipidamiseks ning juhtudel, kui on alust eeldada, et läbiotsimise 

                                                           
 

197  Indictable offense 

198  http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html 



102 

 

 

tulemusena õnnestub leida tõendeid. Muude isikute suhtes on läbiotsimise toimetamine 

lubatud süüdistatava kinnipidamiseks, kuriteojälgede ajamiseks või konkreetsete asjade 

äravõtmiseks, ja üksnes siis, kui eksisteerivad konkreetsed asjaolud, mis toetavad 

järeldust, et otsitav isik, jäljed või objekt asub kohas, kus läbiotsimist toimetatakse. 

Sealjuures sätestab StPO § 103(2), et läbiotsimise piiranguid ei rakendata nende hoonete 

ja paikkondade suhtes, kust süüdistatav kinni peeti või kuhu ta jälitajate eest põgenes. 

Öise läbiotsimise kohta kehtib saksamaal eriregulatsioon: öisel ajal tohib läbiotsimist 

toimetada vaid teolt tabatud kurjategija jälitamiseks, põgenenud vangi kinnipidamiseks 

ja edasilükkamatutel asjaoludel. Öiste läbiotsimiste piirangud ei kehti selliste kohtade 

suhtes, mis on avalikkusele juurdepääsetavad, samuti nende kohtade suhtes, mis on 

politseile teada kui varastatud asjade hoiukohad, illegaalsete hasartmängute 

toimumispaigad, kurjategijate kogunemiskohad või peidukohad ebaseaduslike 

narkootikumide ja relvade jaoks, või prostitutsiooniga tegelemiseks (vanas kõnepruugis 

tuntud kui „salaurkad“).  

 

Eeltoodud kolme riigi seadusandluse valguses on Eesti kriminaalmenetluse seadustiku 

napisõnalisus läbiotsimise õiguslike aluste osas seletamatu. Läbiotsimist peetakse 

üldiselt privaatsusõigust väga intensiivselt riivavaks menetlustoiminguks, kus 

põhiõiguste kaitse tagamiseks on vajalik seaduses konkreetselt ette näha, milliste 

asjaolude ilmnemisel on politseil õigus valdaja tahte vastaselt eravaldusse siseneda. 

Tähelepanuväärne on seegi, et Eesti õigus ei tunne vahet avalikes kohtades ja avalikkusele 

suletud kohtades läbiotsimise toimetamise vahel, samuti ei ole eritingimusi seatud 

läbiotsimisele öisel ajal. Eesti kehtiva läbiotsimiste regulatsiooni probleemina võibki 

seetõttu näha õiguskaitseorganitele antud praktiliselt piiramatut  voli otsustada 

läbiotsimise vajalikkuse üle.  

5.3.2. Läbiotsimise lubatavuse eelkontroll – läbiotsimisloa andja ja taotleja 

põhjendamiskohustus 

 

Läbiotsimise lubatavuse eelkontroll on üheks tavalisimaks meetmeks, et vältida 

läbiotsimise kuritarvitamist. Ehkki KrMS tekstist nähtuvalt võib järeldada, et läbiotsimine 

tuleks üldreeglina läbi viia kohtu loal, on KrMS § 91 lg 21 toodud erandid sedavõrd 
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ulatuslikud, et läbiotsimine kohtu loal on erandlik nähtus ja enamus läbiotsimisi tehakse 

prokuratuuri loal. See on tingitud muu hulgas ilmselt ka asjaolust, et seadus ei pane 

läbiotsimismääruse koostajale kohustust esitada mingeid tõendeid selle kohta, et 

läbiotsitav koht tõepoolest kahtlustatavaga või kuriteoga seotud on – seetõttu piisab 

läbiotsimisloa andmise pädevuse nihutamiseks prokurörile vaid sellekohasest uurija 

väitest määruse põhjendustes. Samuti on kehtivas õiguses defineerimata nn erandlikud ja 

edasilükkamatud asjaolud, mille esinemisel võib läbiotsimist toimetada vaid 

uurimisasutuse määruse alusel, st ilma igasuguse uurimisasutuse-välise eelkontrollita. 

Selline olukord tähendab, et seaduses sätestatud üldreegli on erand alla neelanud ning 

erapooletut otsustajat läbiotsimist sooviva süüdistava poole ning kodaniku vahele ei 

asetata – see omakorda tähendab, et läbiotsimise toimetamine sõltub süüdistava poole 

suvast ning sisuliselt ei ole peale uurimisasutuste endi sisemise korralikkusestandardi 

mingit tõsiseltvõetavat mehhanismi läbiotsimise kuritarvitamise tõkestamiseks. Enamus  

välisriikides nn edasilükkamatute erandjuhtumite alla kvalifitseeritavatest olukordadest 

on Eestis reguleeritud avaliku korra kaitse all (näiteks olukord, kus valdaja loata 

sisenetakse eluruumi ohuolukorra kõrvaldamiseks või väljaselgitamiseks) – politsei ja 

piirivalve seadus annab politseile küllalt laiad volitused sisuliselt isikute ja vallasasjade 

läbiotsimiseks (tõsi, protseduure nimetatakse teistsuguste nimetustega) ning 

halduskohtuniku loal on võimalik ka „läbi vaadata“ kinnisasju. Tähelepanuväärivalt on sel 

juhul läbivaatust lubatud toimetada ka siis, kui kohtu luba hankida ei ole võimalik, ent 

vaja on tõrjuda vahetut kõrgendatud ohtu. Sel juhul tuleb luba hankida  esimesel 

võimalusel ning kui kohtunik loa andmisest keeldub, tuleb läbivaatus kohe katkestada. 

Kriminaalmenetluse läbiotsimise regulatsioon on läbiotsijaile tunduvalt soodsam. 

Nähtavasti on võimalik väita, et kuivõrd kriminaalmenetluse puhul on kuritegu juba 

toimunud ning seetõttu vähemasti mingi kindlus olemas, et eksisteerib vajadus võõrasse 

eluruumi siseneda, peitub samas ka põhjus, miks kriminaalmenetluse ja süüdlase 

väljaselgitamise vajadus peaks saama sellise prioriteetse kohtlemise osaliseks ning 

läbiotsimised sel eesmärgil olema märgatavalt lihtsamini saavutatavad. Samas ei võta 

selline argument arvesse asjaolu, et ehkki süüteo toimepanemise fakt on objektiivselt 

tuvastatav ja oht on pigem tõenäosusele rajanev konstrukt, on vajadus konkreetses kohas 

läbiotsimist toimetada ja tõenäosus sealt tõendeid või tagaotsitavaid avastada sarnaselt 
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ohule õiguskaitseorganite hinnang olemasolevale teabele. Just taoliste hinnangute 

õigsuse kontrollimiseks ongi vajalik kohtulik kontroll. Prokurör eeluurimise juhina ega ka 

politseiametnik ise sellist erapooletut kontrolliorganit endast ei kujuta. 

 

Võrdlusuuringu raames uuritud teiste riikide seadusandlus nõuab üldjuhul, et 

läbiotsimisloa annaks kohtunik. USA kohtupraktikas on küll mitmeid erandeid, kus 

läbiotsimist saab teostada ka politseiametnik omal äranägemisel ja Saksamaa 

seadusandlus (nagu ka näiteks Norra kriminaalmenetluse seadustik) võimaldab 

edasilükkamatutel juhtumitel läbiotsimist toimetada prokuratuuri määruse alusel, kuid 

USA õiguses on viidatud erandjuhtumid konkreetselt piiritletud ning Saksamaa seadus 

näeb prokuröri loal läbiotsimise toimetamist ette vaid edasilükkamatutel juhtumitel – 

nähtavasti siis olukordades, kus Eesti õigus ei pea vajalikuks isegi prokuratuuripoolset 

kontrolli ning jätab läbiotsimise politsei otsustada. Inglismaa õiguses on samuti 

konkreetselt piiritletud need juhtumid, kus läbiotsimiseks kohtu luba vaja ei ole – need 

on seotud eelkõige avalikes kohtades toimetatavate läbiotsimistega, kus otsitakse kohest 

ohtu kujutavaid esemeid või tõendusmaterjali varavastaste süütegude kohta – nn 

poevarga-erand – või on juba põhjendatult kinni peetud isik, kelle valdusi läbi otsima 

asutakse. Muudel juhtudel on läbiotsimiseks nõutav kohtu luba – seda eelkõige 

eluruumide läbiotsimiseks. Nagu selgitab USA Ülemkohus, on sellise kotu loa nõudmise 

eesmärgiks asetada kodaniku ja riigivõimu vahele erapooletu õigusemõistja.199 Just 

õigusemõistja erapooletus on peamiseks kriteeriumiks, millisel juhul läbiotsimisloa 

nõudmine oma eesmärgi täidab ja loa andja erapoolikus peamiseks põhjuseks, miks 

näiteks kõrgem politseiametnik sellele kriteeriumile ei vasta. Erapooletu institutsiooni 

peamiseks funktsiooniks on hinnata läbiotsimist taotleva poole esitatavaid põhjendusi 

ning otsustada, kas riigipoolne sekkumine isiku privaatsfääri on õigustatud või on tegu 

vaid nn kalastusekspeditsiooniga. Kohtu luba eelistab läbiotsimiseks näha ka EIKohus, 

mille praktikast nähtuvalt on olukord, kus läbiotsimiseks kohtu luba nõutav pole, juba 

                                                           
 

199  Johnson v. United States, 333 U.S. 10 (1948). Ülemkohus on hilisemas praktikas märkinud, et just 

õigusemõistja erapooletus on siin oluline ja kohtunik ei tohi muutuda kummitempliks politsei käes. 



105 

 

 

iseenesest kahtlane. 

 

Olulisel kohal on ka nõue, et läbiotsimisloa saamiseks tuleb läbiotsimisloa andjale esitada 

konkreetseid tõendeid ja asjaolusid, mis kinnitavad läbiotsimise aluste olemasolu. Eesti 

seadusandlus nõuab küll läbiotsimise eesmärgi ja põhjenduse esitamist 

läbiotsimismääruses, kuid kummalgi juhul ei ole seaduses kirjas, kas ja milliseid tõendeid 

tuleks läbiotsimisloa saamiseks esitada. Seaduse nõuete täitmiseks piisab seega ka sellest, 

kui viidata nii eesmärgile kui esitada põhjendusi küllaltki üldsõnaliselt ja konkreetsetele 

läbiotsimisaluse olemasolu kinnitavatele tõenditele osundamata. Uuritud välisriikide 

seadusandluses on eranditult esitatud nii tõendamise standard (mõistlik põhjus, piisav 

alus uskuda vmt) kui ka nõutud, et läbiotsimise alust toetaksid konkreetsed faktid ja 

tõendid. Need tõendid ei pruugi olla lubatavad kriminaalasja kohtulikus menetluses 

süüküsimuse otsustamiseks (selline on näiteks regulatsioon USA föderaalses 

tõendamismäärustikus), kuid isegi juhul, kui tõendiallikaks on läbiotsimisluba taotlev 

politseiametnik ise, tuleb tal piisava sptsiifilisusega kirjeldada, millised konkreetsed 

asjaolud annavad alust arvata, et läbiotsimise toimetamine on põhjendatud. Eesti seadus 

läbiotsimise aluseid ei sätesta ega täpsusta, millisel tasemel peab läbiotsimise 

toimetamise alus olema tõendatud, mistõttu politseile ja prokuratuurile on jäetud 

küllaltki vabad käed läbiotsimiste toimetamisel. Veelgi enam – kuna seaduses puuduvad 

läbiotsimise alused ning nõuded nende aluste tõendamiseks, ei ole kohtul ka läbiotsimise 

põhjendatuse tagantjärele hindamiseks ees konkreetseid kriteeriume.  

 

Nõudeid selle kohta, kui spetsiifiliselt tuleb läbiotsimismääruses kirjeldada otsitavat 

kohta ja otsitavaid objekte, Eesti seadus samuti ei sätesta. See võimaldab süüdistaval 

poolel läbiotsimismääruses nii läbiotsimise kohta kui otsitavat objekti kirjeldada 

üldsõnaliselt ning seetõttu võib läbiotsimisloa nõue kergesti kaotada soovitud mõju. 

Välisriikide õiguses on nõuded otsitava kirjeldamise suhtes enamasti rangemad, kuivõrd 

ebamääraselt ja üldsõnaliselt esitatud taotlus läbiotsimise lubamiseks, samuti nagu 

ebamäärane ja üldsõnaline läbiotsimisluba ise ei paku täiendavat garantiid põhiõiguste 

rikkumise vastu. USA Ülemkohus on näiteks ka leidnud, et olukorras, kus politsei on 

saanud loa otsida läbi isiku korter ja loal on näidatud maja number, ent ei ole märgitud 
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korteri numbrit, tuleb politseinikel kohapeal välja selgitada, millises korteris isik elab, 

mitte läbi otsida tervet maja. Tõsi, kui läbiotsimisel hoolimata mõistlikest pingutustest 

läbiotsitavat ala piirata eksituse tõttu otsitakse ka kohtadest, mis ei ole läbiotsimisloaga 

kaetud, võib tegu olla „ausa eksitusega“ ning läbiotsimine selles osas ei ole ebaseaduslik, 

kuid eksituse märkamisel tuleb otsingud kohe katkestada.  

 

Otsitava eseme või isiku kirjeldusega seondub ka läbiotsimisaluste põhistamise küsimus 

– kui läbiotsimisluba taotledes nõutakse läbiotsimise põhjendamist, on selge, et 

läbiotsimise alused saavad eksisteerida vaid juhul, kui asjaolud osutavad otsitava eseme 

või isiku leidmise võimalusele. Jättes läbiotsimisloa taotluses umbmääraseks läbiotsimise 

objekti, muutub umbmäärasemaks ka see, kuidas põhistada läbiotsimise aluste 

olemasolu. Seetõttu, kui läbiotsimise õiguslikku regulatsiooni konkretiseerida, tuleb 

nõuda nii otsitava isiku või eseme konkreetset äranäitamist kui ka seda, et konkreetselt 

otsitava leidmise vajadust ja tõenäosust põhistataks. Läbiotsimise objekti formuleerimine 

laialt ja umbmääraselt teeb aga võimalikuks põhiõiguste laialdase rikkumise, kuna sisulist 

kontrolli läbiotsimise põhjendatuse üle on võimalik vältida üldsõnaliste ja kõikehaaravate 

formuleeringute taha peitudes. Läbiotsimisloa konkreetsust on oluliseks garantiiks 

pidanud ka EIKohus. 

 

Läbiotsimisloa olemasolu ei tähenda samas üksiti ka toimetatud läbiotsimise 

seaduslikkust – kui läbiotsimisel väljuti loa piiridest (näiteks otsiti sealt, kust loa järgi 

otsida ei olnud lubatud või otsiti kohtadest, kus läbiotsimisloas näidatud objekt ei oleks 

saanud asuda), on läbiotsimise seaduslikkus loa piiridest väljapoole jäävas osas kahtluse 

all ning tuleb lahendada edasise menetluse käigus. 

5.3.4. Kaitsevahendid ebaseaduslikult toimetatud läbiotsimise korral 

 

Läbiotsimise õiguspärasust on võimalik vaidlustada uurimiskaebe korras KrMS § 

228...232 järgi, kaebuse lahendamise tulemusena võib läbiotsimise puhul 

õiguskaitsevahendina tulla kõne alla õiguste rikkumise tunnustamine ja ära võetud asjade 

tagastamine – läbiotsimist ennast olematuks muuta enam ei saa. Realistlikult ei ole 
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võimalik ka läbiotsimismäärust vaidlustada enne seda, kui määruse alusel läbiotsimine 

juba toimetatud on, kuna läbiotsimisest saab isik, kelle juures läbi otsitakse, teada 

tavaliselt alles siis, kui läbiotsimine on juba alanud. Taktikaliselt on selline olukord ka 

ainuvõimalik, kuivõrd etteteatamine nulliks läbiotsimise abil tõendite saamise võimaluse.  

 

Läbiotsimise toimetamise puhul võib menetlusõiguse rikkumisel olla kolme sorti 

õigusvastaseid tagajärgi: varalise ja mittevaralise kahju tekitamine sellele, kelle juures 

läbi otsiti; privaatsusõiguse rikkumine, ning tõendite ebausaldusväärsus seoses vigadega 

läbiotsimise toimetamisel või puuduliku dokumenteerimise tõttu. Viimasel juhul 

tekitatakse risk, et kohtuotsus, mis ebakvaliteetsete tõendite alusel tehakse, on ebaõige. 

Esimese kahe tagajärje puhul võib menetlusrikkumise läbi kannatada saada igaüks, kelle 

juures läbiotsimine toimetatakse (või kes läbiotsimise paigas viibib või kellele kuuluvad 

objektid läbiotsimise asukohas asuvad), olenemata tema seisundist hilisemas menetluses. 

Viimane rikkumine mõjutab eelkõige süüdistatava õigusi läbi kohtumenetluses faktide 

tuvastamise korrektsuse. 

 

Kehtiv õigus näeb ette võimaluse kahjutasu nõudmiseks riigivastutuse sätete alusel, kui 

kahjusaanu tõendab, milline kahju talle menetleja ebaseadusliku tegevuse tulemusena 

tekkis ja millises ulatuses. Läbiotsimise toimetamisel selliselt, et kannatada sai tõendite 

usaldusväärsus, on kaitsevahendiks kohtu õigus tõendeid vabalt hinnata ning tõendite 

usaldusväärsust arvestada neile kaalu omistamisel. Problemaatiline võib olla seda liiki 

rikkumiste tõendamine, kuna menetlustoimingu protokoll ei pruugi tõendite kogumisel 

ja käitlemisel aset leidnud minetusi piisavalt detailselt kajastada ning samuti ei pruugi 

menetlustoimingu protokollist nähtuda asjaolud, mida läbiotsimisel küll oleks võinud 

sedastada, kuid millele menetleja ei taibanud tähelepanu pöörata. Viimane probleem 

tähendab eelkõige tõendusteabe kadumaminekut ning selle esinemiseks on võimalus 

väiksem siis, kui lisaks kirjalikule protokollile või selle asemel läbiotsimise käik 

videosalvestatakse ning fotografeeritakse. Eesti kehtiv õigus fotografeerimist ega 

videosalvestamist ei nõua. Samuti ei ole kohustuslikku videosalvestamist või 

fotografeerimist kehtestatud kolmes vaadeldavas välisriigis. Inglismaal ja USAs ei luba 

aga tõendamisreeglid kohtus läbiotsimise kohta tõendina esitada vaid protokolli, vaid 
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nõuavad, et läbiotsimise kohta annaks ütlusi isik, kellel on selle kohta isiklikul tajul 

põhinev teadmine – seega läbiotsimist toimetanud ametnik. Selles olukorras on 

fotografeerimine ja videosalvestamine mitmes mõttes kasulik ja sagedasti praktiseeritav 

tõendite kogumise viis: ametnik ei pruugi kohtumenetluse ajaks läbiotsimise käiku 

täpselt mäletada ning pealegi on piltlik materjal õigusemõistja veenmisel ütlustest ja 

kirjalikest materjalidest märgatavalt mõjusam. Tõendusteabe parema fikseerimise 

kindlustamiseks võib olla mõistlik menetlustoimingute videosalvestamine teha 

kohustuslikuks – vastav tehnika on laialdaselt kättesaadav ega ole ka ülemäära kallis. 

Protokolli võib sel juhul koostada lühemalt, seal üksnes seda kirjeldades, mida menetleja 

vajalikuks ja oluliseks peab. 

 

Eesti õigus võimaldab läbiotsimise tulemuste tõendina kasutamise lubatavuse osas 

kohtul seisukoha võtta alles otsuse tegemise staadiumis – sellisel juhul on aga pooled 

jäänud ilma võimalusest esitada täiendavaid tõendeid või vastuväiteid. Võrdlusena olgu 

märgitud, et USAs ja Inglismaal võetakse tõendi lubatavuse osas seisukoht enne 

kohtuvaidlusi. Selline asjakorraldus tähendab, et kohtumenetluses on pooltel selge 

arusaamine, milliseid tõendeid kohus otsustamisel arvestama hakkab ning milliseid ta ei 

arvesta. Kui kohus mõne tõendi lubamatuks tunnistab, saab pool kohtumenetluse ajal veel 

võimaluse tekkinud auku tõendamisahelas parandada – omalt poolt täiendavaid tõendeid 

esitada. Samuti saab pool kohtuvaidlusi pidada teadmisega, millised tõendid arvesse 

lähevad ja millised mitte. Eesti kehtiva õiguse järgi saab kohus aga tõendit hiljem otsuse 

tegemise faasis ootamatult lubamatuks tunnistades tekitada pooltele ebameeldiva 

üllatuse, mille vastu ei ole võimalik end kaitsta. Pealegi on kohtule kätte jäänud kogu 

lubamatuks loetud tõendusteave, mis võib otsuse kujunemist mõjutada hoolimata sellest, 

et kohus seda tegelikult arvesse võtta ei tohi.  

 

Privaatsusõiguse rikkumine menetluse käigus on nähtavasti tagajärgedest 

problemaatilisim, kuivõrd sellest tekkiva varalise ja mittevaralise kahju tõendamine on 

keeruline. Kuna kahjuhüvitist ei pruugi järgneda või mõistetakse see välja küllaltki 

väikeses ulatuses ja riigilt, mitte konkreetse rikkumise toime pannud ametnikult, võib 

menetlejal tekkida ebasoovitav stiimul rikkuda menetlusnorme, mis läbiotsimise 
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toimetamist piiravad – läbiotsimise tulemusena saadakse informatsiooni, mida muidu 

oleks olnud saada keerulisem. Selliste rikkumistega tegelemiseks on mujal maailmas 

kasutusel kaks peamist teed: esimesel juhul võetakse menetlejalt stiimul ebaseaduslikke 

läbiotsimisi läbi viia selle kaudu, et ebaseadusliku läbiotsimise tulemusena saadud 

tõendid tunnistatakse kohtukõlbmatuteks200 (ning võimalik, et kohtukõlbmatuteks 

tunnistatakse ka need tõendid, milleni ei oleks jõutud ilma seadusevastast läbiotsimist 

korraldamata – nn mürgipuu vilja doktriin). Teisel juhul ei puutu tõendite kogumise 

protsessi seaduslikkus tõendite lubatavusse, küll aga võib järgneda seadust rikkudes 

läbiotsimist toimetanud ametnike distsiplinaar- või kriminaalvastutusele võtmine. 

Mõlemal lähenemisel on oma eelised ja puudused – tõendite lubatavuse kaudu 

kuritarvituste vastu võitlemine on mõjus seetõttu, et toimib põhjust ravides, mitte 

tagantjärele, kui kellegi põhiõigusi on juba rikutud. Samuti rõhutab see lähenemine 

printsiipi, et riik ei tohi kuritegevusega võideldes ise oma kehtestatud reegleid rikkuda. 

Samas võib praakläbiotsimisel olla avastatud olulist ja iseenesest usaldusväärset 

tõendusmaterjali raskete kuritegude kohta, mis menetlusrikkumise tõttu muutub 

kohtukõlbmatuks. Teisel juhtumil jääb tõend küll alles, ent alles jääb ka võimalus, et 

karistust ei järgne (eriti, kui karistama peaks uurimisasutus ise) ning stiimul rikkumisi 

toime panna on endiselt olemas. Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika jätab 

kaitsevahendite valiku siseriikliku õiguse hooleks.201 Riigikohus on küll leidnud, et on 

lubamatu olukord, kus menetleja tõendite kogumisel teadlikult ja kalkuleeritult 

menetlusnorme rikub, ent Riigikohtu seisukohta menetlusnormi rikkumisega saadud 

tõendite lubatavuse osas võtab kokku Kohtu alljärgnev selgitus: 

15.Tõendi kogumist reguleerivate menetlusõiguslike sätete rikkumise tuvastamine ei 

tingi alati ja automaatselt selle tõendi lubamatust. Üldjuhul hinnatakse menetlusõigust 

rikkuvalt saadud tõendi lubatavust kaalumise tulemina, arvestades ühelt poolt rikkumise 

olulisust (seega KrMS §-s 339 sätestatut) ja teiselt poolt menetletava kuriteo raskust ning 

                                                           
 

200  Nn exclusionary rule on USA õiguses kõige selgemini välja kirjutatud kohtulahendis Mapp v. Ohio, 

367 U.S. 643 (1961), ent doktriin ise loodi juba lahendis Weeks v. United States, 232 U.S. 383 (1914). 

201  Vt Schenk v. Switzerland, 10862/84, 12/07/1988. 
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sellest tulenevat avalikku menetlushuvi. Kohtupraktikas on asutud seisukohale, et tõendi 

lubatavuse üle otsustamisel tuleb hinnata rikutud normi eesmärki ja seda, kas sellist 

tõendit poleks saadud, kui normi ei oleks rikutud (vt Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 26. 

juuni 2009. a otsus kriminaalasjas nr 3-1-1-52-09, p 11.1). Riigikohtu 

kriminaalkolleegiumi 29. detsembri 2006. a otsusest kriminaalasjas nr 3-1-1-97-06 on 

aga tuletatav arusaam, et tõendit on alust käsitada lubamatuna muuhulgas siis, kui selle 

saamisel on aset leidnud mitmed ja eraldivõetult mitteolulised menetlusõiguse 

rikkumised. Sellist eraldivõetult mitteoluliste rikkumiste kogumit on põhjust käsitada 

menetlusõiguse olulise rikkumisena KrMS § 339 lg 2 mõttes siis, kui menetleja on tõendi 

saamisel menetlusõigust rikkunud korduvalt ja tahtlikult.202 

 

Kohtu selline lähenemine ei erista üldreegli tasemel menetlusnormide rikkumisi nende 

tagajärje järgi, st kas menetlusnormi rikkumine põhjustas tõendi usaldusväärsuse 

alanemise või mitte, kuid võimaldab sellist kaalumist tõendi lubatavuse üle otsustavale 

kohtule. Samas tekitab Riigikohtu lähenemine võimalusi mitmetimõistetavuseks. Nii ei 

ole päriselt selge, mida siis ikkagi tähendab, et tasakaalustada tuleb menetlusrikkumise 

raskust ja avalikku menetlushuvi? Eeldades, et menetlushuvi on suurem raskemate 

kuritegude puhul ja sellisel juhul lubaks Riigikohtu seisukoht raskemaid 

menetlusrikkumisi tähelepanuta jätta, tuleb sellest kohtu seisukohast välja sisuliselt see, 

et raskete kuritegude uurimisel on põhiseaduse ja menetlusseadustiku järgimine politsei 

diskretsiooniotsustus ning süüdimõistmine lubatud ka selliste tõendite pinnalt, mille 

usaldusväärsus menetlusnormide rikkumise tõttu madalam. Nähtavasti on võimalik väita, 

et läbiotsimisega saadud tõendite usaldusväärsust mõjutavate rikkumiste puhul on 

piisavaks kaitsevahendiks kohtunike kõrge kvalifikatsioon ning tõendite vaba hindamine 

koostoimes kohtu põhjendamiskohustusega. Sama ei saa aga väita põhiõiguste rikkumise 

kohta – rikutud võib olla ka muude isikute, mitte üksnes süüdistatava põhiõigusi. Pealegi 

põhiõiguste kehtivus ei tohiks olla sõltuvuses sellest, millist kuritegu politsei parasjagu 

uurib. Kui leitakse, et mingit liiki rikkumiste uurimisel on vajalik senisest intensiivsem 

                                                           
 

202  RKKKo 3-1-1-31-11 

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-1-1-52-09
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-1-1-97-06
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põhiõiguste riivamine, on tegemist tõsise õiguspoliitilise otsustusega, mida ei saa jätta 

täitevvõimu suva hooleks. Kehtiv õigus küll näeb ette võimaluse loata toimetatud 

läbiotsimise tagantjärele lubamatuks tunnistada, kuid milline oleks selle deklaratsiooni 

õiguslik järelm, ei ole menetlusseadustiku pinnalt üheselt mõistetav. Järelkontrolli 

tulemusi kipub paratamatult varjutama ka teadmine sellest, kas läbiotsimise tulemusena 

midagi huvipakkuvat leiti või mitte. Põhiõiguste kaitse muutub ainetuks, kui rikkumiste 

õiguslikuks tagajärjeks on üksnes õigusrikkumise tunnistamine. Taolised meetmed 

tegelevad vaid tagajärgedega ega aita tulevikus analoogilisi rikkumisi vältida.  

