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Kriminaalmenetluse II etapi revisjoni lähteülesanne  
 

 
I. Sissejuhatus 
 
Käesoleva lähteülesande eesmärk on kirjeldada kriminaalmenetlusõiguse revisjoni II etapi vajadust ja 
prognoositavat ulatust, määrata kindlaks lahendatavad probleemid ja analüüsi ülesanded, revisjoni 
üldine tegevuskava ja kirjeldada puudutatud huvirühmi. 

2015. a algatati kriminaalmenetluse revisjon 7 teemavaldkonna revideerimiseks: üleminek 
täisdigitaliseeritud kriminaalmenetlusele, digitaalsete tõendite kasutamise võimaldamine, 
legaliteediprintsiibi piiramine menetluse alustamisel, kohtuliku arutamise piiramine teatud kuritegudes 
kahe kohtuastmega, tõendite kogumisel dubleerimise vältimine kohtu- ja kohtueelses menetluses, 
eeluurimiskohtuniku institutsiooni korrastamine, kriminaalmenetlust tagavate meetmete süsteemi 
täiendamine ja kriminaalmenetluse seadustiku üldosa koostamine. Esimese 6 teemaga on tegeletud 
revisjoni I etapis, mille tulemusel on valminud seaduse eelnõu, mis saadetakse 2019. a kevadel 
Riigikogusse.  

Käesoleval hetkel ei ole siiski 7. teema ehk uue kriminaalmenetluse seadustiku üldosa koostamine 
otstarbekas, sest kiirema vajadusena on päevakorda tõusnud rahvusvahelise kriminaalmenetlusalase 
koostöö digitaliseerimine siseriiklikul ja Euroopa Liidu tasemel, mis on tekitanud vajaduse üle vaadata 
ka vastav siseriiklik õiguslik regulatsioon. Sh tuleb üle vaadata Euroopa Liidu (edaspidi EL) vastastikuse 
koostöö õigusaktide ülevõtmise täielikkus ja täiendada regulatsiooni Euroopa Kohtu (edaspidi EK) ja 
Euroopa Inimõiguste Kohtu (edaspidi EIK) praktikast tulenevalt. Nende ülesannete täitmine on vajalik 
ka pidades silmas piiriüleste kriminaalasjade tõhusamat menetlust (tegemist on organiseeritud 
kuritegevuse, suuremahuliste pettuste, terrorismi jm raskete kuritegudega), muuhulgas Euroopa Liidus 
lähitulevikus tööle hakkava Euroopa Prokuratuuriga (edaspidi EPPO) koostöö tagamiseks. Euroopa 
Liidu liikmesriikide vaheline koostöö kriminaalasjades muutub järjest tihedamaks, mistõttu on täiendava 
töökoormuse vältimiseks vajalik luua rahvusvahelise koostöö tarbeks ajakohane ja digitaalset menetlust 
ja sellest tulenevat aja kokkuhoidu võimaldav regulatsioon, mis tagaks tõhusalt ka põhiõiguste kaitse. 
 
Kriminaalmenetluse kestuse vähenemise ning kiire ja tõhusa kriminaalmenetluse ning 
kriminaalmenetluse revisjoni läbiviimise näeb olulise eesmärgina ette ka Justiitsministeeriumi 
arengukava aastateks 2016-2019.1  
 
Lähteülesande II osas kirjeldatakse kriminaalmenetlusõiguse revisjoni II etapi prognoositavat eset ja 
ulatust ning põhjendatakse revisjoni vajadust ja viisi. Lähteülesande III osas kirjeldatakse revisjoni II 
etapi tegevuskava. Lähteülesande IV osa koosneb revisjoni II etapis käsitlevate rahvusvahelise