5.4. Soovitused 

 

Läbiotsimise regulatsioon vajab põhiõiguste parema kaitse eesmärgil täpsustamist. 

Eeltoodust tulenevad järgmised soovitused. 

 

1. Kriminaalmenetluse seadustikus tuleb sätestada, millistel alustel on läbiotsimise 

toimetamine lubatud. See võimaldab kohtupraktikas välja kujuneda selgematel 

standarditel selle kohta, kui detailselt läbiotsimise alused tuleb loa taotlemisel fikseerida 

ja millisel tasemel tõendada.  

 

2. Läbiotsimisloa andmise pädevus peab olema peaasjalikult eeluurimiskohtunikul, 

KrMS § 91 lg 21 loetletud erandid on niivõrd laiad, et neelavad reegli ära, pealegi puudub 

seaduses igasugune erandolukorra tõendamise standard. Kuivõrd otsese ja vahetu ohuga 

seotud ning vahetust jälitamisest tulenevad olukorrad langevad niikuinii korrakaitsealase 

regulatsiooni alla, tuleb erandjuhtumina, kus läbiotsimisloa hankimisega seonduv ajakulu 

võiks läbiotsimise eesmärgi nurjata, kõne alla peamiselt olukord, kus asjaoludest selgesti 

nähtub, et läbiotsimisega viivitamise korral läbiotsimisloa hankimiseks asjas olulised 

tõendid hävitatakse. Uurimisasutuse määruse alusel läbiotsimise toimetamine ei ole 

põhjendatud ka mitte erandolukorras – kui politseiametnikel on aega määrust kirjutada, 

saab eeluurimiskohtunikuga kontakteeruda. Seetõttu ongi mõistlik lahendus, et 

edasilükkamatutel juhtumitel saab kohtunikult loa taotleda näiteks telefoni teel. Suuliselt 

antavate lubade sätestamisel on nähtavasti otstarbekas samas ka sätestada nende lubade 

andmine taasesitatavas vormis – helisalvestatult – ning esimesel võimalusel määruse ja 
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loa kirjaliku vormistamise kohustus. 

 

3. Seaduses tuleb konkreetselt sätestada juhtumid, kus läbiotsimise toimetamine on 

alati lubatud ilma eriliste formaalsusteta – isiku vahi alla võtmisel või kuriteo 

toimepanemiselt või vahetult pärast seda jälitatud ja  tabatud isiku kahtlustatavana 

kinnipidamisel tema isiku, tema kasutuses olnud liiklusvahendi ja vahetu ümbruse 

läbiotsimine on nähtavasti üks seda liiki olukordadest, kuivõrd luba tema õiguste 

riivamiseks on juba vahistamist otsustades antud või läbiotsimise alused ilmselgelt 

olemas.  

 

4. Eraldi tuleb sätestada asitõendi võetus avalikust kohast ning läbiotsimine valdaja 

nõusolekul, mispuhul kohtu läbiotsimisluba vaja ei ole. Avalikust kohast nähtava asja 

võetus on samuti olukord, kus isiku privaatsust riivatakse minimaalselt – võetuse aluse 

olemasolu ei tähenda, et lubatud oleks ka läbiotsimise teostamine, kuid avalikust kohast 

nähtava asja suhtes ei saa rääkida isikul privaatsuse ootuse olemasolust, mistõttu võetuse 

teostamiseks kohtu luba vajalik ei ole. 

 

5. Privaatsusõiguse rikkumise vältimiseks on ebaseadusliku läbiotsimise 

tulemusena saadud tõendi lubamatus üks mõjusamaid abinõusid; see ei välista ka seadust 

rikkunud ametnike vastutusele võtmist distsiplinaarkorras ega nõude esitamist 

riigivastutuse seadusest lähtuvalt. Võimalus läbiotsimist teostada ilma, et vajadust selle 

järele ning läbiotsimise eduperspektiivi tuleks kellelegi põhjendada, samas siiski 

avastatud tõendeid edasises menetluses kasutades, tekitab stiimuli mugavusest isikute 

põhiõigusi rikkuda. See stiimul tuleb ära võtta ja üheselt sätestada, et olukorras, kus kohtu 

luba menetlustoiminguks oli vajalik ja menetlustoiming tehti ilma loata, ei ole 

menetlustoimingu tulemusena hangitud tõendid kriminaalmenetluses lubatud tõendiks – 

seda analoogiliselt jälitustegevuse kohta sätestatuga. Läbiotsimine ja jälitustegevuse 

valdkonda liigituv pealtkuulamine ei ole oma intensiivsuselt sedavõrd erinevad, et neid 

õiguslikus mõttes nii erinevalt kohelda oleks põhjust. 

 

6. Võib olla otstarbekas sätestada ka juhtumid, mille korral läbiotsimise objektiivselt 
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läbiotsimisloa piiridest väljuv toimetamine ei too kaasa tõendi lubamatust – eelkõige 

juhtumid, kus läbiotsimisloa piire ületati eksituse tõttu, mida ei saanud mõistlikult 

vältida. Samuti tuleb sätestada, et läbiotsimise käigus avastatud ka ilma täiendavate 

otsinguteta nähtavale kohale jäetud keelatud asjad ja asitõendid võib läbiotsimise käigus 

ära võtta vaatamata sellele, et neid otsima ei tuldud. 

 

 

6. Kaitse juurdepääs toimikule enne uurimise lõpuleviimist 

295 SE ettepanek, millele tugineb järgnev analüüs: 

33) Paragrahv § 131 lg 1-3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt. 

„(1) Vahistamistaotluse koostamisest teatab prokuratuur kahtlustatava või süüdistatava 

soovil kohe kaitsjale, andes kahtlustatavale ja kaitsjale üle vahistamistaotlus ja selle aluseks 

olevate tõendite ärakirjad. Süüdistataval ja kaitsjal on õigus eeluurimiskohtuniku poolt 

antava mõistliku aja jooksul kaitseks valmistuda. Süüdistataval ja kaitsjal on õigus esitada 

vahistuse vajaduse taotlust kummutavaid tõendeid, sh kutsuda kohtusse tunnistajaid.“ 

Eelnõu seletuskirja kohaselt ei taga kehtiv regulatsioon isikute kaitseõigust piisavalt, 

mistõttu on muudatusettepaneku eesmärk panna prokuratuurile kohustus kohtule 

presenteerida tõendeid selle kohta, et isik, kelle suhtes vahistust taotletakse, on kuriteo 

toime pannud. Muudatused kindlustavad seletuskirja koostaja hinnangul elementaarse 

kaitseõiguse koos õiguse andmisega kaitsjale esitada tõendeid selle kohta, et isiku 

vahistamine pole vajalik. Ka õiguskantsler kiidab oma arvamuses kõne all oleva 

muudatusettepaneku heaks, märkides, et Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) on 

tuvastanud Euroopa Inimõiguste Konventsiooni203 art 5 lg 4 rikkumise põhjusel, et 

kaitsjale ega kahtlustatavale ei tagatud juurdepääsu dokumentidele, mis oleksid olnud 

                                                           
 

203 Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitse Konventsioon. RT II 1996, 11/12, 34. 
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olemuslikult vajalikud vahistuse põhjendatuse vaidlustamisel. EIK hinnangul võib 

kohtueelse uurimise efektiivse läbiviimise huvides kogutud teavet hoida isiku ja tema 

kaitsja eest saladuses, et muu hulgas vältida tõendite hävitamist ja uurimise muul moel 

kahjustamist, kuid sellega ei tohi kaasneda põhiõiguste rikkumine, mistõttu 

kinnipidamise seaduslikkuse hindamise seisukohalt oluline teave tuleb kahtlustatavale 

(ja kaitsjale) teha sobival viisil teatavaks. Teabe andmise ja materjalide tutvustamise 

ulatus sõltub sellest, millises menetlusetapis vahistamine ja vahistuse põhjendatuse 

kohtulik kontroll toimuvad. 

Eelnõus tehtud ettepaneku pinnalt on tõusetunud laiem arutelu selle kohta, millal peaks 

kriminaaltoimikut kaitsjale ja süüdistatavale/kahtlustatavale tutvustama. Kehtiva 

regulatsiooni kohaselt on kaitsjal õigus kriminaalmenetlusse astumisest alates tutvuda 

kaitsealuse ülekuulamise protokolliga ja kahtlustatavana kinnipidamise protokolliga ning 

kohtueelse menetluse lõpuleviimisel kogu kriminaaltoimikuga (KrMS § 47 lg 1 p 7). 

Kriminaalmenetluse seadustik sätestab, et siis, kui prokuratuur tunnistab kohtueelse 

menetluse lõpuleviiduks, esitab ta kriminaaltoimiku kaitsjale tutvumiseks KrMS § 224 

järgi. Kaitsja taotlusel esitatakse talle tutvumiseks ka KrMS § 223 lg 2 alusel 

kriminaaltoimikust kõrvaldatud kriminaalasja seisukohalt tähtsusetu materjal (KrMS § 

224 lg 8). Saanud prokuratuurilt toimiku tutvumiseks, tutvustab kaitsja seda ka 

süüdistatavale (KrMS § 2241). 

Märkida tuleb, et kohtueelse menetluse lõpuleviimise eelsesse aega jääb rida 

menetlustoiminguid, mille läbiviimisel oleks efektiivse kaitseõiguse teostamise 

seisukohalt vajalik, et kaitsja oleks vähemalt mingis ulatuses kriminaaltoimiku sisuga 

kursis. Eelkõige on nendeks toiminguteks eelnõus nimetatud vahistamine ja lisaks sellele 

ütluste deponeerimine. Kolmandaks tuleb ära märkida ka kaitsja võimalus taotleda 

kriminaalmenetluse lõpetamist KrMS § 200 alusel viitega KrMS § 199 lg 1 p-le 1, mida on 

kaitsjal võimalik motiveeritult teha üksnes juhul, kui tema käsutuses on kriminaaltoimik. 

2010. aastal esitati Eestis justiitsministeeriumi andmetel 1244 vahistamistaotlust, 2011. 

aastal 1278 vahistamistaotlust ja 2012. aastal 1270 vahistamistaotlust. Eeltoodud 

vahistamistaotluste arv ei kajasta kõiki vahistamisi (nt kohtumenetlusest kõrvalehoiduva 
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süüdistatava vahistamised jms). Seega esineb Eestis aastas vähemalt ca 1200–1300 juhtu, 

mil kaitsja peaks kriminaaltoimiku materjalidega (vähemalt osaliselt) saama tutvuda juba 

enne kohtueelse menetluse lõpuleviimist. 

Ütluste deponeerimise osatähtsus paistab praegu Eesti kriminaalmenetluses olevat väga 

väike. Justiitsministeeriumil puuduvad andmed selle kohta, kui palju deponeerimisi on 

alates 1. sept 2011 läbi viidud, mistõttu küsis käesoleva analüüsi koostaja vastavat teavet 

maakohtu esimeestelt. Viru Maakohtu vastuse kohaselt puuduvad neil sellised andmed 

samuti. Harju Maakohus analüüsi koostaja päringule ei vastanud. Pärnu Maakohtu 

andmetel on alates 1. septembrist 2011 esitatud Pärnu Maakohtule üks deponeerimise 

taotlus. Tegemist oli kahtlustatava poolt esitatud taotlusega, mis põhjendamatuse tõttu 

jäeti rahuldamata. Tartu Maakohtus on selle aja jooksul toimunud kuus ütluste 

deponeerimist, kahtlustatavad on olnud teada. Kuigi andmed on puudulikud, võib 

olemasolevatest andmetest siiski järeldada, et ütluste deponeerimisel puudub käesoleval 

hetkel Eesti kriminaalmenetluses praktiline tähendus, mis iseenesest muidugi ei välista, 

et tulevikus ei võiks olukord muutuda. Arvestades, et deponeeritud ütlused võivad jääda 

ainsateks ütlusteks, mis tunnistaja kriminaalmenetluse jooksul annab (vt nende ütluste 

tõendina kasutamise tingimusi KrMS § 291 lg-st 2) ja mida kohtumenetluses tõendina 

kasutatakse, on kaitseõiguse teostamise seisukohalt oluline, et kaitsja (ja 

süüdistatav/kahtlustatav) saaksid esitada juba deponeerimisel tunnistajale küsimused, 

mida nad vajalikuks peavad. Seda aga, milliseid küsimusi on tunnistajale vajalik esitada, 

saab saavad nad järeldada eelkõige kriminaaltoimiku materjalide pinnalt. Reeglina 

kaitsjale selleks ajaks toimikut siiski veel tutvustatud ei ole (kuigi iseenesest võimaldab 

KrMS § § 2762 ütluste deponeerimist ka pärast süüdistusakti saatmist kohtusse, milliseks 

hetkeks on kaitsjale toimikut juba tutvustatud). 

Raske on öelda, kui paljudel juhtudel oleks Eestis võinud kaitsjapoolne 

kriminaalmenetluse KrMS § 200 alusel viitega KrMS § 199 lg 1 p-le 1 lõpetamise taotlus 

isiku olukorda kergendada läbi selle, et tema suhtes alusetult alustatud 

kriminaalmenetlus oleks tõendite puudumise tõttu võimalikult varakult ära lõpetatud. 

Justiitsministeeriumi käsutuses on statistika 2010. a ja 2011. a (2012. a statistika on 

koostamisel) õigeksmõistvate otsuste kohta, kuid puuduvad täpsemad andmed selle 
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kohta, kui paljudel juhtudel tehti õigeksmõistev otsus tõendite puudumise tõttu. 2010. 

aastal mõisteti osaliselt või täielikult õigeks 167 isikut, kusjuures täielikult neist 75. 2011. 

a mõisteti osaliselt või täielikult õigeks 148 isikut, kellest täielikult õigeks 64. Võimatu on 

siiski öelda, kui paljudel juhtudel oleks kaitsjale varem toimiku tutvustamine hoidnud ära 

kohtumenetluse ja päädinud kriminaalmenetluse lõpetamisega KrMS § 200 ja § 199 lg 1 

p 1 alusel. Justiitsministeeriumi käsutuses on ka andmed kriminaalmenetluse lõpetamise 

kohta KrMS § 200 ja § 199 lg 1 p 1 alusel: 2010. aastal lõpetati viitega nendele sätetele 

5064 (KrMS § 200 alusel kokku 5714 menetlust), 2011. aastal 5305 menetlust (KrMS § 

200 alusel kokku 10 930 menetlust) ja 2012. aastal 4565 menetlust (KrMS § 200 alusel 

kokku 11 231 menetlust). Seega märkimisväärne osa menetlustest, kus puudub 

kriminaalmenetluse alus, kohtumenetluseni ei jõua. 

Põhimõtteliselt ei välista kehtiv regulatsioon, et kaitsjale tutvustatakse kriminaaltoimikut 

enne, kui seda nõuab KrMS § 223. Nii on näiteks kriminaalmenetluse seadustiku 

kommenteeritud väljaande204 § 223 p-s 7 leitud, et kriminaalmenetluse lõpetamise korral, 

milleks on vaja kahtlustatava nõusolekut (nt §-d 202, 203), on kriminaalmenetluse 

ökonoomsuse tagamise seisukohalt kahtlustatavale mõistlik prokuröri loal tutvustada 

KrMS § 214 alusel toimiku materjale juba enne menetluse lõpetamist. Põhimõtteliselt võib 

samale seisukohale (viitega küll kaitseõiguste teostamisele, mitte menetluse 

ökonoomsusele) asuda ka ütluste deponeerimise ja vahistamistaotluse esitamise korral. 

Ometi, kui vaadata lähemalt KrMS § 214 sõnastust, siis see näib pigem reguleerivat 

olukordi, kus menetlusosalised avaldavad andmeid kolmandatele isikutele. Ja mis veelgi 

olulisem, andmete avaldamine KrMS § 214 alusel sõltub prokuröri suvast ja on lubatud 

üksnes kriminaalmenetluse, avalikkuse või andmesubjektide huvides, millest tõusetub 

paratamatult küsimus, kas kriminaalmenetluse huvina saab käsitada ka kaitseõiguse 

teostamise vajadust (huvi viia kriminaalmenetlus läbi võimalikult efektiivselt võib 

tegelikkuses nii mõnigi kord olla vastuolus kaitseõiguse teostamise vajadusega). Seega ei 

                                                           
 

204 Kriminaalmenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne. Koostajad Eerik Kergandberg ja Priit Pikamäe. 

Tallinn: Juura, 2012. 
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garanteeri miski, et prokurör vahistamistaotluse esitamisel või ütluste deponeerimise 

vajaduse tõusetumisel kaitsjale kriminaaltoimiku materjale tutvustab. Samas, isegi kui 

muuta see prokurörile kohustuslikuks, tekib omakorda küsimus, millises ulatuses peab 

prokurör kaitsjale materjale tutvustama. Vahistamistaotluse puhul on sellele küsimusele 

vastata veidi lihtsam – prokurör peaks kaitsjale esitama tutvumiseks needsamad 

materjalid, mille põhjal ta kohtult isiku vahistamist taotleb, sest üksnes sellisel juhul on 

kaitsjal võimalik prokuröri taotlusele sisukalt vastu vaielda. See tähendab sisuliselt ka, et 

kui prokurör ei soovi kaitsjat mingi materjali olemasolust teavitada, ta seda 

vahistamistaotlusele ei lisa ja püüab kohut isiku vahistamise vajaduse olemasolus veenda 

muude materjalide alusel. Ütluste deponeerimise korral on aga olukord palju keerulisem. 

Just tõe väljaselgitamise seisukohalt ei ole kriminaalmenetluse huvides kindlasti, et 

kaitsja saab varases menetlusstaadiumis ülevaate kõigist juba kogutud tõenditest. See 

võib kaitsjale paljastada uurimisasutuse ja prokuratuuri väljatöötatud uurimistaktika ja 

raskendada täiendavate tõendite kogumist ning soodustada olemasolevate tõendite 

hävitamist. Seega tuleb ka juhul, kui teha kriminaaltoimiku materjalide tutvustamine 

ütluste deponeerimise korral prokurörile kohustuslikuks, anda prokurörile siiski 

võimalus otsustada, millises ulatuses ta kaitsjale materjalid avaldab, mis aga võib teiselt 

poolt tähendada olukordi, kus kaitsja ei ole rahul ulatusega, milles prokurör on 

otsustanud toimiku materjalid avaldada, põhjendades oma rahulolematust võimetusega 

teostada kaitseõigusi efektiivselt. Sellistel juhtudel peaks kaitsjal olema võimalus 

prokuratuuri otsustuse peale kaevata, kuid arvestades, et deponeerimise läbiviimine on 

oma olemuselt menetlustoiming, mille läbiviimisega ei saa viivitada, peaks kaebuse 

esitamise protsess olema kiirem ja efektiivsem kui on kriminaalmenetluse seadustikus 

sätestatud prokuratuuri tegevuse peale kaebamine. Ka EIK on rõhutanud (küll üksnes 

vahistamisesse puutuvalt), et kuigi tuleb tunnustada vajadust tagada kriminaalmenetluse 

efektiivne läbiviimine, tuleb kaitseõiguste tagamiseks kaitsjale kättesaadavaks teha 

informatsioon, mis on oluline isiku vahistamise seaduslikkuse hindamise seisukohalt 

(information which is essential for the assessment of the lawfulness of a person's 
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detention).205 Keeruline on siin tuua selget paralleeli ütluste deponeerimisega ja luua 

reegel selle kohta, millised tõendid peaks prokurör kaitsjale enne ütluste deponeerimise 

toimumist tutvustama, kuid üldjoontes võiks prokuröril lasuda kohustus teha kaitsjale 

kättesaadavaks informatsioon, mis on oluline ütluste deponeerimisel tunnistaja 

küsitlemise õiguse efektiivseks teostamiseks. 

Kui vahistamine ja ütluste deponeerimine on konkreetsed etapid kriminaalmenetluses, 

mille saab iseenesest siduda toimiku materjalide (osalise) tutvustamise kohustusega, siis 

palju keerulisem on määratleda, millisel hetkel peaks prokurör tutvustama kaitsjale 

materjale, et anda kaitsjale võimalus taotleda kriminaalmenetluse lõpetamist eelkõige 

KrMS § 200 ja § 199 lg 1 p 1 alusel, eesmärgiga koormata kahtlustatavat 

kriminaalmenetlusega võimalikult lühikest aega olukorras, kus puudub 

kriminaalmenetluse alus. Iseenesest ei ole see muidugi ainus kriminaalmenetluse 

lõpetamise alus ja kaitsja võib menetluse lõpetamist taotleda ka nt otstarbekuse 

põhjendusel, kuid just KrMS § 200 ja § 199 lg 1 p 1 alusel lõpetamine peaks 

kriminaalmenetluse koormava iseloomu tõttu toimuma võimalikult varases 

menetlusstaadiumis, sealjuures ideaalis kindlasti enne, kui kriminaalasi jõuab kohtusse. 

Käesoleval ajal tekib kaitsjal võimalus esitada informeeritud taotlus kriminaalmenetluse 

lõpetamiseks KrMS § 200 ja § 199 lg 1 p 1 alusel siis, kui prokurör tunnistab kohtueelse 

menetluse lõpuleviiduks ja esitab toimiku kaitsjale tutvumiseks. Võib arutleda, et ehk see 

ongi kõige varasem etapp, mil kaitsjal peaks olema võimalus informeeritud taotlus 

kriminaalmenetluse lõpetamiseks esitada (kaitsja võib küll vastava taotluse esitada ka 

varasemalt, aga sellisel juhul esitab ta selle talle muudest allikatest teadaoleva info, mitte 

kriminaaltoimikus sisalduva info põhjal, sest talle pole veel antud võimalust 

kriminaaltoimikuga tutvumiseks). Alles selleks hetkeks, kui prokuratuur kuulutab 

kohtueelse menetluse lõpuleviiduks, on prokuröril tekkinud veendumus, et kõik vajalikud 

tõendid või vähemalt tõendid, mida on võimalik koguda, on kogutud ja alles selle tõendite 

kogumi pinnalt on üldjuhul võimalik otsustada, kas kriminaalmenetlus tuleks KrMS § 200 

                                                           
 

205 Lietzow vs. Germany. Application no. 24479/94. 13. February 2001, p. 47. 



119 

 

 

ja § 199 lg 1 p 1 alusel lõpetada või mitte (miski ei välista muidugi võimalust, et prokurör 

jõuab veendumusele kriminaalmenetluse aluse puudumisest juba enne kohtueelse 

menetluse lõppu ja lõpetab kriminaalmenetluse ilma kaitsja vastava taotluseta omal 

algatusel).  

Kokkuvõttes võiks välja tuua järgmist. Teatud juhtudel peaks kaitseõiguse efektiivseks 

teostamiseks kaitsjale kriminaaltoimikut tutvustama enne KrMS §-s 224 sätestatud 

menetlusetappi. Sellisteks juhtudeks peaks kindlasti olema vahistamistaotluse esitamine 

prokuratuuri poolt ja ütluste deponeerimise vajaduse tõusetumine. Võimalik, et arutelu 

käigus leitakse, et selliseid juhte on veelgi. Küll aga tuleb arvestada, et kriminaaltoimiku 

materjalide tutvustamine kaitsjale võib negatiivselt mõjutada kriminaalmenetluse 

läbiviimise efektiivsust, mistõttu peaks juhtudel, kui prokurör on kohustatud 

kriminaaltoimikut kaitsjale tutvustama, andma talle siiski õiguse otsustada tutvustamise 

ulatuse üle. Et toimikuga tutvumise ulatus ei muutuks prokuröri suvaks, peaks kaitsjal 

olema võimalus prokuröri otsustus vaidlustada. Seda siiski eelkõige ütluste 

deponeerimise korral, sest vahistamistaotluse esitamise korral peaks kaitsjal olema õigus 

tutvuda toimikumaterjalidega samas ulatuses, mis taotlust lahendaval kohtulgi. Märkida 

tuleb siiski, et seadusemuudatusega ei tohiks ellu kutsuda kriminaaltoimiku massilist 

tutvustamist enne KrMS §-s 224 sätestatud menetlusetappi, mis tähendab, et kõik erandid 

selles paragrahvis sätestatud reeglist tuleks hoolikalt läbi kaaluda ja arutada. Nagu juba 

eespool mainitud, teeb käesoleva analüüsi koostaja ettepaneku kaaluda selliste 

eranditena vahistamist ja ütluste deponeerimist.  

7. Kaitsele täiendavate õiguste andmine kohtueelses 

kriminaalmenetluses   

7.1. Eelnõu sisu ja selle põhjendused 

Eelnõuga on plaanitud teha KrMS-i teksti järgmised muudatused.  

295 SE § 1: 

9) paragrahvi 33 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses: 
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„(3) Isikule, keda uurimisasutus või prokuratuur peab faktiliselt kuriteo toimepanemises 

kahtlustatavaks, kuid keda ei ole allutatud menetlustoimingule või kellele ei ole selgitatud 

kahtlustatava õigusi ja kohustusi, laienevad kahtlustatava õigused. 

(4) Kui kriminaalmenetluse käigus ilmneb, et puuduvad piisavad tõendid või õiguslikud alused 

kahtlustatava edaspidiseks kahtlustamiseks või temale süüdistuse esitamiseks, tuleb 

kriminaalmenetlus selle kahtlustatava suhtes viivitamatult lõpetada.“. 

11)  seadustikku täiendatakse paragrahviga 361 järgmises sõnastuses: 

„§ 361. Kriminaalmenetluse tagajärjel tekkinud kahju hüvitamine 

(1) Õigeksmõistva kohtuotsuse, süüdimõistva kohtuotsuse tühistamise või muutmise otsuse või 

menetluse mõistliku aja möödumisel või käesoleva seadustiku § 199 lõike 1 punktis 1 sätestatud 

alusel tehtud kriminaalmenetluse lõpetamise määruse jõustumisel hüvitatakse kahtlustatavale või 

süüdistatavale kriminaalmenetluse tagajärjel tekkinud kahju.  

(2) Kahju hüvitatakse riigivastutuse seaduses ettenähtud korras.“. 

54) paragrahvi § 296 lg 1-3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt, lisades lg 31 : 

„/…/ (3)1    Kui kohus jõuab veendumusele, et prokuratuur ei ole täiesti ilmselt võimeline tõendama 

süüdistatava süüd, vaatamata temale sellekohase võimaluse andmisele, siis lõpetab kohus 

määrusega kas omal algatusel ja süüdistatava nõusolekul või süüdistatava või kaitsja taotlusel 

kriminaalmenetluse, millekohasel määrusel on õigeksmõistva otsuse tagajärjed. Kriminaalasja 

lõpetav määrus on vaidlustatav käesoleva seadustiku 15. peatükis ettenähtud korras. /…/“.206 

                                                           
 

206 SE 295 seletuskirjas antakse muudatustele järgmised põhistused:  

Paragrahvi 33 täiendatakse lõigetega 3 ja 4, mille kohaselt laienevad isikule, keda uurimisasutus või prokuratuur peab 
faktiliselt kuriteo toimepanemises kahtlustatavaks, ilma menetlustoimingule allutamise või temale kahtlustatava õiguste 
selgitamiseta, kahtlustatava õigused. Uurimisasutused ja prokuratuur peavad pahatihti isikuid de facto kahtlustatavateks, 
tagamata neile samas kahtlustatava õigusi. Praktikas tähendab see näiteks keeldu kuulata isikut üle tunnistajana ilma kaitsja 
osavõtuta samade asjaolude kohta, milles menetlejal on kavatsus esitada isikule edasises menetluses kahtlustus. Selle 
seadusemuudatuse eesmärgiks on samuti tagada isikutele, keda käsitletakse kriminaalasjas sisuliselt kahtlustatavana, kuid 
keda ei ole veel menetluses kahtlustatavana üle kuulatud, samaväärsed õigused kahtlustatavaga.  

Paragrahvi 33 lõike 4 ja § 301 lõigete 1 ja 2 lisamine KrMS-i seab uurimisasutusele ja prokuratuurile kohustuse lõpetada 
viivitamatult kriminaalmenetlus, kui menetluse käigus ilmneb, et puuduvad piisavad tõendid või õiguslikud alused 
kahtlustatava edaspidiseks kahtlustamiseks või temale süüdistuse esitamiseks. Kohtlustatava staatuses olek määratlematul 
perioodil ruineerib isiku elukvaliteeti, tervist ja eneseteostusvõimet. Samuti on kohtumenetluses selliste asjaolude ilmnemisel 
prokuratuur kohustatud koheselt süüdistusest loobuma. Praktikas hoitakse tihtipeale isikuid kahtlustatava staatuses 
pikemat aega vaatamata sellele, et puuduvad tõendid või õiguslikud alused kahtlustamiseks või süüdistuse esitamiseks. 
Seadusemuudatuse sisuks on tagada, et piisavate tõendite puudumisel, ei peetaks isikut nn „igaks juhuks“ kahtlustatavaks 
või süüdistatavaks ega menetletaks kohtus lõpuni alusetut süüdistust, mis on nii isikule endale kui ka kohtusüsteemile 
koormav, kulukas ja vastuolus menetlusökonoomia printsiibiga. Nimetatud kohustuse tagamine on seotud ka paragrahvi 361 

lisamisega KrMS-i, mis tagab põhjendamatu kriminaalmenetluse alustamise või süüdistuse esitamisega kaasnenud kahjude 
hüvitamise. 

Paragrahvi 361 lisamisega seadustikku tagatakse põhjendamatu kriminaalmenetluse alustamisega või süüdistuse 
esitamisega kaasnenud kahjude hüvitamine riigivastutuse seaduse 3. peatüki järgi. Kriminaalmenetluse alustamine on olnud 
põhjendamatu alati, kui see lõpetatakse KrMS § 199 lg 1 alusel või kui kohus teeb õigeksmõistva kohtuotsuse, süüdimõistva 



121 

 

 

Nähtuvalt eelnõu sätete sisust on seatud eesmärgiks:  

kahtlustatavate ja süüdistatavate õiguste ning õigusselguse tagamine kriminaalmenetluse 

alguse ja kestuse, samuti õiguste rikkumisega kaasnevate kahjude hüvitamise osas; 

 

Eesmärgi saavutamiseks nähakse ette kaitse võimaluste laiendamine ja prokuratuuri 

volituste oluline kärpimine, kitsendades nende kaalutlusotsuste tegemise ruumi ning 

allutades selle kohtulikule kontrollile. Sobivateks vahenditeks peetakse kahtlustatava 

                                                           
 

kohtuotsuse tühistamise või muutmise otsuse või menetluse mõistlik aeg on möödunud. Seega ei ole kahju hüvitamise 
aluseks üksnes uurimisasutuse või prokuratuuri ebaseaduslik tegevus. Kahju kuulub kahtlustatavale või süüdistatavale 
hüvitamisele, kui esinevad selleks seaduses ettenähtud eeldused kahju nõudmiseks ja täidetud on riigivastutuse seadusest 
tulenevad alused kahjuhüvitise saamiseks.  

Põhjendamatu kriminaalmenetlusega (sh ebaseadusliku süüditunnistamisega) kaasnenud nii varalise kahju kui ka 
mittevaralise kahju hüvitamist on oma hiljutises praktikas tunnistanud ka EIK 12.06.2012. a lahendis Poghosyan ja 
Baghdasaryan vs. Armeenia. EIK on mittevaralise kahju hüvitamist pidanud vajalikuks põhjusel, et kriminaalmenetlusega 
kaasneb isikule stress, ärevus, ebamugavustunne ja võimatus elu täiel määral nautida. PS § 25 näeb ette moraalse ja 
materiaalse kahju hüvitamise põhimõtte. See, et kahju tekitati kriminaalmenetluses põhjendamatu süüdistamise või 
kahtlustamisega, ei väära avaliku võimu kohustust kahju hüvitada. Põhimõte peaks olema see, et isik tuleks panna olukorda, 
kus alusetut kahtlustust või süüdistust esitatud poleks. 

Seadusemuudatusega asetatakse isik olukorda, milles ta oleks olnud siis, kui kriminaalmenetlust tema suhtes ei oleks 
alustatud või alustatud kriminaalmenetlus oleks viidud läbi võimalikult kiiresti ja võimalikult väikeste kahjulike tagajärgedega. 
Järelikult kannab seadusemuudatus ka prokuratuuri distsiplineerimise eesmärki, kuna juhul kui kriminaalasjas ilmneb, et 
süüdistus ei ole piisavalt tõendatud, siis peab prokuratuur süüdistuse kohtule esitamisel arvestama ka ohuga, et seaduses 
sätestatud alustel (s.o õigeksmõistva kohtuotsuse, süüdimõistva kohtuotsuse tühistamise või muutmise otsuse või menetluse 
mõistliku aja möödumisel) tuleb riigil hüvitada süüdistatavale ka kogu kriminaalmenetlusega tekitatud kahju. Samuti tuleb 
uurimisasutusel jõuda kohtueelses menetluses võimalikult kiiresti selgusele, kas isiku suhtes kriminaalmenetluse alustamine 
või selle jätkuv läbiviimine on põhjendatud või tuleks kriminaalasi lõpetada, kuna aja möödudes suurenevad ka 
kahtlustatavale kriminaalmenetlusega tekkivad kahjud. 

Hetkel kehtivas KrMS-is sellist kahju hüvitamist ettenägevat alust ei ole, mistõttu on ebaselge, kas ja kuidas toimub riigi 
poolt põhjendamatu kriminaalmenetlusega kaasneva kahju hüvitamine. Ülalkirjeldatud ebaselgus on loonud olukorra, kus 
kriminaalmenetlust alustatakse ja toimetatakse Eesti Vabariigi nimel (KrMS § 5), kuid menetlejad ei ole motiveeritud 
menetlust läbi viies arvestama ei isikliku ega riigi vastutusega menetlusefektiivsuse tagamata jätmise või menetlusega isikule 
tekitatud negatiivsete (varaliste) tagajärgede eest. Seadusemuudatusega selline ebaselge olukord välistatakse ja KrMS-is 
nähakse otseselt ette põhjendamatu kriminaalmenetlusega kaasnenud kahjude hüvitamine. 

Paragrahvide 258 lg 1 p 3 ja § 262 p 3 muudatuste eesmärgiks on anda kohtule võimalus kaaluda süüdistusakti 
põhjendatust enne kohtuliku uurimise algust. Maakohtu lahend peab üldjuhul kujunema kriminaalmenetluse seadustiku 10. 
peatükis sätestatud esimese astme kohtumenetluse kui terviku tulemina. Erandit sellest põhimõttest kujutavad KrMS § 258 
lg 1 p-s 3 ja § 262 p-s 3 sätestatud võimalus lõpetada kriminaalmenetlus ilmse põhjendamatuse tõttu ilma seda kohtulikus 
uurimises läbi vaatamata. Ilmselt põhjendamatuks saab lugeda süüdistust, millest nähtuvad kriminaalmenetlust välistavad 
asjaolud s.h. puudub kriminaalmenetluse alus. Seega peab kriminaalmenetluse lõpetamiseks olema juba süüdistuse pinnalt 
selge, et selle argumendid ei võimalda süüdistatavat süüdi mõista. Selline olukord võib kõne alla tulla juhul, mil kaitsja on 
põhjendanud kaitseaktis, ilma kriminaalasjas tõendeid uurimata, et süüdistatava käitumises puuduvad kuriteo tunnused ja 
süüdistuse väited on ilmselgelt ebaõiged või vastuolulised ning süüdistaja ei suuda kaitsja sellekohaseid väiteid eelmenetluses 
põhjendatult ümber lükata.  

KrMS § 296 muudatus näeb ette võimaluse kriminaalasi lõpetada, kui kohus jõuab veendumusele, et prokuratuur ei ole 
täiesti ilmselt võimeline tõendama süüdistatava süüd. Kehtiv menetluskord sunnib süüdistatavat läbima kõik 
menetlusstaadiumid, mis on koormav ja kulukas. Kummatigi võib kohtul tekkida enne siseveene, et süüdistus on ilmselt 
põhjendamatu. Muudatus teenib põhiõiguste tagamise ja menetlusökonoomia eesmärki. Menetlus lõpetatakse määrusega, 
kuna sisuline otsus on võimalik pärast kõigi esimese astme kohtu menetlustoimingute läbimist. Kuna kriminaalasja lõpetav 
määrus on vaidlustatav, siis on lõpetamine allutatud kõrgema astme kohtu kontrollile. 
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menetlusseisundi varasemat tekkimist ja kriminaalmenetluse lõpetamiseks uute aluste 

kehtestamist. Lisaks nähakse ette eriregulatsioon kriminaalmenetlusega tekitatud kahju 

hüvitamiseks. 

 

7.2. Eelnõu võrdlus kehtiva õigusega ja kriitika 

7.2.1. Probleemi aktuaalsus ja piirangute vajalikkus 

 

Kriminaalmenetluse puhul pole repressiivse iseloomuga mitte üksnes selle võimalik 

tulem, s.o süüdimõistetu karistamine, vaid sageli on juba menetlus ise vaadeldav 

karistusena.207 Nii kaasneb isikule kahtlustatava seisundi omistamisega paratamatult 

stigmatiseerimine (vastupidiselt protsessis endas kehtivale süütuse presumptsioonile on 

ühiskondlikus diskursuses prevaleerimas pigem rahvatarkus „kus suitsu, seal tuld“). 

Lisaks isiku maine kahjustamisele kaasnevad kriminaalmenetluse toimetamisega isiku 

suhtes ka otseselt tema põhiõiguseid ja –vabadusi piiravad meetmed, mis väljenduvad 

kohati vahetus sunnis. Seetõttu on vajalik mitte üksnes konkreetsete isikute põhiõigusi- 

ja vabadusi piiravate menetlustoimingute aluste ning kestuse täpne reguleerimine 

seaduses ja nende olemasolu (kohtulik) kontroll, vaid ka menetluse kui terviku kestuse 

piiramine, sest terve (kohtueelse) kriminaalmenetluse vältel toimub isiku õiguste 

täiendav riive ja maine jätkuv kahjustamine.  

 

7.2.2. Kahtlustatavaks tunnistamine, kriminaalmenetlusega tekitatud kahju 

hüvitamine, kriminaalmenetluse lõpetamise kohustus mõistliku menetlusaja 

möödumisel ja kohtu pädevus kriminaalmenetluse lõpetamisel enne 

kohtulikku arutamist 

 

Muud 295 SE-s pakutud lahendused, mis puudutavad prokuratuuri (ja uurimisasutuste) 

                                                           
 

207 Vt nt Ashworth/Redmayne, The Criminal Process, lk 17; Eser, ZStW 104 (1992), 397. 
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pädevuse piiramist konkreetse isiku kahtlustatavaks tunnistamisel, samuti menetluse 

mõistliku tähtaja möödumisel lõpetamise kohustust ja kohtu õigust kriminaalasja enne 

kohtuliku arutamise lõppu lõpetamisele on ka olulised piirangud, kuid siiski sisult 

oluliselt vähem kitsendava mõjuga võrreldes kehtiva õigusega.  

 

Kahtlustatavaks tunnistamise regulatsiooni muudatuse sõnastus ja selle põhjendused on 

mõnevõrra ebaselged, kuna lähtuvad välisele vaatlejale hoomamatust ja kontrollimatust 

menetleja „sisetundest“, mille kohaselt on isiku suhtes küll kahtlus olemas, kuid seda 

varjatakse. Mille järgi seda aga tuvastama peaks ja kuidas peaks ex post kahtlustatava 

õigusi tagama, sellele eelnõu ega selle seletuskiri vastust ei anna. Eelnõu praegune 

sõnastus võib aga kehtiva õigusega võrreldes osutada kahtlustatava õigustele karuteene, 

legaliseerides menetlustoimingud isikute suhtes, keda pole toimingu sisust ega tema 

õigustest teavitatud ega tagajärgede eest hoiatatud. Pigem tuleks lähtuda „keelatud puu 

vilja“ reeglist ja tunnistada kohtukõlbmatuks kõik tõendid, mis on saadud 

menetlustoiminguga isiku suhtes, keda oli alust kahtlustada kuriteo toimepanemises, 

kuid keda käsitleti nt tunnistajana. Lähtuvalt nemo tenetur-põhimõttest on Riigikohus küll 

tunnistanud sellise toiminguga saadud tõendi lubamatuks208, kuid samas seostanud 

tõendi lubatavuse sageli menetlusõiguse rikkumise raskuse, intensiivsuse ja 

sihipärasusega.209 Teiselt poolt võib ettepanekus näha soovi piirata või sisuliselt 

võimatuks muuta jälitustegevuse kohaldamist isikute suhtes, kuna sellisel juhul hakkaks 

eelnõus välja pakutud napid uurimistähtajad jooksma juba isiku jälitustoimingule 

allutamisest. 210 

 

Kriminaalmenetlusega tekitatud kahju hüvitamine on osa riigivastutuse problemaatikast, 

mille regulatsiooni puudustele on Riigikohtu üldkogu mitmes põhiseaduslikkuse 

                                                           
 

208 RKKKo 3-1-1-25-02, p 9 jj. 

209 Vt ka nt RKKKo 3-1-1-114-04, 3-1-1-52-09, 3-1-1-84-09, 3-1-1-31-11. 

210 Nt kui kahtlustatava telefoni kuulatakse kuu aega pealt, siis selle materjali läbitöötamiseks, teiste tõendite kogumiseks ja 

süüdistuse esitamiseks ei jääks kahekuulise eeluurimise tähtaja korral reaalselt aega. 
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järelevalve lahendis ka tähelepanu juhtinud.211 Sellele vaatamata pole Riigikogu siiani uut 

kriminaalmenetlusega tekitatud kahju hüvitamise regulatsiooni kehtestanud212 ja 

jätkuvalt tuleb parktikas lähtuda PS §-st 25. Seega tegemist on üsna kompleksse 

probleemiga, mille lahendamine ühe paragrahviga äärmiselt lapidaarses sõnastuses pole 

mõeldav. Ühtlasi võib nõnda laiaulatuslik sõnastus kaasa tuua risti vastupidise tulemuse 

soovitule – kuna igasuguse õigeksmõistmise või menetluse lõpetamise korral tuleb 

isikutele tekitatud kahju hüvitada, sõltumata isegi riigi käitumise õiguspärasusest või 

õigusvastasusest, võib see tekitada menetleja ametnikes kalduvuse vältida ühelt poolt 

keeruliste asjade menetlemist (mis võivad päädida õigeksmõistmisega), lihtmenetluste 

veelgi laiemat vohamist ja teiselt poolt vähendada aga õigeksmõistmiste hulka, kuna 

sellega kaasneb riigile vältimatult materiaalne kahju. Eksitav on ka eelnõu koostaja viide 

EIK lahendile asjas Poghosyan ja Baghdasaryan vs. Armeenia (kohtuotsus 12.06.2012, 

avaldus nr 22999/06)213, kuna selles käsitleti mitte menetluse lõpetamist ega isikute 

õigeksmõistmist korralises kohtumenetluses, vaid riigivõimu esindaja kuriteo 

tulemusena isiku ebaseaduslikku süüditunnistamist, mis tühistati teistmismenetluse 

käigus (analoogne KrMS § 366 p-des 1 ja 3 märgitud alusega). Otsuses peeti silmas isiku 

ebaseadusliku süüditunnistamise, s.o menetluse tulemuse, mitte protsessi endaga 

kaasnenud stressi, ärevust, ebamugavusi ja võimatust nautida elu. Siiski vajab 

süüteomenetlusega tekitatud kahju hüvitamise regulatsioon kiiret parandamist, et tagada 

isikute põhiõigused ja mõistlikud hüvitised kriminaalmenetlusega õigusvastaselt 

tekitatud kahjude eest. Selles regulatsioonis peaks olema aga paremini tasakaalustatud 

era- ja avalik huvi, sest kriminaalmenetlus ei tohi muutuda kahtlustatavatele ega 

süüdistatavatele raha teenimise vahendiks. 

 

                                                           
 

211 RKÜK 3-3-1-35-10, 3-3-1-15-10, 3-3-1-69-09 ja 3-3-1-85-09. 

212 Vt Riigivastutuse seaduse SE 7 menetlus: http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=d89f1dbe-

0242-ebe9-90db-ff1ba5364ac9& (seis 30.06.2013). 

213 http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-111416#{%22itemid%22:[%22001-

111416%22]} 
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 Märksa uuenduslikum on aga kohtu pädevus tunnistada prokuratuuri süüdistus juba 

enne kohtulikku arutamise alustamist või lõpule viimist lubamatuks ja lõpetada sellega 

kriminaalmenetlus. Ühelt poolt aitaks see lahendus kindlasti vältida aeganõudvaid ja 

perspektiivituid kriminaalmenetlusi, milles süüdistuse kvaliteet ei võimaldagi sisulist 

kohtulikku arutamist ning süüdimõistmise perspektiiv on kohtu hinnangul olematu. 

Teisest küljest võib aga kaitsjate pahatahtliku käitumise ja kohtu eksliku otsustuse korral 

kaasneda aga menetluste venimine täiendava määruskaebemenetluse võrra, milles 

vaieldakse süüdistuse enda, mitte asja sisu üle. Ka võib selline eelvaidlus süüdistuse 

lubatavuse ja põhjendatuse üle tekitada sisuliselt juba eelotsustuse selle sisu üle ning 

põhjendatud kahtluse asjaga kokku puutunud kohtunike väljakujunenud arvamusest asja 

sisulise lahenduse üle.  

 

Siiski pole see novell siiski päris uudne, sest ka kehtiva õiguse kohaselt võib kohus 

prokuratuurile süüdistusakti tagastada (NB! kuid mitte menetluse lõpetada), kui 

süüdistusakt ei vasta seaduse nõuetele (KrMS § 262 p 2 ja § 154). Seega seisneb muutus 

võrreldes kehtiva õigusega eelkõige kohtu otsustuse tagajärjes. Ka võimaldab KrMS § 274 

kehtiv redaktsioon lõpetada kriminaalmenetluse enne kohtuliku arutamise lõppu 

kohtuistungil, kui esinevad sisulised puudused kriminaalasjas (kriminaalmenetlust 

välistavate asjaolude esinemine, mõistliku menetlusaja möödumine) või otstarbekuse 

kaalutlused kriminaalmenetluse lõpetamiseks. 

 

8. Digitaalsete tõendite eriregulatsiooni vajalikkusest 

kriminaalmenetluse seadustikus 

8.1. Sissejuhatus 

  

Riigikohtu kohtunik ning Tartu Ülikooli külalisprofessor Eerik Kergandberg on oma hiljutises 

artiklis leidnud, et e-tõendi probleemid vajaksid oma argisuse tõttu kiiret lahendust, kuid 
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probleemide tegelikuks ja sisukaks lahendamiseks napib täna piisavalt oskusi ja teadmisi.214  

 

Artiklis kirjeldas kohtunik olukorda, kus riigiprokuratuuri initsiatiivil Riigikohtus toimunud 

ümarlaual osalejad otsustasid hääletuse teel järgmisi küsimusi: 1) Kas SIM-kaardi ja PUK-

koodi kohta tehtavad järelpärimised sideettevõtetele on käsitatavad jälitustegevusena ning 

kas uurimisasutusel on õigus neid nõuda ka vaatluse käigus?; 2) Kas arvuti IP-aadresside 

tuvastamine on käsitatav andmete kogumisena sõnumite kohta ja kas see saab toimuda 

ainuüksi prokuröri loa alusel?; 3) Kas luba arvutisse sisenemiseks hõlmab võimalust saada 

teavet kõige arvutis sisalduva kohta ja seega ka dokumentide kohta, mis on arvutis loodud või 

sinna saadetud enne vastavaks jälitustoiminguks loa saamise kuupäeva? Eerik Kergandberg 

leidis, et selliseid küsimusi ei tohiks lahendada hääletamisega, vaid selleks on vaja 

seadusandjat.215 Käesoleva analüüsi autor kahtlemata nõustub sellise mõttearendusega.  

  

Euroopa Kriminaaladvokaatide Assotsiatsiooni 2012. aasta sügiskonverentsil Tallinnas 

esines ettekandega vandeadvokaat Jaanus Tehver, keskendudes digitaalseid tõendeid 

hõlmavas kriminaalmenetluses kaitseõiguse teostamise probleemidele.4 Ettekandest 

olulisemad punktid võiksid analüüsi valguses olla järgmised: 1) infotehnoloogia muudab 

tõekspidamisi menetlustoimingute läbiviimisel ning privaatsuse kaitsel;  2) infotehnoloogilisi 

ekspertiise läbiviivate isikute arvamusel on suur kaal ning kaitsjate argumente peetakse 

seevastu paljasõnaliseks spekulatsiooniks; 3) kaitsel endal on piiratud võimalused 

digitaalseid tõendeid analüüsida ning tulemusi vaidlustada; 4) samas sõltub digitaalsete 

tõendite analüüsi tulemus otsinguparameetritest (kust ja mida otsitakse, mida eiratakse) ning 

samadest algandmetes on võimalik teha erinevaid järeldusi 5) digitaalsetel tõenditel 

põhineva kuriteo üldmenetluse tulemuse prognoosimatus paneb süüdistatavad sundseisu, 

kus „odavam“ on sõlmida kokkulepe.216  

                                                           
 

214 E. Kergandberg. Eesti kriminaalmenetlus: mõned rindeteated. – Juridica IV/2013, lk 255. 

215 E. Kergandberg (2013), lk 256. 

216 Vt ettekande slaide: J. Tehver. Digital evidence outside cyber space: the implications of electronic data in 

"non-cyber" cases. Tallinn, 2012. Arvutivõrgus kättesaadav:  

http://www.ecba.org/extdocserv/conferences/tallinn2012/Tehver_digev.pdf 
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Eesti Advokatuur on kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõule antud 

arvamuses märkinud, et juba käesoleval ajal kasutatakse väga paljudes kriminaalasjades 

tõendina läbiotsimisel saadud elektroonilist teavet ning selliste tõendite tähtsus suureneb 

pidevalt. Elektrooniliste tõendite217 hankimist ja kriminaalmenetluses kasutamist on 

Advokatuuri hinnangul mõistlik eraldi reguleerida, sest vaid nn tavatõendite suhtes kehtivate 

normide rakendamine digitaalsele teabele ei taga piisavalt ei isikute menetlusõigusi ega 

tõendite lubatavust, usaldusväärsust ja kontrollitavust.218  

 

Õiguskantsleri arvamuses kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõule on 

märgitud, et arvestades elektroonilise suhtluse laia kasutusala ning elektroonilistes 

andmekandjates sisalduva info teatavaks saamisega kaasnevat põhiõiguste riive ulatust, oleks 

asjakohane kaaluda, kas täpsem regulatsioon (koos vajalike menetlusgarantiidega) aitaks 

kaasa põhiõiguste ja -vabaduste paremale tagamisele.219  

  

Eeltoodud arvamusavaldustest nähtub, et digitaalse tõendi problemaatika ja sellega seotud 

menetlusõiguslikud küsimused on peas nii praktikutel kui ka õiguskantsleril ning 

advokatuuril.  

  

Käesolevas analüüsis selgitatakse välja, kas Eestis oleks tarvis kriminaalmenetluse 

                                                           
 

217 Elektroonilised tõendid ning digitaalsed tõendid on erialakirjanduses tihtipeale kasutuses sünonüümidena. 

Tegelikkuses on digitaalsed tõendid laiem mõiste, mis ei piirdu ainult elektroonilisel kujul dokumentidega. 

Käesolevas analüüsis on mõisteid kasutusel sünonüümidena, kui ei ole märgitud teisiti. 

218 Eesti Advokatuuri 14.01.2013.a. arvamus kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse 

eelnõule (295 SE). Arvutivõrgus kättesaadav: 

http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain&page=pub_file&file_id=4fe1744a-f345-4fbc-98e2-05f66621c965& , 

punkt 10 . 

219 Õiguskantsleri 05.12.2012.a. arvamus kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse 

eelnõule (295 SE). Arvutivõrgus kättesaadav: 

http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain&page=pub_file&file_id=52727c38-5c97-433d-bc25-eda7af8db244& , 

punkt 27. 

http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain&page=pub_file&file_id=4fe1744a-f345-4fbc-98e2-05f66621c965&
http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain&page=pub_file&file_id=52727c38-5c97-433d-bc25-eda7af8db244&
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seadustikus teostada muudatusi digitaalsete tõendite kohtulikuks kasutamiseks ning 

kehtestada digitaalsetele tõendite menetlemiseks erikord või on digitaalsete tõendite 

igakülgne kohtulik kasutamine võimalik ainuüksi tõendite üldosa regulatsioonile tuginedes.  

  

Analüüsis on esmalt toodud välja digitaalsete tõendite üldiseloomustus ning 

digitaalkriminalistika olulisemad printsiibid. Vaadeldakse suuremaid uuringuid digitaalsete 

tõendite kasutamisest ja erikorra vajalikkusest ning heidetakse pilk Euroopa Liidu 

asjakohastele regulatsioonidele.  

  

Teises punktis vaadeldakse mõningate Mandri-Euroopa riikide kriminaalmenetlusõigust 

ning tuuakse välja eripärased regulatsioonid ning õigusteadlaste seisukohad. Peamiselt on 

vaatluse all Germaani õigusperekonda kuuluvad riigid, kui meie õiguskorraga kõige 

sarnasemad.  

  

Kolmandas punktis antakse üldine ülevaade, milliste sätete alusel on digitaalsed tõendid 

kasutatavad Eesti kriminaalmenetluse seadustikus. Vajadusel pakutakse välja täiendavat 

reguleerimist vajavad asjaolud.  

  

Neljandas punktis analüüsitakse digitaalsete tõendite kogumist puudutavaid Eesti 

kriminaalmenetluse seadustiku sätteid. Vajadusel pööratakse taaskord tähelepanu 

eriregulatsiooni vajadusele.  

  

Käesolevas analüüsis toetutakse digitaalkriminalistikat käsitleval erialakirjandusel, ÜRO ja 

Euroopa Liidu poolt korraldatud menetlusõiguse võrdlevatel uuringutel, Saksamaa, 

Sloveenia, Šveitsi, Läti ning Hispaania erialakirjandusel ja kriminaalmenetlusõigusel, Eestis 

kehtival kriminaalmenetluse seadustikul ja Riigikohtu seisukohtadel ning teistel Eestit 

puudutavatel rahvusvahelist iseloomu omavatel valdkonna normatiivaktidel.  

 

8.2. Digitaalsete tõendite üldiseloomustus  

  

Digitaalsete tõendite puhul tuleb mõista numbrilisi kombinatsioone, mis võivad esindada mis 
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tahes kujul andmeid, sealhulgas teksti, pilte, heli või filmi.220 Arvutisüsteemidest on sageli 

võimalik saada andmeid või tarkvara, mis on kohtupidamises sobivaks tõendusmaterjaliks.221   

 

Digitaalse tõendi puhul on tegemist tehnoloogiaajastu uue tõendi vormiga, kus 

tõendamiseseme asjaolud on kas osaliselt või mõne arvutikuriteo puhul ka täielikult 

tuvastatavad digitaalses vormis tõendite abil. Selliste tõendite käsitlemine nõuab 

eriteadmistega uurijat, digitaalkriminalistika (digital forensics) asjatundjat, kellele on 

arusaadavad juristkonna jaoks vähetuntud teadusharud nagu infotehnoloogia ning 

arvutiteadus.   

  

Digitaalsete süsteemide ülesandeks on üldjoontes inimeste hüvanguks andmeid töödelda. 

Kuigi digitaalsed süsteemid on oma tööpõhimõttelt suuresti automatiseeritud, siis ei ole 

selliste süsteemide töö võimalik ilma algse inimpanuseta. Digitaalses vormis tõendeid 

analüüsides tuleb seega alati silmas pidada, et digitaalsed tõendite algseks tekitajaks on alati 

inimene.222  

  

Digitaalsel kujul andmeid leidub kõikjal meie ümber ning selliste andmete kogumisele tuleks 

tähelepanu pöörata iga kuriteoliigi puhul. Tänapäeval võiks iga läbiotsimise määrus sisaldada 

muuhulgas luba digitaalsete tõendite otsimiseks ning arestimiseks ja seda vaatamata 

asjaolule, et neist ei ole alati võimalik üheselt tuvastada otsest seost kuriteo toime pannud 

isiku, kannatanu ning kuriteo enda vahel.223 Digitaalsed andmed abistavad tuvastada kuriteo 

tehiolusid, on abiks uurimisversiooni püstitamisel, aitavad toetada või ümber lükata 

                                                           
 

220 Siinkohal on tegemist ühe digitaalse tõendi mõiste laiema definitsiooniga, mis ei seo seda otsesõnu ainult 

kohtus kasutatavate tõenditega, vaid hõlmab endas arvutiseeritud ning mis tahes numbrilises süsteemis esinevat 

kuriteo uurimist edendavat informatsiooni. Vt: E. Casey. Digital Evidence and Computer Crime. Third Edition. 

Elsevier, 2011, p 7.   

221 A. M. Marshall. Digital Forensics: Digital Evidence in Criminal Investigations. Wiley-Blackwell, 2008, p 55. 

222 Samas. 

223 Olgu märkusena lisatud, et tegemist on peaasjalikult digitaalkriminalistikute arvamusega, millele on juristidel 

mitmeid inimese põhiõigustel ja –vabadustel ning privaatsuse kaitsel põhinevaid vastuargumente. 



130 

 

 

tunnistajate ütlusi ning võivad anda vihjeid võimalike kahtlusaluste kohta. Vaatamata 

digitaalsete tõendite paljususele, on vähesed inimesed teadlikud selliste andmete 

tõenduslikest väärtustest ning nende tehnilistest ja õiguslikest aspektidest. Vähese 

teadlikkuse tulemusena jäävad praegusel ajal sellised tõendid tihti tähelepanuta või eksitakse 

nende kogumisel ja analüüsimisel.224  

 

Digitaalsete tõendite kogumine ja arusaadavaks tegemine on digitaalkriminalistika ülesanne. 

Seetõttu vaatamegi järgnevalt mõningaid digitaalkriminalistika põhitõdesid.  

  

8.3. Digitaalkriminalistika  

  

Digitaalkriminalistikas kohaldatakse teaduslikke uurimistehnikaid ja meetodeid viisil, kus 

konkreetse digitaalse tõendi tunnuseid analüüsides on võimalik esitada veenvaid ning 

tõendatud, kohtus vettpidavaid väiteid. Digitaalkriminalistikas välja kujunenud põhimõtetega 

tuleb menetlusõiguse kujundamisel kahtlemata arvestada.  

  

Digitaalsete tõendite üheks iseloomulikuks tunnuseks on tõendite vahetumine (evidence 

exchange), kus digitaalsed tõendid on füüsiliste tõenditega omavahel läbi põimunud. 

Digitaalsed tõendid annavad kuriteole täiendava digitaalse dimensiooni.225 Samuti ei 

eksisteeri digitaalsed tõendid reeglina füüsilisel kujul iseenesest, vaid tähtsust omavad 

andmekandjad, kust tõendusmaterjali koguda tuleb.  

  

Digitaalsetest tõenditest saadavad andmed jagunevad klassitunnuste (class characteristic) 

                                                           
 

224 E. Casey (2011), pp 6-8. 

225 Näiteks võib ohvri enesetappu lavastav kurjategija kasutada ohvri arvutit hüvastijätukirja kirjutamiseks, 

millisel juhul leidub sündmuspaigal nii digitaalseid tõendeid (arvutilogid, hüvastijätukirja arvutifaili 

metaandmed sh faili loomise, muutmise ja viimase vaatamise kuupäevad) kui ka füüsilisi tõendeid (arvuti, 

klaviatuur ja kurjategija näpujäljed arvuti klaviatuuril). Seos kuriteo ja kurjategija vahel on selliselt kergemini 

tuvastatav. Vt: E. Casey (2011), pp 16-17. 
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ning individuaaltunnuste (individual characteristic) järgi.226 Nimetatud vahetegu on oluline 

tõendite hilisemal kaalumisel, kus individuaaltunnustega tõenditel on asjaolude tõendamisel 

suurem tõendusväärtus.  

  

Digitaalseid tõendeid iseloomustab nende püsimatus ja suur hävimise ning riknemise oht. 

Ainuüksi digitaalsete tõendite kogumise akt võib muuta kogutavate tõendite sisu. 

Digitaalkriminalistika üheks peamiseks ülesandeks on seetõttu kogu protsessi detailne 

dokumenteerimine, kus kajastatakse kõik andmete kogumisega seonduv, kasutatud töö- ja 

uurimismeetodid ning andmete puhul ka nende räsiväärtused (hash value).227 Räsiväärtuse 

abil on hilisemalt võimalik tuvastada tõendite riknemist või selle puudumist.228 Digitaalsete 

tõendite püsimatusega seondub ka nende hilisem autentsuse küsimus, kuivõrd digitaalsete 

tõendite puhul puudub teatud juhtudel võrreldav originaal.229 Ideaalis tuleks igal võimalikul 

juhul eelistada digitaalse tõendi täieliku koopia (forensic copy) uurimist originaaliga 

töötamisele.230  

 

Eelmise lõiguga seondub ka digitaalsete tõendite puhul kohustuslik tõendite valdajate (chain 

of custody) täpne dokumenteerimine, vältimaks hilisemaid küsitavusi tõendite tahtliku 

                                                           
 

226 Näiteks on klassitunnuste abil võimalik väita, et arvutis on kasutatud konkreetset krüpteerimistarkvara või et 

dokument on koostatud tagantjärgi, kuna dokumendi koostamiseks kasutatud programmi versiooni ei olnud 

selleks (varasemaks) kuupäevaks veel loodud. Individuaaltunnuste abil on võimalik väita, et disketil on 

konkreetse flopiseadme ainulaadne magnetjälg. Vt: E. Casey (2011), pp 17-19. 

227 E. Casey (2011), pp 19-20. Räsiväärtus ehk räsi on algoritmi ehk räsifunktsiooni abil tekstistringist 

(elemendi- või märgijadast) genereeritud fikseeritud pikkusega arv. Algoritmi kasutamise tulemusena on 

räsiväärtuse korduvus äärmiselt ebatõenäoline. 

228 E. Casey (2011), pp 22-24. 

229 E. Casey (2011), pp 20-21, 59-61. Näiteks töötava arvuti muutmälu (random access memory, RAM) sisu on 

küll võimalik konkreetse ajahetke seisuga fikseerida, kuid kuna see muutub pidevalt, siis puudub hilisem 

võimalus fikseeritut originaaliga võrrelda. Sellisel juhul on oluline fikseerimiseks kasutatud metoodika 

usaldusväärsus ning protsessi dokumenteerimisülesande detailne täitmine. 

230 A. M. Marshall (2008), pp 43, 47-48. 
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rikkumise, riknemise ning kadumise teemadel.231  

  

Dokumenteerimise kohustus aitab täita digitaalkriminalistikas tehtud järelduste korratavuse 

põhimõtet. 232 Digitaalkriminalistika on seega rangelt objektiivne ja tugineb faktide 

väljatoomisel ning esitamisel, mitte kunagi aga digitaalsete tõendite käsitleja või eksperdi 

subjektiivsel arvamusel.233 

 

8.4. Uuringud digitaalsete tõendite eriregulatsioonist ja selle vajalikkusest  

 

Digitaalseid tõendeid ei kasutata mõistagi ainult piiriüleste kuritegude ja arvutikuritegude 

puhul. Nagu üldiseloomustustes mainitud, tuleks selliseid tõendeid otsida ja kasutada 

peaaegu iga kuriteo juures, kuivõrd tänapäeval esineb digitaalne dimensioon enamusel 

kuritegudel. Tendents digitaalsete tõendite kasutamiseks tõendamiseseme asjaolude 

määratlemisel on vaieldamatult tõusev. Viimane on paratamatu, kuivõrd inimeste majandus- 

ja sotsiaalelu on kolinud internetti ning sellist tendentsi soodustavad pidevalt uued 

tehnoloogilised lahendused, samuti andmeside kiiruste ning -võimaluste pidev kasv. Üldiseid 

ja kõikehõlmavaid uuringuid digitaalsete tõendite eriregulatsiooni vajalikkusest on teostatud 

vähe, kuid olgu siinkohal välja toodud mõned olulisemad.  

  

ÜRO poolt teostatud küberkuritegevuse uuringu „Comprehensive Study on Cybercrime“234 

kohaselt leidub vaid vähestes riikides spetsiifilisi, elektroonilistele tõenditele orienteeritud 

menetlusreeglistikke. Pigem kirjeldab olukorda lähenemiste paljusus ning üldjoontes 

kohaldatakse elektroonilistele tõenditele tõendamise üldreeglistikku ning probleemkohti 

                                                           
 

231 E. Casey (2011), pp 21-22. 

232 Digitaalsete tõendite analüüsiga seonduv peab olema dokumenteeritud viisil, kus järgmine ekspert suudaks 

dokumenteeritud samme korrates samale tulemusele jõuda. Vt: E. Casey (2011), p 25. 

233 Objektiivsusest ning ekspertide kohustustest vt: E. Casey (2011), pp 24, 51-56, 75-81. 

234 United Nations Office on Drugs and Crime. Comprehensive Study on Cybercrime. New York, United Nations 

2013. 
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püütakse praktikas ületada olemasoleva menetlusõiguse tõlgendamise teel.235   

 

Arengumaades on kohati puudu nii tehniline pädevus kui ka taristu ning leidub ka riike, kus 

kehtiv menetlusõigus elektrooniliste tõendite kohtulikku kasutamist üleüldse ei võimalda.236 

Viimast olukorda loetakse eriliselt problemaatiliseks, kuna selliselt puudub sisuline võimalus 

riigis arvutikuritegevusega võidelda.  

  

ÜRO uuringus viidatakse, et senikehtinud seadused ei ole tihti piisavad elektrooniliste 

tõendite kohtulikuks menetlemiseks. Kuritegude uurimine võib üldreeglitele toetudes ja 

olemasolevaid sätteid tõlgendades küll iseenesest võimalik olla, kuid tihtipeale ei sobi selline 

lähenemine elektrooniliste tõendite kui klassikalistest tõenditest erinevate, kehatute tõendite 

kogumiseks ning teisteks toiminguteks. Elektroonilised tõendid nõuavad uusi lahendusi 

tõendite kättesaadavaks tegemiseks: kõikvõimalike elektroonilisi andmeid sisaldavate 

andmekandjate kogumist, võimalust kergesti riknevaid andmeid ja andmesidet „külmutada“ 

ning spetsiifilisi läbiotsimisi teha, mis toimuvad näiteks varjatult läbi arvutivõrgu kurjategija 

arvutisüsteemi sisenedes.237 Eeltoodud toimingute edukas teostamine vajab seadusandja 

samme menetlusõiguse täiendamisel ja välja kujundamisel.  

  

Euroopa Liidus alustati 2005. aastal esimese suurema menetlusõiguse võrdleva uurimusega 

„The Admissibility of Electronic Evidence in Court“,238 mis käsitles otseselt elektrooniliste 

                                                           
 

235 United Nations Office on Drugs and Crime (2013), p 167. 

236 United Nations Office on Drugs and Crime (2013), p 168. 

237 United Nations Office on Drugs and Crime (2013), pp 51, 54. 

238 Vt uuringu kokkuvõtteid: F. Insa. The Admissibility of Electronic Evidence in Court (A.E.E.C.): Fighting 

against High-Tech Crime – Results of a European Study. – Journal of Digital Forensic Practice, 2007, Volume 1, 

Issue 4; Admissibility of Electronic Evidence in Court: A European Project. F. Insa, C. Lazaro in S. Mason 

(editor). International Electronic Evidence. British Institute of International and Comparative Law, 2008, pp 1-

17. Uurimuses osalesid järgmised riigid: Saksamaa, Austria, Belgia, Taani, Hispaania, Soome, Kreeka, Hollandi, 

Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Portugal, Ühendkuningriik, Rumeenia ja Rootsi. 
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tõendite kasutamist liikmesriikide kohtutes. Uurimus oli interdistsiplinaarne,239 kus 

elektroonilisi tõendeid vaadeldi nende kogumise etapist kohtus kasutamiseni, keskendudes 

kohtumenetlusele. Uurimuse peamiseks eesmärgiks oli tuvastada liikmesriikide 

menetlusõiguse ühisosa elektrooniliste tõendite kasutamisel, leida regulatsiooni kitsaskohad 

ning töötada välja head tavad selliste tõendite käsitlemiseks kohtumenetluses.  

  

Uurimusest selgus, et liikmesriikides puudub nii ühene elektrooniliste tõendite määratlus kui 

ka teemakohane eriregulatsioon. Kohtumenetluses toetuti elektrooniliste tõendite puhul 

enamasti tõendite üldosa regulatsioonile. Mõningates uuringus osalenud riikide 

seadusandluses olid tuvastatavad kaudsed viited elektroonilistele tõenditele ning tihti 

käsitleti elektroonilisi dokumente dokumentaalsete tõendite liigina.240 Üldjoontes võib 

tõdeda, et uuringus osalenud riikides puudus elektrooniliste tõendite säilitamise ja kohtuliku 

kasutamise osas eriregulatsioon.241 Muret tekitas asjaolu, et enamjaolt puudusid riikides 

standardid ka ekspertiise läbiviivatele ekspertidele esitatavates nõuetes.242  

  

Elektrooniliste tõendite kohtuliku tõendusväärtuse määramisel tõid uurimuses osalenud 

juristkonna liikmed takistusena välja nii valdkonna süsteemse regulatsiooni kui ka ühese 

kohtupraktika puudumise.243 Enamus uurimuses osalenud kohtunikke olid seisukohal, et 

elektroonilistesse tõenditesse puutuv vajab täiendavat reguleerimist, kuid arvamused läksid 

lahku regulatsiooni iseloomu osas (siseriiklik eriregulatsioon versus Euroopa Liidu ühtne 

raamistik versus üleliidulised ning ka väljapoole ulatuvad miinimumstandardid).244  

                                                           
 

239 Uurimuses osalesid sotsioloogid, kohtunikud, advokaadid, prokurörid, politseinikud, notarid, ettevõtjad ning 

IT-spetsialistid, kelle subjektiivsetel arvamustel baseerusid suuresti ka uurimuses toodud ettepanekud valdkonna 

edasiseks reguleerimiseks. 

240 Saksamaa, Belgia, Hispaania, Soome, Prantsusmaa, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Portugal, Rumeenia. Vt: F. 

Insa, C. Lazaro in S. Mason (2008), p 5. 

241 F. Insa, C. Lazaro in S. Mason (2008), p 10. 

242 F. Insa, C. Lazaro in S. Mason (2008), p 13. 

243 F. Insa (2007), p 286. 

244 F. Insa (2007), p 287. F. Insa, C. Lazaro in S. Mason (2008), pp 14-15. 
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Uurimuses viidati vajadustele tõsta IT-spetsialistide poolt läbiviidavate ekspertiiside 

usaldusväärsust ning tagada digitaalsete tõendite kogumisel ja käsitlemisel parem inimeste 

põhiõiguste ja -vabaduste kaitse.245  

 

Uurimuse lõpptulemusena nenditi, et olemasolevat seadusandlust tuleks mugandada 

elektroonilistele tõenditele ning täiustada tuleks nii valdkonna asjakohaste ekspertide kui ka 

teiste elektrooniliste tõenditega kokkupuutuvate isikute väljaõpet, samuti elektrooniliste 

andmetega seonduvaid tehnilisi protseduure.246  

  

Eestis selliseid laiamahulisi uuringuid tehtud ei ole. Küll on aga Eestis eraldiseisvana läbi 

viidud küberkuritegevuse kohtupraktika analüüs247, mis keskendus paraku enamjaolt 

materiaalõiguslikele küsimustele. Ainsas menetlusõigust käsitlevas punktis viidati 

asjaoludele, et käsitletud kuritegevuse liigi puhul on tõendite leidmine suhteliselt keeruline 

ja probleemiks osutub kohtutes ka see, et kõiki ekspertiisi käigus leitud tõendeid ei ole 

võimalik kohtus esitleda.248  

  

Kokkuvõtlikult võib uuringute pinnalt öelda, et hetkeseisuga on digitaalsetel tõenditel 

kohtupidamises suur tähtsus ja tulevik, mis tingib menetlusõigusliku regulatsiooni 

täiendamise vajaduse. Paraku ei ole kõikehõlmavate ning uusi tehnoloogiaid täiel määral 

arvestavate menetlusõiguslike lahendusteni jõutud. Ei ole välistatud, et seadusandluse 

                                                           
 

245 F. Insa (2007), pp 288-289. 

246 F. Insa, C. Lazaro in S. Mason (2008), p 17. 

247 T. Reinthal. Küberkuritegevuse kohtupraktika Eestis. Riigikohus, 2009. Arvutivõrgus kättesaadav: 

http://www.riigikohus.ee/vfs/1275/Kyberkuritegevus%202009.pdf  

248 38 Näiteks on toodud olukord, kus arvuti käivitamisel võivad andmed hävineda. Vt: T. Reinthal (2009), lk 12. 

Tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et andmete selline hävimine ei ole paratamatus. Riknemisoht on üks 

digitaalsete tõendite peamine tunnus ja menetlusõiguslik probleem. Digitaalkriminalistikat käsitlev 

õiguskirjandus viitab vajadusele töötada välja kindlad protseduurireeglid selliste tõendite käsitlemiseks viisil, 

mis andmete riknemise ning hävimise riski maandab.   

http://www.riigikohus.ee/vfs/1275/Kyberkuritegevus%202009.pdf
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arengut pidurdab valdkonnas üldtunnustatud miinimumstandardite puudumine. Viimased 

kujunevad praktika käigus paratamatult välja, kuivõrd digitaalsete tõendite kasutamine 

kohtupidamises üha kasvab.   

  

Praegusel ajahetkel leiame end aga paradoksaalsest olukorrast, kus täiendava regulatsiooni 

vajadust mööndakse, kuid seadusandlike samme menetlusõiguse täiendamisel enamasti veel 

astutud ei ole.  

 

Vaatamata käsitletud uuringutes tooduga, ei saa väita, et valdkonnas puuduksid igasugused 

üldtunnustatud reeglid ja seisukohad. Eesti on Euroopa Liidu liikmena seotud liidu soovituste 

ja konventsioonidega, millede lühiülevaadet käsitleb järgmine punkt.  

  

8.5. Digitaalsed tõendid ja Euroopa Nõukogu soovitused 

  

Käesolevas punktis vaatleme mõningaid üleriigilisi regulatsioone, mis käsitlevad digitaalseid 

tõendeid ja tõendamist. Väärib mainimist, et vaatamata teema vaieldamatule 

rahvusvahelisele iseloomule, on valdkonna regulatsioon üsna tagasihoidlik, et mitte öelda 

puudulik. Viimane väide kehtib eriti menetlusõiguse kohta.   

  

Sissejuhatusena väärib ära märkimist Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovitus nr R 

(95) 13, mis käsitleb kriminaalmenetluse ning infotehnoloogia kokkupuutest tekkivaid 

probleeme249.  

 

Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovitas liikmesriikidel kriminaalmenetlusõiguses 

selgelt üksteisest eristada järgmised menetlustoiminguid: arvutisüsteemide läbiotsimine, 

arvutisüsteemist avastatud andmete arestimine ning arvutisüsteemide vaheliste sidekanalite 

                                                           
 

249 Council of Europe Commitee of Ministers. Recommendation No. R (95) 13 of the the Commitee of Ministers 

to member states concerning problems of criminal procedural law connected with information technology. 

Adopted on 11 September 1995. Arvutivõrgus kättesaadav:   

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Doc/CM/Rec(1995)013_en.asp  

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Doc/CM/Rec(1995)013_en.asp
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kaudu edastatavate andmete arestimine andmevahetuse käigus (artikkel 1). Lisaks soovitati 

üle vaadata jälitustegevuse regulatsioon ja võtta eesmärgiks regulatsiooni kohaldatavus 

uutele tehnoloogiatele (artikkel 5). Täiendavalt soovitati kriminaalmenetlust reguleerivaid 

seadusi täiendada ning seada eesmärgiks andmesidevahetuse jälgimise võimaluse tagamine 

teatud raskemate kuritegude puhul (artikkel 8).   

  

Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovitus nr R (95) 13 käsitles artiklis 13 eraldi ka 

elektrooniliste tõendite temaatikat. Komitee tunnustas vajadust koguda, säilitada ning 

kasutada elektroonilisi tõendeid viisil, mis tagaks andmete terviklikkuse ja autentsuse ning 

seda nii siseriiklikus kohtupidamises kui ka rahvusvahelise koostöö raames. Täiendavalt 

soovitati elektrooniliste tõendite käsitlemiseks välja töötada konkreetsed juhised ning 

asjakohased tehnilised meetodid. Lisaks tehti ettepanek tunnustada 

kriminaalmenetlusõiguses arvutiandmeid samaväärsetena traditsiooniliste 

paberdokumentidega.  

  

Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovitus nr R (95) 13 oli üheks alusdokumendiks, 

millest arenes välja esimene tõeliselt rahvusvaheline ning osapooli siduv õiguslik instrument. 

Selleks oli Eestis 12.02.2003.a. ratifitseeritud250 ning 27.03.2003.a. jõustunud Euroopa 

Nõukogu arvutikuritegevusvastane konventsioon251.   

 

Konventsioonile on käesoleva analüüsi koostamise ajaga alla kirjutanud 51 riiki, kellest on 

konventsiooni ratifitseerinud 39. Viimaste seas on enamus Euroopa Liidu liikmetest, samuti 

liiduvälised majanduslikud hiiud, nagu Jaapan ning Ameerika Ühendriigid. Samas võib 

konventsiooni puudusena välja tuua asjaolu, et liikmeteks ei ole astunud suurriigid nagu 

Venemaa ning Hiina.  

  

Arvutikuritegevusvastane konventsioon loetleb arvutikuritegusid, mille vastu konventsiooni 

liikmed võitlema kohustuvad. Lisaks materiaalõiguslikule poolele on konventsioonis eraldi 

                                                           
 

250 Arvutikuritegevusvastase konventsiooni ratifitseerimise seadus. Vastu võetud 12.02.2003. RT II 2003, 9, 32. 

251 Arvutikuritegevusvastane konventsioon. Vastu võetud 23.11.2001. RT II 2003, 9, 32. 
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käsitletud ka menetlusõiguslikke eesmärke.  

  

Arvutikuritegevusvastase konventsiooni artikli 14 lõige 1 kohustab konventsiooniosalisi 

võtma kasutusele seadusandlikke ning muid meetmeid, et kehtestada konventsioonis 

viidatud eeluurimise ja menetluse kord. Kõnealune eeluurimise ja menetluse kord käsitleb 

muuhulgas selliseid protsessuaalseid võimalusi, nagu arvutisüsteemide läbiotsimine 

(artikkel 19 lõiked 1 ja 2), arvutiandmete arestimine (artikkel 19 lõige 3), arvutisüsteemi 

kaudu edastavate liiklusandmete kogumine (artikkel 20) ja arvutisüsteemi kaudu edastavate 

andmete jälgimine (artikkel 21). Arvutikuritegevusvastase konventsiooni artikli 14 lõike 2 

punktide a kuni c järgi kohustus konventsiooniosaline kohaldama nimetatud korda artiklite 

2-11 kohaselt kuriteona määratud tegude252 suhtes, arvutisüsteemi abil toimepandud teiste 

kuritegude suhtes ning lisaks ka kuritegude kohta elektrooniliste tõendite kogumise osas.   

 

Arvutikuritegevusvastase konventsiooni selgitava raporti kohaselt on menetlusõiguse 

täiendamise nõue konventsioonis sõnaselgelt välja toodud ning kriminaalmenetluses peab 

olema tagatud võimalus kasutada kohtus tõendina igasugust informatsiooni, mis on kas 

digitaalsel või muul moel elektroonilisel kujul ning selliste tõendite kohtuliku kasutamise 

võimalus ei saa menetlusõiguslikult seada sõltuvusse kuriteost endast.253 Eelnevast 

selgitusest johtuvalt peab kriminaalmenetlusõigus tagama digitaalsete tõendite kasutamise 

võimaluse põhimõtteliselt iga kuriteo puhul, millele viitab ka arvutikuritegevusvastase 

konventsiooni artikli 14 lõike 2 punkti c sõnastus. Piiratud on seejuures ainult artiklis 21 

käsitletud arvutisüsteemi kaudu edastatavate andmete jälgimise võimalus, mis on 

reserveeritud tõsisemate kuritegude avastamiseks.254 Konventsiooni osalistele on artikli 14 

lõikes 3 punktis a antud õigus teha artiklis 20 käsitletud arvutisüsteemi kaudu edastatavate 

                                                           
 

252 Ebaseaduslik sisenemine, ebaseaduslik pealtkuulamine, andmetesse sekkumine, süsteemi sekkumine, 

seadmete kuritarvitamine, arvutiandmete võltsimine, arvutikelmus, lastepornoga seotud süüteod, autoriõiguse ja 

autoriõigusega kaasnevate õiguste rikkumisega seotud süüteod. 

253 Convention on Cybercrime. Explanatory Report. Arvutivõrgus kättesaadav:  

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/185.htm, paragraph 141. 

254 Convention on Cybercrime. Explanatory Report, paragraph 142. 
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liiklusandmete kogumiseks reservatsioone ja seda näiteks ainult teatud kuritegude 

puhuks.255 Eesti nimetatud meetmete juurutamise osas mingeid reservatsioone 

konventsiooniga liitumisel teinud ei ole.  

 

Eesti kriminaalmenetluse seadustikus puudub arvutikuritegevusvastases konventsioonis 

käsitletud eeluurimise ja menetluse spetsiifiline kord ning arvutikuritegude puhul 

kohaldatakse selle asemel üldisi uurimistoiminguid käsitlevaid sätted. Spetsiifiliste sätete 

puudumisel ning üldsätete kohaldamisel saavad probleemiks põhiõiguste kaitse aspektid, 

kuivõrd näiteks ruumi või arvutisse sisenemine ei ole põhiõiguste rikkumise aspekti kaaludes 

omavahel otseselt võrreldavad, samas kui Eesti kriminaalmenetluse seadustik neil mingit 

vahet ei tee.256 Konventsioonist lähtuvate menetlusõiguslike põhimõtete ülevõtmist ning 

inkorporeerimist Eesti õigusesse on seetõttu peetud puudulikuks.257  

  

Arvutikuritegevusvastase konventsiooni komisjon on teinud uuringuid, hindamaks 

konventsiooni liikmete poolt konventsiooni artiklitest 16, 17, 29 ja 30 (andmete säilitamise 

kohustus) tulenevate menetlusõiguslike põhimõtete ülevõtmist. Komisjoni üsna värske 

hinnangu kohaselt on Eestil konventsioonist tulenevad kohustused ainult osaliselt täidetud 

ning komisjon on soovitanud Eestil seadusandluse konventsiooni nõuetega kooskõlla viia.258  

 

Kokkuvõtvalt võib seega öelda, et Eestil tuleb oma menetlusõiguse arvutikuritegevusvastase 

konventsiooni nõuetega vastavusse viimiseks veel vaeva näha, kuivõrd antud juhul on nii 

Eesti õiguskirjanduses kui ka rahvusvaheliste instantside poolt konstateeritud puuduste 

                                                           
 

255 Arvutikuritegevusvastane konventsioon. Vastu võetud 23.11.2001. RT II 2003, 9, 32. 

256  E. Kergandberg (2013), lk 255-256. 

257  Samas. 

258 Cybercrime Convention Committee. Assessment report: Implementation of the preservation provisions of the 

Budapest Convention on Cybercrime. Adopted by the T-CY at its 8th Planery (5-6 December 2012). 

Arvutivõrgus kättesaadav: 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/Source/Cybercrime/TCY/TCY%202013/TCY_2012_10_

Assess_report_v30_public.pdf , pp 25, 58. 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/Source/Cybercrime/TCY/TCY%202013/TCY_2012_10_Assess_report_v30_public.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/Source/Cybercrime/TCY/TCY%202013/TCY_2012_10_Assess_report_v30_public.pdf
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olemasolu.  

  

Eeltoodud situatsioonis, kus mööndakse Eesti kriminaalmenetlusõiguse täiendamise 

vajadust, on asjakohane vaadelda meile sarnase õigusruumiga Mandri-Euroopa riikide 

seadusandlikke samme kriminaalmenetlusõiguse täiendamisel, samuti praktikas tekkinud 

probleeme ning õiguskirjanduses kajastatud seisukohti. See võiks anda vastuse küsimusele, 

millisel viisil võiks digitaalsete tõendite kasutamine Eesti kriminaalmenetluse seadustikus 

reguleeritud olla.  

  

8.6. Digitaalsed tõendid Mandri-Euroopa kriminaalmenetluses  

  

Õiguskirjandust259 analüüsides võib kokkuvõtvalt öelda, et Mandri-Euroopa 

kriminaalmenetlusõiguses ei ole digitaalsetele tõenditele enamasti täiemahulist 

eriregulatsiooni kehtestatud ning peamiselt toetutakse seda tüüpi tõendite puhul tõendite 

üldosa sätetele. Üheks silmapaistvaks erisuseks on aga näiteks digitaalselt allkirjastatud 

dokumentidele digitaalallkirja seadusest tuleneva eriregulatsiooni kohaldamine. 

Menetluslikud probleemid, mis digitaalsete tõendite kohtuliku kasutamisega tekivad, on 

enamasti esmalt jäetud kohtupraktika hooleks, millisel juhul ei ole tulemus alati süüdistajale 

ootuspärane olnud, kuna tõendid või toimingud on loetud ebausaldusväärseks või 

ebaseaduslikuks.  

  

Kuigi digitaalsetele tõenditele enamjaolt spetsiaalset eriregulatsiooni loodud ei ole, leidub 

siiski nii mõneski riigis teatud eripäraseid lähenemisi või on hakatud erinorme looma. 

Alljärgnevalt heidamegi pilgu mõningatele Eesti õiguskorraga sarnastele Mandri-Euroopa 

riikidele ning seal kehtivatele regulatsioonidele, keskendudes digitaalsete tõendite 

kasutamisele kriminaalmenetluses.    

                                                           
 

259 Näiteks vt: S. Mason  (2008). 
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8.6.1. Digitaalsed tõendid Saksamaal  

 

Saksamaal puudub eraldiseisev elektrooniliste tõendite kategooria ning neile kohaldatakse 

üldjoontes tõendite üldosa sätteid. Elektroonilisi dokumente käsitletakse kohtus 

dokumentaalsete tõenditena või teatud juhtudel, kus uuritakse nt konkreetse arvuti omadusi, 

ka asitõendina. Elektroonilisi tõendeid on võimalik käsitleda ka ekspertarvamuses. 

Kriminaalasjades kogutakse tõendeid läbi uurimistegevuse, kohaldades viimase erinorme.260 

Saksamaal on kehtivale kriminaalmenetlusseadustikule heidetud ette puudusi uutel 

tehnoloogiatel põhinevate kõnede pealtkuulamise võimalikkuse osas. Nimelt on tavaliste 

telefonikõnede pealtkuulamine ja VoIP tehnoloogia piisavalt erinevad, millest tulenevalt on 

kohtupraktikas tekkinud probleemid selliste uutel tehnoloogiatel põhinevate kõnede 

pealtkuulamiste lubatavuse küsimuses. Käsitletud osas oodatakse menetlusõiguse 

täiendamist.261  Saksamaa õiguskirjanduses on käsitletud ka pilvetehnoloogia 

probleemistikku. Alates 01.01.2008.a. laiendati Saksamaa StPO262 § 110 lõikega 3, mille 

kohaselt võib isiku elektroonilisi andmekandjaid läbi otsides läbiotsimist laiendada ka 

ruumiliselt eraldatud andmekandjatele, tingimusel, et neile on ligipääs olemas läbi algse 

andmekandja ning kui vastasel korral võivad andmed kaotsi minna. Iseenesest on lisalõikega 

selliselt tagatud mis tahes pilvetehnoloogial põhineva andmekandja läbi otsimine, kuni 

sellisest andmekandjast teadlikud ollakse ning kuni selline andmekandja võõra riigi 

territooriumil ei asu, millisel juhul võib selliste andmete kasutamisel tekkida hilisem 

                                                           
 

260 Germany. A. Duisberg, H. Picot in S. Mason (2008), pp 327-350. 

261 T. Stadler. Zulässigkeit der heimlichen Installation von Überwachungssoftware: Trennung von Online-

Durchsuchung und Quellen-Telekommunikationsüberwachung möglich? – Multimedia und Recht Zeitschrift für 

Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht, 2012, Heft 1, Seite 19-20. 

262 Strafprozeßordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), die 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Juli 2013 (BGBl. I S. 2182) geändert worden ist. 
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pädevusprobleem.263 Läbiotsitavad andmekandjad ning andmed on tihtipeale kurjategijate 

poolt parooliga kaitstud. Saksamaa menetlusõiguses puudub võimalus kohustada isikul 

paroole välja andma või andmeid dekrüpteerima, kuid võimalik on parooli või krüpteeringu 

murdmine uurimisasutuste poolt. Viimane kujutab endast eraldiseisvat toimingut.264  

 

Saksamaal on leitud, et vaatamata interneti vahendusel teabe kogumise määravale ulatusele 

küberkuritegude uurimisel, puuduvad menetlusõiguses endiselt igasugused praktilised 

interneti-spetsiifilised (põhi)õiguste riiveks kehtestatud pädevused. Seadusandja peab 

kestvalt piisavaks neid menetlejate pädevusi, mis on omal ajal kehtestatud klassikalise 

kirjavahetussaladuse või telefoni kommunikatsioonisaladuse riive lubamiseks. See tingib aga 

vältimatult rohkete ebaselgete ja ülimalt vaieldavate kriminaalmenetlusõiguslike 

probleemide tekke, sest tegemist on põhiõiguste seisukohalt ülimalt tundliku teemaga.265  

  

Menetlusõiguse edasise kujundamise osas uutele tehnoloogiatele on avaldatud seisukohta, et 

mitte just kõik, mis tehnoloogiliselt võimalik, ei pruugi olla õiguslikus mõttes lubatav ega 

õiguspoliitiliselt soovitav. Avaldatud on arvamust, et  õigusriigi põhimõte nõuab uute 

pädevuste ja regulatsioonide andmisel seadusandjalt muuhulgas seda, et olukorda ei 

lahendataks vanade sätete tõlgendamise teel, vaid luuakse selged, arusaadavad ja 

konkreetselt piiritletud ning vajadusel uued õigusnormid.266  

  

                                                           
 

263 N. Obenhaus. Cloud Computing als neue Herausforderung für Strafverfolgungsbehörden und 

Rechtsanwaltschaft. – Neue Juristische Wochenschrift, 2010, Heft 10, Seite 651-652. 

264 N. Obenhaus (2010), Seite 652-653. 

265 B. Gercke. Straftaten und Strafverfolgung im Internet. – Goltdammer‘s Archiv 2012, lk 480 [viidatud: E. 

Kergandberg (2013), lk 255]. 

266 T. Singelnstein. Möglichkeiten und Grenzen neuerer strafprozessualer Ermittlungsmaßnahmen – 

Telekommunikation, Web 2.0, Datenbeschlagnahme, polizeiliche Datenverarbeitung & Co. – Neue Zeitschrift 

für Strafrecht, 2012, Heft 11, Seite 606. 
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8.6.2. Digitaalsed tõendid Sloveenias  

  

Sloveenia konstitutsioonikohtu digitaalsete tõendite kasutamist puudutavatest 

probleemsetest seisukohtadest ajendanuna viis Sloveenia seadusandja 2009. aasta oktoobris 

riigi kriminaalmenetluse seadustikku sisse uued artiklid 219.a ning 223.a, millega seati 

Sloveenias ühtlasi sisse aluspõhimõtted elektrooniliste tõendite kogumisel 

kriminaalasjades.267 Kuivõrd tegemist on Mandri-Euroopas digitaalsete tõendite osas üsna 

detailsete erisätete, kuid käesoleva analüüsi autori arvates ka üldise lihtsuse ja loogilisuse 

poolest üsna õnnestunud artiklitega, siis olgu nende sisu siinkohal detailsemalt lahti 

kirjutatud.  

  

Sloveenia kriminaalmenetluse seadustiku artikli 219.a lg 1 defineerib elektroonilise seadme 

ning konstateerib selle ning sellega ühenduses olevate teiste seadmete uurimise võimaluse. 

Artikli 219.a lg 2 kohaselt saab uurimise alustamise aluseks olla kas seadme omaniku kirjalik 

nõusolek või kohtu luba. Artikli 219.a lg 3 sätestab imperatiivselt kohtu loale esitatavad 

nõuded ning lg 4 kohaselt võib see luba sisalduda ka näiteks hoone või isiku läbiotsimise 

orderis. Artikli 219.a lg 6 kohaselt kohustub seadme omanik või kasutaja uurijatega koostööd 

tegema, sh andma vajadusel välja paroolid seadmele ligipääsuks ning andmete 

dekrüpteerimiseks. Keeldumise korral ähvardab seadme omanikku trahv või arest.268 Artikli 

219.a lg 7 sätestab menetlustoimingute tegemise põhimõtted, mille kohaselt peavad 

elektroonilised algandmed jääma rikkumata, konfidentsiaalsed andmed kaitstuks, 

menetlusväliste isikute õiguste rikkumine minimaalseks ning seadmetele ning nende 

omanikele tuleb kahju tekkimist vältida. Artikli 219.a lg 8 kohaselt peab toimingu läbiviija 

olema selleks kvalifitseeritud ning toimingu käigus tuleb dokumenteerida nii tõendite valdaja 

(chain of custody) kui ka tehtud toimingutega seonduv. Artikli 219.a lg 9 sätestab juhuleiu 

                                                           
 

267 L. Selinšek. Electronic Evidence in the Slovene Criminal Procedure Act. – Digital Evidence and Electronic 

Signature Law Review, 2010, Volume 7, p 77. Vt ka uute sätete sisu koos mitteametliku ingliskeelse tõlkega: L. 

Selinšek (2010), pp 82-86. 

268 Säte ei kehti kahtlusalusele, süüdistatavale ning isikule, kes võib tunnistuste andmisest keelduda. Vt: L. 

Selinšek (2010), pp 80-81. 
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regulatsiooni, mille korral tuleb uurijal selle avastamisest prokurörile teada anda ning uue 

kriminaalasja mittealustamise korral tuleb avastatud andmed hävitada ja andmete 

hävitamine protokollida.   

 

Eelpool kirjeldatud 219.a artiklit täiendab artikkel 223.a, mille lg 1 sätestab andmetest koopia 

(forensic copy) tegemise kohustuse, kusjuures lg 4 kohaselt on seadme omanikul õigus 

isiklikult või esindaja kaudu koopia tegemise protsessi juures viibida. Kui andmed koguti 

edasilükkamatu vajaduse tõttu kohtu loata ning kohus sellist tegevust tähtajaliselt heaks ei 

kiida, kohustub uurimisasutus andmete koopiad artikli 223.a lg 2 kohaselt hävitama. 

Sarnaselt artikli 219.a lg 6-le kohustab artikli 223.a lg 3 seadme omanikku või seadmele 

ligipääsu omavat isikut hoiduma andmeid peitmast ja hävitamast või vastutama selle eest 

trahvi või arestiga. Artikkel 223.a lg 5 kohustab koopiate tegemisel üles märkima ka vastavad 

räsiväärtused või kasutama muid sarnaseid abinõusid andmete hilisema terviklikkuse 

kontrollimiseks. Artikli 223.a lg 7 sätestab mõistliku ajavahemiku, mille jooksul algne seade 

tuleb omanikule pärast koopiate tegemist tagastada.  

 

Sloveenia õiguskirjanduses leidub autoreid, kes peavad sellise regulatsiooni kehtestamist 

väheseks ning viitavad ka digitaalkriminalistika teostamise reguleerimise vajadusele.269 

Infotehnoloogia kipub elektrooniliste seadmetega seotud läbiotsimise ja aresti jaotama 

kaheks etapiks: seadme arestimine ning sellele järgnev seadmelt andmete otsimine. Viimase 

etapi osas regulatsioon Sloveenias veel suures osas puudub.270 Sloveenia õiguskirjanduses 

teadvustatakse probleemi, kus ühelt poolt on karistusõiguses arvutikuriteod ulatuslikult 

kriminaliseeritud, kuid teiselt poolt puuduvad piisavad protseduurilised ja 

menetlusõiguslikud lahendused, mis seisaksid hea inimeste põhiõiguste ja privaatsuse kaitse 

eest.271   

 

                                                           
 

269 A. Završnik. Towards an Overregulated Cyberspace: Criminal Law Perspective. – Masaryk University 

Journal of Law and Technology. 2010, Issue 2, pp 184-185. 

270 A. Završnik (2010), p 187. 

271 A. Završnik (2010), p 188. 
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Kahjuks ei ole õnnestunud leida erialakirjandust uute sätete praktikas kohaldamise osas, kuid 

Sloveenia kriminaalmenetluse seadustik võiks kahtlemata olla digitaalseid tõendeid puutuva 

seadusandluse väljatöötamisel üheks eeskujuks.  

  

8.6.3. Digitaalsed tõendid Šveitsis  

  

Šveitsi osas väärib esmalt märkimist nn tõendi pitseerimise regulatsioon, mis kehtib ka 

elektrooniliste andmete suhtes. Elektroonilise dokumendi omanik võib selliselt uurimise 

käigus esitada nn privilegeeritud informatsiooni vastuväite, mille tulemusena prokurör 

avastatud andmeid koheselt lugeda ega kasutada ei tohi, vaid peab elektroonilise tõendi 

pitseerima ning taotlema kohtult elektroonilisele dokumendile ligipääsu. Juurdepääsu 

seaduslikkuse üle otsustab seega kohus.272 Prokuröril on 20 päeva aega kohtult ligipääsu 

taotleda, mille järel kohus peab kuu ajaga otsuse tegema, milline ei ole kaevatav.273  

  

Probleemne on pitseerimise regulatsiooni rakendamine selliste elektrooniliste seadmete 

puhul, mille elektrivõrgust eemaldamine võib seadmelt andmed kaotada. Sellisel juhul tuleb 

säilitada seadmes vool. Teiseks probleemiks on seadmelt andmete hävitamine kaugjuhtimise 

teel. Sellisel juhul on võimalik näiteks Faraday puuri274 kasutamine.275  

 

Šveitsis on kaitsel õigus nõuda elektrooniliste tõendite osas ekspertiisi teostamist, kusjuures 

prokurör peab tuvastama ka süüdistatavat õigustavad asjaolud. Ekspertiis peab seega 

                                                           
 

272 Switzerland. M. Schwitter in S. Mason (2008), p 922.   

273 B. Perrin, M. Remy, R. Roubaty. Electronic Evidence in Swiss Criminal Procedure. – Digital Evidence and 

Electronic Signature Law Review, 2011, Volume 8, p 73. 

274 Faraday puur blokeerib puurivälised elektrilaengud sh välistab mobiilside. Seda on näiteks kasutatud 

Vatikanis uue paavsti valimisel, kus sooviti välistada arutelu pealtkuulamise võimalus. Puuris olevale seadmele 

ei pääse selliselt mobiil- ja andmeside lahendusi kasutades ligi ning andmete hävitamine nimetatud tehnoloogiaid 

kasutades muutub raskendatuks. 

275 B. Perrin, M. Remy, R. Roubaty (2011), p 73. 
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tõendama ka asjaolusid, et kohtusse esitatavaid digitaalseid tõendeid ei ole mingil viisil 

kellegi poolt muudetud või et näiteks lapseporno kaasustes ei ole süüdistatava arvutisse 

pahatahtlikult sisse murtud. Selliste asjaoludele tähelepanu pööramata jätmine on aluseks 

tõendi tervikuna ebausaldusväärsena kõrvale jätmiseks.276  

  

8.6.4. Digitaalsed tõendid Lätis  

  

Läti kriminaalmenetlusseadustik eristab elektroonilist tõendit teistest tõendi liikidest, 

viidates, et kriminaalasjas võib tõendiks olla informatsioon elektroonilisel kujul, mida on kas 

töödeldud, hoiustatud või avaldatud automaatsete andmetöötlusseadmete või -süsteemide 

abil. Läbiotsimisel avastatud elektroonilised tõendid kogutakse andmekandjate arestimise 

teel. Elektroonilisi tõendeid on võimalik välja nõuda ka nende seaduslikult valdajalt. Varjatud 

jälitustegevuse raames on võimalik läbiotsimisi teostada ka elektroonilistes 

andmekogudes.277   

  

Kaitseõiguse teostamisel on Lätis tõstatatud mõningad digitaalseid tõendeid puudutavaid 

probleeme. Näiteks puudub Lätis regulatsioon tõenditena kasutatavate digifotode kvaliteedi 

osas, kus formaadi- (RAW formaati praktiliselt ei kasutata) ning vormivalik (kriminaalasja 

toimikus on fotod tihti must-valged ning digitaalsel kujul faile ei lisata) on menetlejal vabad, 

millest tulenevalt on kohati võimatu tuvastada foto tegemise aega ja muid metaandmeid. 

Teiseks on Lätis telefonikõnede pealtkuulamiseks kasutatav tehnika salastatud, millest 

tulenevalt on võimatu tuvastada salvestiste manipuleerimist kriminaalasjades puuduvad 

digitaalsetel salvestistel tihtipeale metaandmed. Kaitseõiguse positiivse arenguna võib Lätis 

välja tuua kohtulike ekspertiiside metodoloogia juurutamise, mis leiab kohtus järjest enam 

                                                           
 

276 Switzerland. M. Schwitter in S. Mason (2008), p 923. 

277 Latvia. I. Znotina, A. Repss in S. Mason (2008), pp 503-519.  

 A. Repss, I.  Znotina. Electronic Evidence in Latvia: A General Overview. – Digital Evidence and Electronic 

Signature Law Review, 2011, Volume 8, pp 60-69.  
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kasutamist. Näiteks on kehtestatud helifailidele minimaalsed kvaliteedinõuded.278 

 

8.6.5. Digitaalsed tõendid Hispaanias  

  

Hispaania õiguskirjanduses mööndakse, et elektroonilised tõendid vajavad täiendavat 

regulatsiooni, kuivõrd kehtiv menetlusõigus ei ole nende käsitlemiseks piisav.279 Mõni autor 

on läinud kaugemalegi ning leidnud, et Hispaania kriminaalmenetlusõigus on arhailine ning 

elektrooniliste tõendite kasutamiseks toimuv üldsätete tõlgendamine on sisuliselt võrreldav 

uhiuute põhimõtete loomisega.280   

  

Kuigi Hispaanias on menetlusõigust hiljuti täiendatud nn elektroonilise kohtupidamise 

sätetega, siis ei ole muudatustes elektrooniliste tõendite käsitlemise kohta mingeid erisätteid 

veel loodud.281 Seadusandjale on seetõttu tehtud ettepanek digitaalsete tõendite 

menetlusõiguslikke aspekte täiendavalt reguleerida, olenemata asjaolust, et analoogia ja 

tõlgendamise korras on võimalik tõendite üldosa sätteid kohaldada.282   

  

Avaldatud on arvamust, et elektroonilised tõendid peaksid lisaks tõenditele 

üldkohaldatavatele nõuetele (relevantsus, vajadus, seaduslikkus) täitma vajadusel 

spetsiifilised erinõuded. Näiteks peaks elektrooniliste andmete uurimine toimuma ekspertide 

kaasabil kohtus ning andmed ei tohiks neisse sekkumise ning hävimise ohu vältimiseks käia 

läbi mitmelt valdajalt. Vastaspoolele tuleks andmetest esitada koopia, et temal oleks samuti 

                                                           
 

278 Ettekande lühikokkuvõte. Vt: S. Varpins. Problems in using digital evidence in Latvia. Riga, 2012. 

Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.ecba.org/extdocserv/conferences/tallinn2012/recdev_latvia.pdf 

279 E. de Urbano Castrillo. The Legal Regulation of Electronic Evidence: A Pending Necessity. – Digital 

Evidence and Electronic Signature Law Review, 2011, Volume 8, p 25. 

280 Spain. J. P. Gil in S. Mason (2008), p 843. 

281 E. de Urbano Castrillo (2011), p 26. 

282 E. de Urbano Castrillo (2011), p 28. 
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võimalik uurimistoiminguid läbi viia.283  

  

Rõhutatatkse, et menetlusõiguses peaksid sisalduma erisätted krüpteeritud failide ning 

lubatud tehnoloogiate jaoks jälitustoimingutel.284 Võimalike täiendustena on pakutud välja 

eriregulatsioonid enamlevinud elektrooniliste tõendite vormide (e-kiri, veebileht, 

videofailid) või üleüldiselt elektrooniliste tõendite tarbeks.285 On soovitatud, et regulatsioon 

võiks eristada ka ametlikke elektroonilisi dokumente menetlusosaliste poolt esitatust.286 

Ning, et mõistlik oleks eriregulatsiooni kehtestamine kohtu jaoks tehtavatele 

infotehnoloogilistele ekspertiisidele, välistamaks kohtunikul endal „eriteadmistele“ 

tuginemist, samuti toomaks välja võimalikud manipulatsioonid esitatud digitaalsete tõendite 

juures.287 

 

8.7. Digitaalsed tõendid Eesti kriminaalmenetluse seadustikus  

  

Käesoleva analüüsi esimeses ja teises punktis tuvastasime, et digitaalsete tõendite 

menetlemisega seonduvad teatud põhimõtted ja eripärad, millega arvestades on nende 

kogumiseks ja menetlemiseks riigiti loodud erinorme. Mitmed õiguskirjanduses kajastatud 

seisukohad pooldavad eriregulatsiooni kehtestamist. Arvutikuritegevusvastase 

konventsiooni liikmeks olemine seab Eestile täiendavalt kohustuslikuks teatud 

miinimumstandardid, millele menetlusõigus peaks vastama. Seega tuleb analüüsida, milline 

on hetkel digitaalsetele tõenditele kohalduv kriminaalmenetlusõiguslik regulatsioon Eestis 

ning selgitada välja, kas see vajab täiendamist.  

  

                                                           
 

283 E. de Urbano Castrillo (2011), pp 28-29.  

284 E. de Urbano Castrillo (2011), p 30. 

285 E. de Urbano Castrillo (2011), p 31 

286 Samas. 

287 E. de Urbano Castrillo (2011), pp 31-32. 
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Eestis kehtivas kriminaalmenetluse seadustikus288 puudub tõendi legaaldefinitsioon ning 

samuti ei leia me sealt digitaalse tõendi mõistet. Seega vaatleme esmalt, kas digitaalsete 

tõendite kohtulik kasutamine on tõendite üldosa regulatsioonile tuginedes võimalik.  

  

KrMS § 63 lg 1 kohaselt saab tõendiks olla kahtlustatava, süüdistatava, kannatanu, tunnistaja 

või asjatundja ütlus, ekspertiisiakt, eksperdi antud ütlus ekspertiisiakti selgitamisel, asitõend, 

uurimistoimingu, kohtuistungi ja jälitustoimingu protokoll või muu dokument ning foto või 

film või muu teabetalletus.   

 

KrMS § 63 lg 1 puhul on tegemist tõendite kinnise loeteluga, st tõendamiseseme asjaolude289 

tõendamiseks on lubatud ainult KrMS § 63 lg 1-s loetletud tõendite kasutamine. Eestis on 

seadusandja ammendavalt loetlenud kriminaalmenetluses lubatavad tõendi vormid.   

 

Riigikohus on selgitanud, et üldjuhul on kriminaalmenetluslikul tõendamisel 

tõendamiseseme asjaolude tuvastamisel võimalik kasutada vaid KrMS § 63 lg 1-s 

ammendavalt loetletud tõendiliike (nn ranged tõendid). Üksnes väga kitsalt menetlusliku 

sisuga ning menetluse enese kulgu puudutavate asjaolude tõendamiseks on KrMS § 63 lg 2 

kohaselt võimalik tugineda täiendavalt ka sellisele teabeliigile, mis ei sisaldu KrMS § 63 lg 1 

loetelus (nn vabatõend). Range tõendamissüsteem nõuab erinevate lubatavate tõendiliikide, 

aga ka erinevate tõendiallikate selget piiritlemist üksteisest.290 

  

Kohus ei saa ise otsustada, mida ta lisaks seaduses sätestatud tõenditele veel tõenditeks 

loeb.291 Teave kuriteo asjaolude kohta, mis ei ole protsessuaalselt vormistatud KrMS § 63 lg 

                                                           
 

288 Kriminaalmenetluse seadustik. Vastu võetud 12.02.2003. RT I, 2003, 27, 166. Viimati muudetud RT I, 

05.07.2013, 2. 

289 KrMS § 62 punktide 1-4 kohaselt on tõendamiseseme asjaolud kuriteo toimepanemise aeg, koht ja viis ning 

muud kuriteo tehiolud; kuriteokoosseis; kuriteo toime pannud isiku süü; kuriteo toime pannud isikut 

iseloomustavad andmed ja muud tema vastutust mõjutavad asjaolud. 

290 RKKKo 3-1-1-142-05 punkt 10. RKKKo 3-1-1-105-06 punkt 11. 

291 RKKKo 3-1-1-105-06 punkt 11. 
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1-s nimetatud tõendiliikide kujul, pole menetlusõiguslikult lubatav.292 Riigikohtu praktikat 

toetab ka kodumaine õiguskirjandus.293  Eeltoodud seisukohtadest tulenevalt tuleb otsustada, 

kas digitaalse tõendi vorm on kaetud KrMS § 63 lg 1-s sätestatuga ning kas digitaalsete 

tõendite osas on võimalik läbi viia ekspertiise. Eitava vastuse korral ei ole digitaalsed tõendid 

Eestis kriminaalmenetluses lubatavad. Digitaalsete tõendite suhtestumine KrMS § 63 lg 1-ga 

ei tohiks sätet tõlgendades iseenesest probleeme tekitada. KrMS § 63 lg 1 on piisavalt üldise 

sõnastusega ning „muu teabetalletuse“ alla saab paigutada mis tahes digitaalsel kujul andmed. 

Kriminaalmenetluse seadustiku hiljutisel muutmisel asendati küll KrMS § 63 lg 1-s sõna 

„teabesalvestis“ sõnaga „teabetalletus“294, kuid võib eeldada, et Riigikohtu varasemad 

teabesalvestise osas väljendatud seisukohad kehtivad ka KrMS § 63 lg 1 uue sõnastuse korral.  

Digitaalsete tõendite kasutamise võimalus kriminaalmenetluses on leidnud kinnitust 

Riigikohtus, kus sobivateks tõenditeks on loetud SMS-id ja e-kirjad.295 Täiendavalt on 

Riigikohus näiteks eraelulise vestluse salvestuse lugenud teabesalvestuseks KrMS § 63 lg 1 

tähenduses.296 Riigikohtu seisukohast on võimalik järeldada, et isikule enesele suunatud 

sõnumeid võib ta seega mis tahes viisil salvestada ning avalikustada297 ning järelikult saavad 

kõik, sh digitaalsel kujul olevad sõnumid, olla tõendiks KrMS § 63 lg 1 mõttes. Riigikohtu 

seisukohad antud küsimuses on järjepidevad.298  Kriminaalmenetluse seadustiku ekspertiisi 

sätted ei välista digitaalse teabetalletuse või elektroonilise teabekandja osas ekspertiisi 

koostamist, kuid erisätted puuduvad siingi.  Õiguskirjanduses on samuti viidatud, et 

                                                           
 

292 RKKKo 3-1-1-63-08 punkt 14.1. 

293 E. Kergandberg, P. Pikamäe (koost). Kriminaalmenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne. Juura, 2012. 

§ 63 komm 4, E. Kergandberg. 

294 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus. Vastu 

võetud 06.06.2012. RT I, 29.06.2012, 2. 

295 RKKKo 3-1-1-104-05. 

296 RKKKo 3-1-1-5-09 punktid 9 ja 11. 

297 RKKKo 3-1-1-5-09 punkt 10. Riigikohus leidis nimetatud lahendis, et eraisiku poolt omal algatusel salaja 

salvestatud telefonivestlus on kohtukõlbulik tõend. 

298 RKKKo 3-1-1-33-11 punktis 9 korratakse RKKKo 3-1-1-5-09 lahendis leitut. Telefonivestluse salvestis on 

tõendina kasutatav kuni pole rikutud KrMS § 64 sätestatud tõendite kogumise üldtingimusi. 
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elektrooniliste tõendite kasutamiseks meil küll erisätted puuduvad, kuid dokumentide, 

fotode, filmide ning muude teabetalletuste kasutamine on kriminaalmenetluses võimalik.299 

Seega saab asuda seisukohale, et digitaalsete tõendite kohtulik kasutamine on tõendite üldosa 

sätteid kohaldades võimalik. Expressis verbis me selliseid tõendeid reguleerivaid sätteid 

kriminaalmenetluse seadustikust aga ei leia. Küsimus tekib siinkohal õigusselguse ning 

õiguskindluse osas. Küsitav on, kas kriminaalmenetlusõigus, kui inimeste põhiõiguste ja –

vabadustega oluliselt seotud õigus, saab ühes valdkonnas sedavõrd ulatuslikult rajaneda 

tõlgendustel või peaks see olema arusaadav kõigile. Käesoleva analüüsi autor on seisukohal, 

et kuivõrd digitaalsete tõendite kasutamisega kaasneb rohkelt nii tehnoloogilisi kui ka 

juriidilisi probleeme, siis vääriksid nad menetlusõiguses erisätteid.  Asjakohane on korrata 

Saksamaa õiguskirjanduses toodut, mille kohaselt õigusriigi põhimõte nõuab uute pädevuste 

ja regulatsioonide andmisel seadusandjalt muuhulgas seda, et olukorda ei lahendataks 

vanade sätete tõlgendamise teel, vaid luuakse selged, arusaadavad ja konkreetselt piiritletud 

ning vajadusel uued õigusnormid.300 

 

Seadusandjal tuleks kaaluda digitaalse (või elektroonilise) tõendi mõiste sisse toomist 

kriminaalmenetluse seadustikku ning nende igakülgsele kasutamisele erikorra kehtestamist. 

Kaaluda tuleks ka ekspertiisiküsimuste lahendamist sh miinimumnõuete sisseviimist 

kriminaalmenetlusõigusesse.  

  

Viimaseks analüüsitakse seda, kas asjaolu, et kriminaalmenetluse seadustikus puuduvad 

erisätted digitaalsete tõendite kogumiseks, seab takistusi selliste tõendite kogumisel.  

  

 

8.8. Digitaalsete tõendite kogumise menetlus Eesti kriminaalmenetluse 

seadustikus  

  

                                                           
 

299 Estonia. J. Ginter in S. Mason (2008), pp 262-268. 

300 T. Singelnstein (2012), Seite 606. 
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Digitaalsete tõendite kasutamisele kriminaalmenetluses eelneb nende kogumine ja 

kättesaadavaks tegemine läbiotsimise või jälitustoimingute kaudu. Digitaalsete tõendite 

kogumise toimunud on tihtipeale inimeste põhiõigusi ning –vabadusi piiravad.  

  

Läbiotsimise regulatsiooni sätestavad KrMS § 91 ja § 92, kus puudub digitaalseid tõendeid 

ning elektrooniliste seadmete läbiotsimist käsitlev erikord.   

  

Riigikohus on läbiotsimise osas leidnud, et arvutiandmete läbiotsimisel ja arestimisel tuleb 

arvestada proportsionaalsuse põhimõttega, mis tähendab seda, et ära võtta või arestida võib 

vaid sellises ulatuses andmeid või andmekandjaid, mis on menetluse läbiviimiseks ja 

tõendamiseseme asjaolude selgitamiseks vajalikud. Võimaluse korral tuleks asjassepuutuvad 

andmed kopeerida, kahtlustatava arvutist kustutada või talle kättesaamatuks muuta, mitte 

aga arvutit, arvutisüsteemi või andmekandjat tervikuna ära võtta.301 

  

Digitaalkriminalistika põhiprintsiipidest tulenevalt tuleks arvutiandmete arestimisel 

tegelikkuses alati eelistada täieliku koopia (forensic copy) tegemist ning andmekandja 

äravõtmine võiks tulla kõne alla ainult olukorras, kus koopia tegemine ei ole koheselt 

võimalik või kus on tegemist andmetega, mille jätmine kahtlustatavale on välistatud. Sellist 

lähenemist kasutatakse ka Sloveenia kriminaalmenetluses ning pooldatakse näiteks 

Hispaania ja Sloveenia õiguskirjanduses. Eesti kriminaalmenetluse seadustikku võiks 

nimetatud osas vastavalt täiendada. Mõistlik oleks elektrooniliste andmete kogumisele 

iseseisva korra kehtestamine.  

  

Lisaks tuleks kaaluda läbiotsimise regulatsiooni täiendamist erijuhtumitega, nagu näiteks 

krüpteeritud või parooliga kaitstud andmete arestimine, andmete tahtliku hävitamise keelu 

sisseviimine, arvutivõrgu teel läbiotsimise teostamise ja füüsilise ühenduseta 

arvutisüsteemide (sh pilvandmeside lahendustega) seotud läbiotsimiste erisuste 

sätestamine.  

  

                                                           
 

301 RKKKm 3-1-1-57-12 punkt 16. 
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Jälitustegevuse regulatsioon on Eestis alles hiljuti suured muudatused läbi elanud, mille 

käigus viidi vastav regulatsioon üle kriminaalmenetluse seadustikku. Jälitustegevust 

puudutav tekitab tänaseni juristkonna seas teravaid vaidlusi, millel käesolev analüüs 

pikemalt ei peatu. Siiski tuleb analüüsida, kas kehtiv jälitustegevuse regulatsioon on 

digitaalsete tõendite kogumiseks sobilik.  

  

Kriminaalmenetluse seadustikus sisalduv jälitustegevuse regulatsioon s.o 

kriminaalmenetluse seadustiku peatükk 31 on üldsõnaline ega käsitle digitaalsete andmete 

kogumisega seonduvat. Ainsaks digitaalsetele tõenditele viitavaks sätteks on KrMS 1263 lg 5, 

mille kohaselt võib isiku, asja või paikkonna varjatul jälgimisel või võrdlusmaterjali varjatul 

kogumisel ja esmauuringute tegemisel, samuti varjatult asja läbivaatamise teostamisel ja selle 

varjatul asendamisel, samuti salaja teabe pealtvaatamisel või -kuulamisel ja politseiagendi 

kasutamisel, siseneda varjatult arvutisüsteemi. KrMS § 1264 lg 5 kohaselt on selleks tarvis 

eeluurimiskohtuniku luba. Märkimisväärne on asjaolu, et kriminaalmenetluse seadustik ei 

sisalda jälitustoimingu dokumenteerimise kohustust, vaid see sõltub menetleja suvast. See on 

aga täielikult vastuolus digitaalkriminalistika põhiprintsiipidega, kus kogu protsessi 

dokumenteerimine viisil, et kajastatakse kõik andmete kogumisega seonduv, kasutatud töö- 

ja uurimismeetodid ning andmete puhul nende räsiväärtused, loetakse kohustuslikuks. 

Digitaalsete tõendite valdajate (chain of custody) dokumenteerimata jätmisel on võimatu 

hilisemalt tõendite usaldusväärsusele hinnangut anda. Dokumenteerimiskohustuse täitmata 

jätmisel rikutakse ka järelduste korratavuse põhimõtet ning selliselt on teostatud ekspertiisid 

täiesti kasutud. Šveitsi õiguskirjanduses kajastatud arvamuse kohaselt tuleks sellised tõendid 

kõik ebausaldusväärsetena kõrvale jätta.  Riigikohus pööras jälitustegevuse reformi käigus 

nimetatud probleemile ka seadusandja tähelepanu, viidates, et jälitustoimingute 

dokumenteerimata jätmine võib kohtupraktikas põhjustada ületamatuid probleeme 

jälitustoiminguga kogutud tõendi usaldusväärsuse kontrollimisel, kuivõrd jälitustoimingu 

varjatud ja salajase olemuse tõttu puudub kohtul võimalus ex post veenduda, kas 

jälitusprotokolli menetleja poolt kirja pandu vastab ka objektiivselt tegelikkusele ning 

olukorras, kus selle kontrollimisvõimalus puudub, võib see endaga kaasa tuua vastava tõendi 

väljajätmise tõendikogumist selle ebausaldusväärsuse tõttu. Riigikohus tegi ettepaneku 

seaduse täiendamiseks viisil, et jälitustoimingute käigu jäädvustamine tehnikavahendite 

kaasabil oleks obligatoorne. Ettepanek jäeti ülimalt küsitavatel argumentidel ning 
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kaalutlustel rahuldamata.302 KrMS § 63 lg 1 loeb üheks range tõendi liigiks jälitustoimingu 

protokolli. Seega peab Riigikohtu seisukohti arvestades kohtuliku uurimise esemeks olema 

eelkõige jälitustoimingu protokoll.303 Jälitustoimingu protokolli kui tõendi usaldusväärsust 

on kohtulikul arutamisel võimalik vaidlustada. KrMS § 63 lg-s 1 nimetatud jälitusprotokoll 

kujutab endast konkreetse teabesalvestise üleskirjutust. Jälitusprotokolli vastavust 

tehnilisele teabesalvestisele peab olema võimalik kontrollida, kuna olles viimase pinnalt 

koostatud nn tuletatud tõendiks, ei ole välistatud näiteks inimlike eksimuste esinemine 

teabesalvestisel fikseeritu vormistamisel jälitusprotokolliks. Kui kohtumenetluse poolel või 

kohtul on tekkinud kahtlus jälitustoimingu protokollis kajastatud teabe õigsuses, tuleb 

kohtulikul arutamisel kontrollida jälitusteabe kirjaliku fikseerimise tulemuse ehk 

jälitusprotokolli vastavust jälitustoiminguga saadud salvestise sisule, kuulates või muul viisil 

vahetult uurides teabesalvestist ennast.304 Jälitusprotokolli vastavust on reaalselt võimalik 

kontrollida aga ainult dokumenteerimiskohustuse täitmisel, millist kohustust seadus ette ei 

näe. Seega võib kokkuvõtvalt järeldada, et Eesti kriminaalmenetluse seadustik ei vasta 

digitaalsete tõendite kogumise ja jälitustoimingute teostamise osas digitaalsete tõendite 

erispetsiifikale ja digitaalkriminalistika põhiprintsiipidele ning seadus vajaks selles osas 

muutusi. 

 

 8.8. Kokkuvõte  

  

Käesolev analüüs püüdis leida vastust küsimusele, kas Eestis on kriminaalmenetluse 

                                                           
 

302 Märkuste tabel kriminaalmenetluse seadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 

(175 SE) seletuskirja juurde: Arvamused. Arvutivõrgus kättesaadav: 

http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain&page=pub_file&file_id=124c4513-3620-4d2f-8ca5-9835502aea50&, 

Riigikohtu märkus nr 9, lk 17. 

303 RKKKo 3-1-1-63-08 punkt 14.2. 

304 RKKKo 3-1-1-63-08 punkt 14.3.  KrMS § 12612 lg 1 kohaselt jälitustoimingu käigus tehtud fotot, filmi, heli- 

või videosalvestist või muud teabetalletust või selle osa, mis on vajalik kriminaalasja lahendamiseks, säilitatakse 

kriminaaltoimikus või kriminaalasja juures. KrMS § 1265 lg 2, § 1266 lg 3 ja 1268 lg 2 viitavad sellise 

jäädvustamise vabatahtlikkusele. 
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seadustikus tarvis digitaalsete tõendite kohtulikuks kasutamiseks sisse viia muudatusi või on 

digitaalsete tõendite igakülgne kohtulik kasutamine võimalik olemasoleva tõendite üldosa 

regulatsioonile tuginedes.  

  

Digitaalsed tõendid on arvutiseeritud numbrilised kombinatsioonid, mis võivad esindada mis 

tahes kujul andmeid, sealhulgas teksti, pilte, heli või filmi ning mille abil on võimalik kuriteo 

kohta infot saada. Digitaalsete tõendite tekkimine ei ole võimalik ilma inimpanuseta ning 

selliste tõendite uurimine peaks kaasnema peaaegu iga kuriteo puhul.  

  

Digitaalkriminalistika olulisemad printsiibid on tõendite vahetus ja kuriteo digitaalse 

dimensiooni teke. Infotehnoloogilise ekspertiisiga kaasneb protsessi dokumenteerimise 

kohustus, mis tähendab ennekõike kasutatud meetodite, valdajate ringi (chain of custody) ja 

andmete räsiväärtuse (hash value) fikseerimist. Dokumenteerimiskohustuse täitmine aitab 

vajadusel kaasa täieliku koopia (forensic copy) analüüsimisel eksperdi poolt tehtud 

toiminguid ja tulemusi korrata.  

  

Tehtud digitaalsete tõendite ja menetlusõiguse uuringud viitavad digitaalsete tõendite 

eriregulatsiooni vajalikkusele, kuid ka sellele, et erikord on nimetatud osas suuresti välja 

kujunemata.   

  

Eesti on arvutikuritegevusvastase konventsiooni liige, millest tulenevad materiaal- ja 

menetlusõiguslikud miinimumkohustused. Viimaste täies mahus täitmine on 

problemaatiline.  

  

Mandri-Euroopa menetlusõiguses on tuvastatav digitaalsete tõendite kogumiseks ja 

uurimiseks kehtestatud erisätete hiljutine teke ning ka õiguskirjanduses pööratakse üha 

enam tähelepanu täiendava regulatsiooni vajalikkusele.  

  

Kriminaalmenetluse seadustikus puudub erikord digitaalsete tõendite menetlemiseks, kuid 

tõendite üldosa sätete tõlgendamise abil on digitaalsete tõendite kasutamine 

kriminaalmenetluses iseenesest võimalik.   
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Seadusandjal tuleks kaaluda digitaalse (või elektroonilise) tõendi mõiste sissetoomist 

kriminaalmenetluse seadustikku ning nende kasutamisele, sh ekspertiisile, erikorra 

kehtestamist. Kriminaalmenetlusõigus ei tohi rajaneda tõlgendustel, vaid peab olema 

arusaadav kõigile.  

  

Kriminaalmenetluse seadustik ei vasta digitaalsete tõendite kogumise ja jälitustoimingute 

teostamise osas digitaalsete tõendite erispetsiifikale ega järgi piisavalt digitaalkriminalistika 

põhiprintsiipe.  Mõistlik oleks kriminaalmenetluse seadustikus digitaalandmete kogumisele 

erikorra kehtestamine. Kindlasti vajab täiendusi jälitustegevuse regulatsioon, mis ei järgi 

hetkel täies ulatuses digitaalsete tõendite valdkonnas levinud üldteoreetilisi seisukohti.  

  

Kriminaalmenetlusõigus peab olema selge, arusaadav ja konkreetselt piiritletud. Analüüsi 

tulemused lubavad järeldada, et hetkel ta digitaalsete tõendite kogumise ja kasutamise osas 

seda ei ole.  

  

9. Tõendamise standard 

9.1. Tõendamise standardi  mõiste 

 

Tõendamise standard on määr, milles peab proponent oma faktiväidete kinnituseks tõendeid 

kohtule esitama selleks, et kohus võiks tema faktiväited lugeda tõendatuks. Teoreetiliselt on 

tõendamise standard arvväärtus, mis mõõdab väite tõeks osutumise tõenäosust, ent 

praktiliselt, kuivõrd puudub sobiv usaldusväärne mõõtemetoodika toimub tõendatuse 

hindamine subjektiivselt ning iga tõendi kaal on kohtuniku subjektiivne otsustus ega ole 

mõõdetav. Tõendamise standardi väljendamiseks kasutatakse erinevaid määratlusi, nagu 

„väljaspool mõistlikku kahtlust“, „selged ja veenvad tõendid“, „tõendite ülekaal“, „piisav alus 

arvata“, „mõistlik kahtlus“, „põhjendatud kuriteokahtlus“ või „kohtuniku siseveendumus“. 

 

Tõendamise standard on seotud tõendamiskoormisega.  Tõendamiskoormis tähendab poole 

kohustust kohtule tõendeid esitada ja kohtu õigust tõendamise standardile vastavas määras 

tõendite esitamata jätmise korral lugeda, et tõendamiskoormist kandva poole faktilised 

väited ei ole tõendamist leidnud. Sisuliselt käib tõendamiskoormisega kaasas koormist 
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kandva poole väidetele vastupidise sisuga presumptsioon, mille ületamiseks on vajalik 

esitada tõendeid tõendamise standardile vastavas määras.  

9.2. Tõendamise standard Eesti kriminaalmenetluses 

 

Põhiseadus, Euroopa inimõiguste konventsioon ega KrMS tõendamise standardi mõistet ei 

tunne ega kasuta. KrMS piirdub vaid väitega, et „[k]ohus hindab tõendeid nende kogumis oma 

siseveendumuse kohaselt.“  Vahistamise põhjendamisel tuleb Riigikohtu praktika kohaselt 

esitada tõendeid, mis näitaksid, et eksisteerib „põhjendatud kuriteokahtlus“ – kohtu 

veendumus, et „vahistatav võib olla suure tõenäosusega pannud toime kuriteo.“ Riigikohus 

selgitab, et põhjendatud kuriteokahtluse tõendamise standard on madalam kui see, mis on 

vajalik süüküsimuse otsustamiseks.   

 

Eestis kehtib küll süütuse presumptsioon, millest tuleneb, et tõendamiskoormis on 

süüdistajal, ent seda, millises määras süüdistaja peaks kohtule tõendeid esitama, et kohus 

võiks langetada süüdimõistva otsuse, seadusest ei tulene – kohus peab lihtsalt talle esitatud 

tõendeid hinnates jõudma järeldusele, kas süüdistus on tõendatud või mitte. Küll on aga 

Riigikohtu praktikas kujunenud välja sisuliselt tõendamisstandardi formulatsioon „väljaspool 

kõrvaldamata põhjendatud kahtlust.“  Seda sisustades selgitab kohus, et süüstavate 

tõenditega kõrvaldamata kahtlused süüdistusversiooni paikapidavuses tuleb tõlgendada 

süüdistatava kasuks (in dubio pro reo põhimõte). Samas ei ole süüdistatava kasuks vaja 

tõlgendada igasuguseid kahtlusi, vaid neid, mis on eluliselt usutavad.  Eelnevast tuleneb, et 

tõendamise standard kriminaalmenetluses on eri menetlusetappides erinev ja kui 

vahistamise otsustamiseks on nõutav vaid põhjendatud kuriteokahtlus, siis 

süüditunnistamiseks on nõutav kohtu sügavam siseveendumus – väljaspool kõrvaldamata 

põhjendatud kahtlust. Mõlemad mainitud standardid on sõnastatud Riigikohtu praktikas ning 

seaduses ei kajastu. Nähtavasti on kriminaalmenetluses veelgi menetlusetapi-spetsiifilisi 

tõendamise standardeid, mida selgelt artikuleeritud ei ole (näiteks läbiotsimise põhjendatuse 

kohta) ning see võib tekitada olukorra, kus kohtupraktika tõendamise standardi osas neis 

menetlusetappides on ebaühtlane ning kohtute tegevus raskesti ennustatav. 
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9.3. Vajadus tõendamise standardi konkreetsema reguleerimise järele 

kehtivas õiguses 

 

Üheks küsimuseks, millele vastus oleks vaja leida, on see, kas Eesti kriminaalmenetlusõigus 

peaks praeguse üldise kohtuniku siseveendumuse asemel tõendamise standardit kirjeldama 

mingi konkreetsema formulatsiooni kaudu. Sellele küsimusele vastamisel tuleb silmas pidada 

järgmisi aspekte. 

 

Tõendamise standardi konkreetne formuleerimine peab haakuma kohtu kognitiivsete 

protsessidega, st kohus peab olema võimeline aduma, milline tõendite määr konkreetsele 

tõendamise standardi formuleeringule vastab 

Tõendamise standardi formuleerimisel on reaalne õiguslik tähendus üksnes juhul, kui 

standardit on võimalik kirjeldada nii objektiivselt, et standardi järgimist või mitte järgimist 

saab piisavalt usaldusväärselt kontrollida ja hinnata apellatsioonimenetluses; 

Riigikohtu praktikas on sisuliselt praegu kehtivat tõendamise standardit juba kirjeldatud; 

Kriminaalmenetluse lõpplahendi jaoks tõendamise standardi formuleerimise kõrval võib olla 

vajalik lahendada küsimus muudes menetlusliikides ja menetluse eri etappides tõendamise 

standardi formuleerimisest. 

 

Soov tõendamise standardit seadusandlikult reguleerida tuleneb nähtavasti soovist muuta 

kohtus faktide tuvastamise protsess kontrollitavamaks, st üldiselt subjektiivseks peetav 

otsutus objektiveerida. Sama idee on jälgitav Riigikohtu praktikas, kus kohtutelt nõutakse 

kohtulahendite põhjendamist selliselt, et „kohtu siseveendumuse kujunemine oleks jälgitav.“  

Selline põhjendamise nõue kujutab juba iseenesest tõendamise miinimumstandardit: kohus 

peab näitama, et iga tuvastatud fakti taga on ka mingi kohtukõlblik tõend, mille varal 

konkreetne fakt tuvastatuks loeti. Sisuliselt on see ka kontrollmeede veendumaks, et 

süüdistus on vähemasti minimaalsel tasemel täitnud oma kohustuse süütõendeid esitada.  

 

Lisaks nõuab kohtupraktika kohtuotsuses tõenditevaheliste vastuolude korral nende 

vastuolude lahendamist – kohus peab põhjendama, kuidas ta olemasoleva tõenditebaasi 

pinnalt faktilise järelduseni jõuab ning mille põhjal ta vastandlike järelduste vahel valib.   

 

Mõnikord on vastuolud kõrvaldatavad loogiliste operatsioonide abil. Mõnikord on 
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vastuoluliste teooriate vahel valimise aluseks süütuse presumptsioon. Mõnikord on 

vastuolude kõrvaldamise vahendiks aga „eluline usutavus“ – küll oma sõnastuselt objektiivne, 

ent tegelikult siiski subjektiivne, kohtuniku enda teadmistest ja elukogemustest lähtuv 

standard, millega võrreldes mõned faktiväited kui „eluliselt ebausutavad“ maha kantakse. 

Eluline usutavus on aluseks ka otsustamisel, kas süüdistatavale soodsam teooria on piisav, et 

tekitada põhjendatud kahtlus süühüpoteesi paikapidavuses.  

 

Võib nähtavasti väita, et nö vastandlike teooriate tõendatuse võrdlemine on oma olemuselt 

küllaltki lihtne olenemata tõendamise standardist: kohtul on valida kahe vastandliku teooria 

vahel ning võidab see, mis tundub usutavam.  Nagu Bonni Ülikooli professor Christoph Engel 

selgitab, toimib vastandlike teooriate vahel valimine intuitiivselt, automaatselt ja 

teadvustamatult, kusjuures olles juba mingi valiku teinud, hakkab see valik mõjutama seda, 

kuidas täiendavat informatsiooni töödeldakse.  

 

Tõendamise standardiga üritatakse normeerida seda, millises määras peab 

kriminaalmenetluse kontekstis süüdistus tõendeid esitama selleks, et süüdistusversioon 

üldse kõne alla tohiks tulla – vähemasti teoorias on võimalik olukord, kus süüdistus on küll 

esitanud tõendeid kõikide tõendamiseseme asjaolude kohta ja kaitse pool ei ole esitanud ei 

omapoolset teooriat ega tõendeid, ent kohus ikkagi leiab, et süüdistuse esitatud tõendid 

tõendamise standardini ei küündi. Olukord, kus kaitseversioon on usutavam kui 

süüdistusversioon, tõendamise standardi küsimust ei tekitagi, kuna sellisel juhul tuleb otsus 

kindlasti teha süüdistatava kasuks. Seega on tõendamise standardi sõnastamine katseks 

objektiveerida ja astendada subjektiivset veendumust ning siis normeerida seda, millises 

määras see veendumus peab minimaalselt eksisteerima, et kohtunik tohiks teha süüdimõistva 

(või mõne muu vahepealse protsessuaalse) otsuse. Küsimus sellest, kas tõendamise standardi 

sõnastamisega sellist tulemust on võimalik saavutada või mitte, on maailmas endiselt 

vaidluse all. Ühed väidavad, et kuivõrd inimene on ekslik, peab just menetlusõigus seadma 

ette raamid, mis sunnib otsustaja võimalikult ratsionaalselt mõtlema ja argumenteerima, et 

seeläbi protsessi suunates saavutada võimalikult adekvaatne tulemus. Järelikult on 

objektiivselt sõnastatud tõendamise standard kui osa selliste meetmete süsteemist igati omal 

kohal.  Teised jälle väidavad, et kuivõrd reaalselt kohtunikud ei otsusta kohtuasju 

ratsionaalselt kalkuleerides, ei ole ka mõtet üritada nende mõtteprotsessi sellisest eeldusest 
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lähtudes normeerida. Järelikult ei ole mõistlik ega tagajärjekas objektiivsete tõendamise 

standardite sõnastamine.  Püüdes neid kaht vastandlikku lähenemist lepitada, leiab professor 

Christoph Engel, et siiski eksisteerib psühholoogiline mehhanism, mis hoolimata tõendite 

hindamise subjektiivsusest objektiivselt formuleeritud tõendamise standardil tõendite 

hindamise protsessi mõjutada võimaldab. Rõhutades tõendamise standardi sõnastusega 

otsustuse tähtsust ja vastutusrikkust, aktiveeritakse veendumustunnet tekitav somaatiline 

marker suurema tõendatuse määra saavutamisel võrreldes olukorraga, kus artikuleeritud 

tõendamise standard on madalam või standardit üldse ei artikuleerita. See emotsioon, nagu 

Engel seletab, mõjutab seda, kuidas otsustaja sissetulevat teavet interpreteerib ning sunnib 

otsustajat oma otsust põhjalikumalt kaaluma.   

 

Olgugi, et tõendamise standardi artikuleerimine võib otsustajat emotsionaalsel tasandil 

mõjutada oma otsuseid põhjalikumalt kaaluma, ei lahenda see aga peamist probleemi – 

tõendite hindamise suuremat objektiveerimist ja kontrollitavust tõendamise standardi 

artiklueerimisega ei saavutata, kuna otsustamisprotsess on endiselt subjektiivne – see lähtub 

otsustaja enda stereotüüpidest, teadmistest ja heuristikatest – otsustaja elukogemusest. 

Seetõttu on tõendite hindamise kontrollimine sisuliselt uus tõendite hindamine teise 

kohtuniku poolt. Jättes kõrvale olukorrad, kus mingi süüdistusfakti tõendamiseks ei eksisteeri 

asjas ühtegi tõendit või otsuse tühistamise põhjuseks on see, et kohus lihtsalt ei ole otsuses 

märkinud, millistele tõenditele ta mingit fakti tuvastades tugineb, on teise astme kohtu otsus 

faktide tuvastamise osas lihtsalt nö teine arvamus ja olenemata tõendamise standardi 

sõnastusest reaalselt ei ole võimalik suuremat objektiivsust saavutada.  

 

Küsimus sellest, mil määral peab tõendeid esitama, võib muutuda tähendusrikkamaks 

erinevate menetluse etappide ja erinevate menetluste üleses kontekstis. Selles osas ei ole 

Eesti kehtiv menetlusseadusandlus läbi töötatud ega järjekindel. Näiteks tsiviilasjas nr 3-2-1-

161-12 Riigikohus küll märgib, et väärteomenetluses ja tsiviilkohtumenetluses on erinev 

tõendamiskoormus, ent tõendamise standardist saavad erinevad kohtukolleegiumid 

nähtavasti erinevalt aru – Riigikohtu tsiviilkolleegium näiteks leiab, et väärteomenetluse 

tõendamisstandard on tsiviilkohtumenetluse omast kõrgem ning põhjendab oma järeldust 

tõdemusega, et väärteomenetluses on tõendite lubatavusele seatud rangemad piirangud.  

Halduskolleegium märgib aga oma lahendis nr 3-3-1-15-13 järgmist: 
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“Kolleegium rõhutab, et maksupettuse konspiratiivse iseloomu tõttu on maksuhalduril raske 

või võimatu esitada maksuotsuses ja ka kohtule otseseid tõendeid sellise rikkumise kohta. 

Maksu¬pettuses osalemise põhjendatud kahtlust kinnitavad seepärast enamasti asjaolud ja 

kaudsed tõendid kogumis. Põhjendatud kahtluse tõendamise standard on oluliselt madalam 

kui teo tõendamisel süü¬teo-menetluses. Maksumenetluses piisab mõistlikust kahtlusest, 

mida põhjendatakse ja mis on eluliselt usutav” 

 

Eeltoodud näited osutavad, et üksmeelt ei ole isegi Riigikohtu kolleegiumite vahel ja isegi 

mitte selles, mida tõendamise standard sisuliselt tähendab. Selles osas võib seadusandluse 

menetlusliikide ülene ülevaatus aidata selgust tuua. 

 

9.4. Kokkuvõte 

 

Kriminaalmenetluses tõendamise standardi formuleeringu seadusesse kirjutamiseks olulist 

vajadust hetkel ei ole, kuna seadusesse kirjutatud formuleering otsuste subjektiivset elementi 

objektiivsemalt kontrollida ei võimaldaks. Võimalik, et tõendamise standardi artikuleerimine 

aitaks senisest paremini õiguspraktikasse viia juba Riigikohtu krinminaalkolleegiumi 

praktikas välja kujunenud tõendamise standardit. Siiski ka see ei aitaks nähtavasti tõendite 

hindamise objektiveerimisele kaasa, kuivõrd tõendite vaba hindamise protsess ongi oma 

olemuse poolest subjektiivne – ta lähtub konkreetsest kohtunikust. Ka Riigikohtu poolt 

nimetatud standard sisaldab subjektiivset elementi, mille igakordne sisustamine sõltub 

kohtuniku elukogemusest, tõekspidamistest, haridusest ja teadmistest – eluline usutavus. 

Soovides saavutada tõendite hindamisel suuremat ennustatavust ja maandada riski, et üksik 

kohtunik asja väga ekstsentriliselt lahendaks, tuleks suurendada otsustajate arvu, näiteks 

kasutada kollegiaalkohut (nt vandekohus). Tõendamise standardi täpsem artikuleerimine 

võib omada suuremat tähtsust erinevates menetluse etappides nõutava tõendatuse määra 

võrreldavaks tegemisel, samuti võib olla otstarbekas tõendamise standard selgelt sõnastada 

mitte ainult kriminaalmenetluses, vaid kõikides menetlusliikides selleks, et muuta 

võrreldavaks erinevates kohtumenetlustes otsuse tegemiseks nõutav tõendatuse määr. 
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10. Ettepanekud kriminaalmenetluse seadustiku muutmiseks 

 

Kriminaalmenetluse seadustikku muudetakse ja täiendatakse järgmiselt: 

1) Paragrahvi 6 praegune tekst loetakse sama paragrahvi lõikeks 1 ja sellel lisatakse 

lõige 2 järgmises sõnastuses: 

„(2) Prokuratuur või uurimisasutus prokuratuuri loal võib erandjuhul jätta 

kriminaalmenetluse alustamata, kui esinevad käesoleva seadustiku § 200² ja § 200³ 

sätestatud alused.“ 

2)  Paragrahvi 91 tekst asendatakse järgmise tekstiga: 

§ 91.  Läbiotsimine 

(1) Läbiotsimist võib toimetada, kui eksisteerib põhjendatud kahtlus, et läbiotsitavas 

hoones, ruumis, sõidukis või piirdega alal võib asuda kriminaalasjas lubatav tõend, 

konfiskeeritav objekt, kriminaalasja lahendamiseks vajalik või tagaotsitav isik või 

kuriteoga tekitatud kahju hüvitamiseks või konfiskeerimiseks arestitav vara või 

laip. Kui käesolev seadustik ei sätesta teisiti, võib läbiotsimist toimetada 

prokuratuuri määruse alusel eeluurimiskohtuniku või kohtu loal. 

(2) Läbiotsimismääruses tuleb märkida: 

1) mida otsitakse; 

2) koht, kus läbiotsimist toimetatakse; 

3) asjaolud ja tõendid, millest nähtub vajadus läbiotsimise 

toimetamise järele ning põhjendatud kahtlus, et otsitav object võib 

asuda kohas, kus läbiotsimist toimetada soovitakse. 

(3) Kohtunik võib vajadusel loa andmise otsustamiseks kuulata tunnistajaid ja tutvuda 

kriminaaltoimiku materjalidega. 

(4) Läbiotsimisluba vormistatakse resolutsioonina läbiotsimismäärusel. 

(5) Kui eksisteerib vahetu oht, et läbiotsimisloa taotlemisega või vormistamisega 

kaasnev viivitus tooks kaasa kriminaalasjas oluliste tõendite hävimise, võib kohus 

loa läbiotsimiseks anda taasesitamist võimaldaval viisil. Sellises loas peab 
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sisalduma koht, mida läbi otsida on lubatud ja objektid, mille leidmiseks 

läbiotsimise toimetamine on lubatud. Kirjalik läbiotsimismäärus ja luba 

vormistatakse 24 tunni jooksul läbiotsimise alustamisest arvates. 

(6) Läbiotsimist võib ilma kohtu loata toimetada järgmistel juhtudel: 

1) läbiotsitava hoone, sõiduki, ruumi või piirdega ala seaduslik 

valdaja lubab läbiotsimist toimetada; 

2) läbiotsitav piirdega ala või sõiduk on avalikkusele vabalt 

ligipääsetav; 

3) läbi otsitakse käesoleva seadustiku paragrahvi 217 lg-s 2 toodud 

alusel kahtlustatavana kinni peetud isiku kasutuses kinnipidamise 

või kuriteokohalt jälitamise ajal olnud sõiduk või ruum. 

4) otsinguid teostamata võetakse ära ilmselt kriminaalmenetluses 

tõendiks olev või konfiskeerimisele kuuluv objekt, mis oli 

avalikkusele vabalt ligipääsetavast kohast ilma tehnikavahendeid 

kasutamata selgesti nähtav. 

(7) Läbiotsimist rakendades tutvustatakse isikule, kelle juures läbi otsitakse, või tema 

täisealisele perekonnaliikmele või juriidilise isiku või riigi või kohaliku 

omavalitsuse asutuse, kelle juures läbi otsitakse, esindajale läbiotsimismäärust, 

mille kohta võetakse määrusele allkiri. Vastava isiku või esindaja puudumisel peab 

kaasama kohaliku omavalitsuse esindaja. 

(8) Notaribüroo või advokaadibüroo läbiotsimise juures peab viibima notar või 

advokaat, kelle juures läbi otsitakse. Kui asjaomane notar või advokaat ei saa 

läbiotsimise juures viibida, peab läbiotsimise juures viibima notari asendaja või 

teine sama advokaadibüroo kaudu õigusteenust osutav advokaat, selle võimatuse 

korral teine notar või advokaat. 

(9) Läbiotsimist rakendades tehakse ettepanek anda välja läbiotsimismääruses 

märgitud objekt või näidata laiba või tagaotsitava peidukoht. Kui ettepanek 

jäetakse täitmata või kui on alust arvata, et seda on järgitud osaliselt, toimetatakse 

otsinguid läbiotsimismääruses märgitud objektide leidmiseks. 
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(10) Läbiotsimise käigus võib ära võtta kõik objektid, mis kuuluvad 

konfiskeerimisele või on ilmselt kriminaalmenetluses tõendiks, kui need avastati 

ilma otsinguteta selgesti nähtavast kohast või läbiotsimismääruses märgitud 

objektide leidmiseks ette võetud mõistlike otsingute käigus. 

(11) Läbiotsimise käik videosalvestatakse ning salvestis lisatakse 

läbiotsimisprotokolli juurde. 

3)  Paragrahvi 92 lg 1 p 3 tunnistatakse kehtetuks. 

4) Koodeksit täiendatakse paragrahviga 921 järgmises sõnastuses: 

§ 921. Läbiotsimisega saadud tõendi lubatavus 

(1) Läbiotsimisega saadud teave ja leitud objektid ei ole tõendiks, kui läbiotsimiseks 

puudus kohtu luba ja luba oli nõutav, või läbiotsimise käik jäi videosalvestamata. 

(2) Kohus võib keelduda ka nende tõendite vastuvõtmisest, mis hangiti üksnes kohtu 

loata toimetatud läbiotsimisel saadud teabele tuginedes. 

(3) Kohus võib tõendina vastu võtta läbiotsimise käigus saadud teabe ja avastatud 

objektid, kui läbiotsimisel ületati eksituse tõttu läbiotsimisloa piire ja prokuratuur 

näitab, et eksimust ei olnud ka mõistliku hoolsuse rakendamisel võimalik vältida; 

samuti juhul kui kohtumenetluse pooled on nõus läbiotsimise käigus saadud teabe 

ja avastatud objektide tõendina kasutamisega. 

 

5) Paragrahvi 130 lg 2 tekst asendatakse järgmise tekstiga: 

“Kahtlustatava või süüdistatava võib vahistada prokuratuuri taotlusel ja 

eeluurimiskohtuniku määruse alusel või kohtumääruse alusel, kui ta võib 

kriminaalmenetlusest kõrvale hoiduda, jätkuvalt toime panna kuritegusid või kui tal 

puudub püsiv elukoht”. 

 

6) Paragrahvi 130 lg 31 tekst asendatakse järgmise tekstiga: 

“Kriminaalasja erilise keerukuse või mahukuse korral või kriminaalmenetluses 

rahvusvahelise koostööga kaasnevatel erandlikel asjaoludel võib eeluurimiskohtunik riigi 

peaprokuröri taotlusel pikendada vahi all pidamise tähtaega üle kuue kuu, ent kogu vahi 
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all oleku kestus ei või ületada 18 kuud.” 

 

 

7) Paragrahvi 131 lg 1 tekst asendatakse järgmise tekstiga: 

“ Vahistamistaotluse koostamisest teatab prokuratuur kahtlustatava või süüdistatava 

soovil kohe kaitsjale. Vahistamistaotluses tuleb osutada tõenditele, mis kinnitavad nii 

kuriteokahtlust kui ka KrMS § 130 lg 2 nimetatud aluste esinemist ja esitada prokuratuuri 

poolt taotletav vahistamise kestus  koos põhjendusega.  

 

 

8) Paragrahvi 131 lg 3 tekst asendatakse järgmise tekstiga: 

 “Vahistamismääruse tegemiseks tutvub eeluurimiskohtunik kriminaaltoimikuga ja 

küsitleb vahistatavat vahistamistaotluse põhjendatuse selgitamiseks. 

Eeluurimiskohtuniku juurde kutsutakse prokurör ja vahistatava taotlusel kaitsja ning 

kuulatakse nende arvamust. Kaitsjal on õigus tutvuda vahistamistaotlusega ja selles 

mainitud tõenditega” 

 

või 

 

 “Vahistamismääruse tegemiseks tutvub eeluurimiskohtunik kriminaaltoimikuga ja 

küsitleb vahistatavat vahistamistaotluse põhjendatuse selgitamiseks. 

Eeluurimiskohtuniku juurde kutsutakse prokurör ja vahistatava taotlusel kaitsja ning 

kuulatakse nende arvamust. Kaitsjal on õigus tutvuda vahistamistaotlusega ja selles 

mainitud tõenditega. Kohus  võib tutvustada kaitsjale viimase taotlusel 

vahistamistaotluses märgitud tõendeid. 

 

9) Paragrahv 132 lg 1 teksti täiendatakse p-ga 5 järgmises sõnastuses: 

“Käesoleva seaduse § 1431 vahistatule kohaldatavad lisapiirangud ja nende kestus” 

 

10) Paragrahvi 137 lg 1 tekst asendatakse järgmise tekstiga: 

“Kahtlustatav, süüdistatav või kaitsja võib eeluurimiskohtunikule või kohtule esitada 
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taotluse kontrollida: 

 1) vahistuse põhjendatust vahistamisest ühe kuu möödumisel või kui isikule on esitatud 

kahtlustus I astme kuriteo toimepanemises, siis kahe kuu möödumisel; 

 2) kautsjoni põhjendatust kautsjoni kohaldamisest nelja kuu möödumisel.” 

 

11) Paragrahvi 137 täiendatakse lg-ga 21 järgmises sõnastuses: 

“Prokuratuur esitab hiljemalt 3 tööpäeva enne taotluse läbivaatamist kohtule ja kaitsjale 

kirjaliku ülevaate põhjendustest, miks on isiku vahi all pidamine endiselt põhjendatud 

võrreldes vahistamistaotluses märgituga. Kohus võib kaitsja taotlusel võimaldada 

tutvuda tõenditega, mis on prokuratuuri vastava seisukoha aluseks. “ 

 

12) Paragrahvi 1431 lg 1 tekst asendatakse järgmise tekstiga: 

“Kui on piisav alus oletada, et vahistuses või vangistuses viibiv või aresti kandev 

kahtlustatav või süüdistatav võib oma tegevusega kahjustada kriminaalmenetluse 

läbiviimist, võib kohus teha vahistamismääruses või eraldi määrusega kahtlustatava või 

süüdistatava ümberpaigutamiseks, täielikuks eraldamiseks teistest vahistatutest või 

vangistust või aresti kandvatest isikutest. Kohus võib määrusega ka piirata või täielikult 

keelata kahtlustatava või süüdistatava: 

1) lühiajalise või pikaajalise kokkusaamise õigust;  

2) kirjavahetuse ja telefoni kasutamise õigust;  

3) lühiajalise väljasõidu õigust;  

4) lühiajalise väljaviimise või vabastamise õigust.” 

 

13) Koodeksit täiendatakse paragrahviga 200² järgmises sõnastuses: 

„§ 200². Kannatanu taotlus kriminaalmenetluse alustamiseks  

(1) Karistusseadustiku paragrahvides 119, 120, 123, 124, 138 149, 151 lg 1, 152, 154, 156, 

157¹, 157², 158, 159, 169, 170, 199 lõikes 1, 201 lõikes 1, 203, 205, 206, 207, 209 

lõikes 1, 215 lõikes 1 ja 2, 216, 217 lõikes 1, 217¹ lõikes 1, 222, 222¹, 223, 224, 225, 

226, 227, 228, 229, 230, 240 lõikes 1, 252 lõikes 1, 266 lõikes 1, 267, 377, 379, 380, 

381, 384, 385 ja 385¹ sätestatud kuritegude suhtes kriminaalmenetluse alustamiseks 

on nõutav kannatanu kirjalik või elektroonilist taasesitamist võimaldav taotlus, välja 
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arvatud juhul, kui prokuratuuri hinnangu kohaselt on menetlemiseks oluline avalik 

huvi, kannatanu on kahtlustatavast sõltuvussuhtes või kannatanu isikut pole 

võimalik kindaks teha. 

(2) Kui menetleja sedastab kriminaalmenetluse aluse käesoleva seadustiku paragrahvis 

197 märgitud teabe alusel, selgitab ta välja võimaliku kannatanu, teavitab teda 

kriminaalmenetluse aluse olemasolust ja lõikes 1 märgitud tingimusest 

kriminaalmenetluse jätkamiseks. 

(3) Kui kannatanu võtab enne süüdistuse esitamist menetluse alustamise taotluse tagasi, 

lõpetab prokuratuur või kohus kriminaalmenetluse selle kahtlustuse või süüdistuse 

osas, välja arvatud juhul, kui tuvastatakse oluline avalik huvi, kannatanu on 

kahtlustatavast sõltuvussuhtes või peale taotluse tagasi võtnud kannatanu on sama 

teo suhtes menetluse alustamiseks esitanud avalduse teine kannatanu või on 

kannatanuks ka teine isik, kelle isikut pole võimalik kindaks teha.“ 

 

14) Koodeksit täiendatakse paragrahviga 200³ järgmises sõnastuses: 

„200³. Kriminaalmenetluse piiramine otstarbekuse kaalutlusel 

(1) Kui kriminaalmenetluse ajendis ilmnevad käesoleva seadustiku § 203 lõikes 1 

märgitud tunnused, võib prokuratuur jätta kriminaalmenetluse alustamata. 

(2) Kannatanu taotlusel väljastab prokuratuur teatise kriminaalmenetluse alustamata 

jätmise kohta käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel.“ 

 

4) Muuta paragrahvi 207 lg 1 sõnastust ja täiendada seda numbri „2“ ja sõna „sätestatud“ 

vahel järgmiselt: 

„või § 200³ lõikes 1“ 

Ülejäänud analüüsis käsitletud KrMS-i muudatuste ettepanekud vajavad veel 

täiendavat konkretiseerimist. 

 

11. Kasutatud kirjanduse loetelu  

  



168 

 

 

Aebi, M., & Balcells, M. (2008). The prosecution service function within the Spanish 

criminal justice system. European Journal on Criminal Policy and Research, 14(2–3), pp 

311–331, 

Ashworth, A., Redmayne, M., The Criminal Process, Oxford University Press, 2010, 471 pp. 

Aubusson de Cavarlay, B. (2006). The prosecution service function within the French 

criminal justice system. In Jehle/Wade Coping with overloaded criminal justice systems 

— The rise of prosecutorial power across Europe. Berlin: Springer, pp. 185–205, 

Bertel, C., Venier, A.,  Strafprozessrecht, 6. Aufl. MANZ'sche Wien, 2013, 220 S. 

Beulke, W., Strafprozessrecht, C.F. Müller, 2010, 407 S. 

Blom, M., & Smit, P. (2006). The prosecution service function within the Dutch criminal 

justice system. In Jehle/Wade Coping with overloaded criminal justice systems — The rise 

of prosecutorial power across Europe. Berlin: Springer, pp. 237–256, 

Cardenas, J. The Crime Victim in the Prosecutorial Process. 9 Harv. J. L. & Pub. Pol'y 357 

1986. 

Casey, E. Digital Evidence and Computer Crime. Third Edition. Elsevier, 2011, 840 pp. 

Castrillo, E. de U.  The Legal Regulation of Electronic Evidence: A Pending Necessity. – 

Digital Evidence and Electronic Signature Law Review, 2011, Volume 8, pp 25-32.  

Clark, D., Bevan, V., Lidstone, K. W., Bevan and Lidstone's the investigation of crime : a 

guide to the law of criminal investigation, Lexis Nexis, 2004, 657 pp. 

Clayton. R., Tomlinson, H., Fair Trial Rights, Second edition, Oxford University Press, 2010. 

Convention on Cybercrime. Explanatory Report. Arvutivõrgus kättesaadav: 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/185.htm   

Country reports on human rights practices- Lithuania, 2012. Available 

http://www.state.gov/documents/organization/204518.pdf  

Country reports on human rights practices- Poland, 2012. Available: 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/185.htm
http://www.state.gov/documents/organization/204518.pdf


169 

 

 

http://photos.state.gov/libraries/poland/788/pdfs/204536.pdf  

Cybercrime Convention Committee. Assessment report: Implementation of the 

preservation provisions of the Budapest Convention on Cybercrime. Adopted by the T-CY 

at its 8th Planery (5-6 December 2012). Arvutivõrgus kättesaadav:  

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/Source/Cybercrime/TCY/TCY

%202013/TCY_2012_10_Assess_report_v30_public.pdf   

Darbyshire, P., Darbishire on the English Legal System, 10th edition, Sweet & Maxwell, 

2011, 676 pp. 

Elsner, B., & Peters, J. (2006). The prosecution service function within the German 

criminal justice system, In Jehle/Wade Coping with overloaded criminal justice systems 

— The rise of prosecutorial power across Europe. Berlin Heidelberg New York: Springer, 

pp. 207–236. 

European Commission for the Efficiency of Justice - CEPEJ (2006) 15 Kohtumenetluse 

pikkus Euroopa Nõukogu liikmesriikides Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika põhjal, 96 

lk. Arvutivõrgus kättesaadav: 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=29910/CEPEJ_2006_15-

EST.pdf  

Global detention project- Swedish detention profile. 

http://www.globaldetentionproject.org/countries/europe/sweden/introduction.html  

Grabenwarter, C., Europäische Menschenrechtskonvention, Verlag C.H. Beck, 2009, 481 S. 

Helminen, K., Lehtola, K., Virolainen, P.,  Esitutkinta ja pakkokeinot, Talentum, 2006, 748 

S. 

Eesti Advokatuuri 14.01.2013.a. arvamus kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste 

seadute muutmise seaduse eelnõule (295 SE). Arvutivõrgus kättesaadav: 

http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain&page=pub_file&file_id=4fe1744a-f345-4fbc-

98e2-05f66621c965&  

 Fair Trials International: Pre-trial detention comparative research, 2012. Available: 

http://photos.state.gov/libraries/poland/788/pdfs/204536.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/Source/Cybercrime/TCY/TCY%202013/TCY_2012_10_Assess_report_v30_public.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/Source/Cybercrime/TCY/TCY%202013/TCY_2012_10_Assess_report_v30_public.pdf
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=29910/CEPEJ_2006_15-EST.pdf
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=29910/CEPEJ_2006_15-EST.pdf
http://www.globaldetentionproject.org/countries/europe/sweden/introduction.html
http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain&page=pub_file&file_id=4fe1744a-f345-4fbc-98e2-05f66621c965&
http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain&page=pub_file&file_id=4fe1744a-f345-4fbc-98e2-05f66621c965&


170 

 

 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/files/110510/appendix_2_-

_comparative_research_en.pdf  

Insa, F. The Admissibility of Electronic Evidence in Court (A.E.E.C.): Fighting against High-

Tech Crime – Results of a European Study. – Journal of Digital Forensic Practice, 2007, 

Volume 1, Issue 4.  

Kalmthout, A.M., et al,  Pre-trial detention in Europe, 2009, chapter 8- Estonia, available:  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.193.9167&rep=rep1&type=

pdf  

Kergandberg, E., Kangur, A., Lind, S., Saaremäel-Stoilov, K., Saarmets, V., Kohtumenetlus, 

Juura, 2008, 448. lk. 

Kergandberg, E. Eesti kriminaalmenetlus: mõned rindeteated. – Juridica IV/2013, lk 249-

256.  

Kergandberg, E.; Pikamäe, P. (koost). Kriminaalmenetluse seadustik. Kommenteeritud 

väljaanne. Juura, 2012.  

Klein, U., Das Wechselverhör im finnischen Strafprozess: Anregung zur Reform der 

deutschen Hauptverhandlung, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2003, 342 S. 

Marshall, A. M. Digital Forensics: Digital Evidence in Criminal Investigations. Wiley-

Blackwell, 2008, 180 pp.  

Mason, S. (editor). International Electronic Evidence. British Institute of International and 

Comparative Law, 2008, 1002 pp.  

Merusk, K., Annus, T., Ernits, M., Lindpere, H. ja Madise, Ü.  PS kommenteeritud väljaanne,  

Meier, B.D., Kriminologie, 4. Auflage, Verlag C.H. Bock, 2010, 327 S. 

Hooper, A., Ormerod, D. C., Murphy, P.,  Blackstones’ Criminal Practice 2009, Oxford 

University Press, 2008, 3488 pp. 

Kriminaalmenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne. Koostajad Eerik Kergandberg 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/files/110510/appendix_2_-_comparative_research_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/files/110510/appendix_2_-_comparative_research_en.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.193.9167&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.193.9167&rep=rep1&type=pdf


171 

 

 

ja Priit Pikamäe. Tallinn: Juura, 2012. 

Märkuste tabel kriminaalmenetluse seadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste 

muutmise seaduse eelnõu (175 SE) seletuskirja juurde: Arvamused. Arvutivõrgus 

kättesaadav:  

http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain&page=pub_file&file_id=124c4513-3620-4d2f-

8ca5-9835502aea50&   

Obenhaus, N. Cloud Computing als neue Herausforderung für Strafverfolgungsbehörden 

und Rechtsanwaltschaft. – Neue Juristische Wochenschrift, 2010, Heft 10, Seite 651-655.  

O’Hara E.A. Victim Participation in Criminal Process. 13 J.L. & Pol'y 229 2005. 

Perrin, B.; Remy, M.; Roubaty, R. Electronic Evidence in Swiss Criminal Procedure. – 

Digital Evidence and Electronic Signature Law Review, 2011, Volume 8, pp 70-75.  

Plekksepp, A., Die gleichmäßige Gewährleistung des Rechts auf Verteidigerbeistand: Eine 

Voraussetzung der gegenseitigen Anerkennung strafrechtlicher Gerichtsentscheidungen 

in Europa, Duncker & Humblot GmbH, 2013, 519 S. 

Pre-trial detention- regulation and application, 2012. Available 

http://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/Pre-

Trial%20Detention%20in%20Lithuania.pdf  

Rask, M. Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogule 20. mail 2010. a: 

www.riigikohus.ee/vfs/992/2010_Lisa%202%20%28Ulekriminaliseerimine_analuus%29.pdf 

http://uudised.err.ee/?06204365 

Repss, A.; Znotina, I. Electronic Evidence in Latvia: A General Overview. – Digital Evidence 

and Electronic Signature Law Review, 2011, Volume 8, pp 60-69.  

Reinthal, T. Küberkuritegevuse kohtupraktika Eestis. – Riigikohus, 2009. Arvutivõrgus 

kättesaadav:  http://www.riigikohus.ee/vfs/1275/Kyberkuritegevus%202009.pdf  

 Riigi pearokuröri ülevaade Riigikogu põhiseaduskomisjonile seadusega prokuratuurile 

pandud ülesannete kohta 2011 aastal, 2012. Kättesaadav: 

http://www.prokuratuur.ee/sites/www.prokuratuur.ee/files/elfinder/article_files/Riig

http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain&page=pub_file&file_id=124c4513-3620-4d2f-8ca5-9835502aea50&
http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain&page=pub_file&file_id=124c4513-3620-4d2f-8ca5-9835502aea50&
http://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/Pre-Trial%20Detention%20in%20Lithuania.pdf
http://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/Pre-Trial%20Detention%20in%20Lithuania.pdf
http://www.riigikohus.ee/vfs/992/2010_Lisa%202%20%28Ulekriminaliseerimine_analuus%29.pdf
http://uudised.err.ee/?06204365
http://www.riigikohus.ee/vfs/1275/Kyberkuritegevus%202009.pdf
http://www.prokuratuur.ee/sites/www.prokuratuur.ee/files/elfinder/article_files/Riigi%2Bpeaprokur%C3%B6ri%2B%C3%BClevaade%2BRiigikogu%2Bp%C3%B5hiseaduskomisjonile%2B2012.pdf


172 

 

 

i%2Bpeaprokur%C3%B6ri%2B%C3%BClevaade%2BRiigikogu%2Bp%C3%B5hiseadus

komisjonile%2B2012.pdf   

Riigivastutuse seaduse SE 7 menetlus: 

http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=d89f1dbe-0242-ebe9-90db-

ff1ba5364ac9&  (seis 30.06.2013). 

Roxin, C., Schünemann, B., Kern, E., Strafverfahrensrecht: EIn Studienbuch, 27. Auflage, 

C.H. Beck, 2012, 568 S. 

Sanders, A., Young, R., Burton, M.,  Criminal Justice, 3rd Ed., Oxford University Press, 2006, 

pp. 734. 

Satzger, H.,  Internationales und Europäisches Strafrecht, 5. Auflage, Nomos, 2011, 366 S. 

Seaduseelnõu „Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus 295 

SE“ algtekst, seletuskiri ja sellega seotud arvamused. Kättesaadavad: 

http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=66a76170-3752-4d7d-a26d-

c49091327918& , 30. märts 2013.   

Selinšek, L. Electronic Evidence in the Slovene Criminal Procedure Act. – Digital Evidence 

and Electronic Signature Law Review, 2010, Volume 7, pp 77-86.  

Singelnstein, T. Möglichkeiten und Grenzen neuerer strafprozessualer 

Ermittlungsmaßnahmen – Telekommunikation, Web 2.0, Datenbeschlagnahme, 

polizeiliche Datenverarbeitung & Co. – Neue Zeitschrift für Strafrecht, 2012, Heft 11, Seite 

593-606.  

Sootak, J., Karistusõigus. Üldosa, Juura, 2010, 776 lk. 

Tehver, J., Digital evidence outside cyber space: the implications of electronic data in "non-

cyber" cases. Tallinn, 2012. Arvutivõrgus kättesaadav: 

http://www.ecba.org/extdocserv/conferences/tallinn2012/Tehver_digev.pdf  

Stadler, T. Zulässigkeit der heimlichen Installation von Überwachungssoftware: Trennung 

von Online-Durchsuchung und Quellen-Telekommunikationsüberwachung möglich? – 

http://www.prokuratuur.ee/sites/www.prokuratuur.ee/files/elfinder/article_files/Riigi%2Bpeaprokur%C3%B6ri%2B%C3%BClevaade%2BRiigikogu%2Bp%C3%B5hiseaduskomisjonile%2B2012.pdf
http://www.prokuratuur.ee/sites/www.prokuratuur.ee/files/elfinder/article_files/Riigi%2Bpeaprokur%C3%B6ri%2B%C3%BClevaade%2BRiigikogu%2Bp%C3%B5hiseaduskomisjonile%2B2012.pdf
http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=d89f1dbe-0242-ebe9-90db-ff1ba5364ac9&
http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=d89f1dbe-0242-ebe9-90db-ff1ba5364ac9&
http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=66a76170-3752-4d7d-a26d-c49091327918&
http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=66a76170-3752-4d7d-a26d-c49091327918&
http://www.ecba.org/extdocserv/conferences/tallinn2012/Tehver_digev.pdf


173 

 

 

Multimedia und Recht Zeitschrift für Informations-, Telekommunikations- und 

Medienrecht, 2012, Heft 1, Seite 18-20.  

Tehver, J. Digital evidence outside cyber space: the implications of electronic data in "non-

cyber" cases. Tallinn, 2012. Arvutivõrgus kättesaadav: 

http://www.ecba.org/extdocserv/conferences/tallinn2012/Tehver_digev.pdf  

Trechsel, S., Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford University Press, 2005, 724 

pp. 

United Nations Office on Drugs and Crime. Comprehensive Study on Cybercrime. New 

York, United Nations, 2013, 320 pp.  

Varpins, S. Problems in using digital evidence in Latvia. Riga, 2012. Arvutivõrgus 

kättesaadav:  

http://www.ecba.org/extdocserv/conferences/tallinn2012/recdev_latvia.pdf  

Õiguskantsleri aruanne 2012, kättesaadav: 

http://oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_arvamus_e

elnoule_kriminaalmenetluse_seadustiku_jt_seaduste_muutmise_eelnou_295_se.pdf  

Õiguskantsleri 05.12.2012.a. arvamus kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seadute 

muutmise seaduse eelnõule (295 SE). Arvutivõrgus kättesaadav:  

http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain&page=pub_file&file_id=52727c38-5c97-433d-

bc25-eda7af8db244&    

 Wade, M., Lewis, C., Aubusson de Cavarlay, B. Well-informed? Well Represented? Well 

Nigh Powerless? Victims and Prosecutorial Decision-making. European Journal on 

Criminal Policy and Research, 2008, 14(2–3). 

Završnik, A. Towards an Overregulated Cyberspace: Criminal Law Perspective. – Masaryk 

University Journal of Law and Technology, 2010, Issue 2, pp 173-189.  

Zila, J. (2006). The prosecution service function within the Swedish criminal justice 

system. In Jehle/Wade Coping with overloaded criminal justice systems — The rise of 

prosecutorial power across Europe. Berlin: Springer. Berlin: Springer, pp. 285–311. 

http://www.ecba.org/extdocserv/conferences/tallinn2012/recdev_latvia.pdf
http://oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_arvamus_eelnoule_kriminaalmenetluse_seadustiku_jt_seaduste_muutmise_eelnou_295_se.pdf
http://oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_arvamus_eelnoule_kriminaalmenetluse_seadustiku_jt_seaduste_muutmise_eelnou_295_se.pdf
http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain&page=pub_file&file_id=52727c38-5c97-433d-bc25-eda7af8db244&
http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain&page=pub_file&file_id=52727c38-5c97-433d-bc25-eda7af8db244&


174 

 

 

12. Kasutatud normatiivaktide ja soovituste loetelu 

  

 18 U.S.C. § 3161 Time limits and exclusions: 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/3161  

Arvutikuritegevusvastane konventsioon. Vastu võetud 23.11.2001. RT II 2003, 9, 32.  

Arvutikuritegevusvastase konventsiooni ratifitseerimise seadus. Vastu võetud 

12.02.2003. RT II 2003, 9, 32.  

Council of Europe Commitee of Ministers. Recommendation No. R (95) 13 of the the 

Commitee of Ministers to member states concerning problems of criminal procedural law 

connected with information technology. Adopted on 11 September 1995. Arvutivõrgus 

kättesaadav: 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Doc/CM/Rec(1995)013_en.asp   

ELN raamotsus 29. maist 2000 nr 2000/383/JSK võltsimisvastase kaitse tugevdamiseks 

kriminaal- ja muude karistuste abil seoses euro kasutuselevõtmisega (EÜT L 140 , 

14.6.2000, lk 1), http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000F0383:20011214:ET:PDF  

Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitse Konventsioon. RT II 1996, 11/12, 34. 

Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen 

Ermittlungsverfahren 

Kriminaalmenetluse seadustik. Vastu võetud 12.02.2003. RT I, 2003, 27, 166. Viimati 

muudetud RT I, 05.07.2013, 2.  

Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seadus. Vastu võetud 06.06.2012. RT I, 29.06.2012, 2.  

New York Criminal Procedure Art. 30 § 30.30 Speedy trial; Time Limitations: 

http://law.onecle.com/new-york/criminal-procedure/CPL030.30_30.30.html  

Police and Criminal Evidence Act 1984, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/contents  

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/3161
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Doc/CM/Rec(1995)013_en.asp
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000F0383:20011214:ET:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000F0383:20011214:ET:PDF
http://law.onecle.com/new-york/criminal-procedure/CPL030.30_30.30.html
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/contents


175 

 

 

Strafprozeßordnung, Available: http://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html  

 Strafprozeßordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 

1074, 1319), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Juli 2013 (BGBl. I S. 2182) geändert 

worden ist.  

 

  

13. Kasutatud kohtupraktika loetelu  

  

RKÜKo 3-1-1-86-07, 

RKÜKo 3-3-1-85-09,  

RKÜKo 3-3-1-69-09  

RKÜKo 3-3-1-85-09 

RKÜKo 3-3-1-35-10,  

RKÜKo 3-3-1-15-10,  

RKKKo 3-1-1-71-98, 

RKKKo 3-1-1-25-02 

RKKKo 3-1-1-47-03, 

RKKKo 3-1-1-53-03, 

RKKKo 3-1-1-114-04, 

RKKKo 3-1-1-115-04, 

RKKKo 3-1-1-137-04,   

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html


176 

 

 

RKKKo 3-1-1-104-05.  

RKKKo 3-1-1-142-05.  

RKKKo 3-1-1-97-06, 

RKKKo 3-1-1-103-06, 

RKKKo 3-1-1-105-06.  

RKKKo 3-1-1-63-08.  

RKKKo 3-1-1-5-09.  

RKKKo 3-1-1-52-09, 

RKKKo 3-1-1-84-09, 

RKKKo 3-1-1-19-10,  

RKKKo 3-1-1-60-10. 

RKKKo 3-1-1-110-10, 

RKKKo 3-1-1-31-11 

RKKKo 3-1-1-33-11.  

RKKKo 3-1-1-105-11, 

RKKKm 3-1-1-57-12 

RKHKm 3-3-1-38-00 

 

EIK, Eckle vs. Saksamaa, 1983  

EIK, Funke v. France, 1993 

EIK, Funke v. France, 1997 

EIK, Pélissier ja Sassi vs Prantsusmaa, 1999 



177 

 

 

EIK, Kudla vs Poola, 2000 

EIK , Ciccardi vs. Italy, 2000 

EIK , Zironi vs. Italy, 2000 

EIK , Fernandes Cascao vs. Portugal, 2001 

EIK, Lietzow v. Germany, 2001 

EIK , Boca vs. Belgium, 2002 

EIK , Napijalo vs. Croatia, 2003 

EIK , EO and VP vs. Slovakia, 2004 

EIK , Szakály vs. Hungary, 2004 

EIK, Sulaoja vs Eesti, 2005  

EIK, Pihlak vs Eesti, 2005 

EIK, OÜ Saarekallas v Eesti, 2007 

EIK, Smirnov v. Russia, 2007 

EIK, Mancevschi v. Moldova, 2008 

EIK, Konashevskaya jt vs Venemaa, 2010 

EIK, Stefanov ja Yurukov vs Bulgaaria, 2010 

EIK, Antczak vs Poola, 2010 

EIK, Gillan and Quinton v. The United Kingdom, 2010 

EIK, Poghosyan ja Baghdasaryan v. Armeenia, 2012 

 

Johnson v. United States, 333 U.S. 10 (1948) 

Brinegar v. United States, 338 U.S. 160, 175 (1949).  

Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961), 

Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967) 

Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968). 

 



178 

 

 

Dyer v Watson [2004] 1 AC 379 

 


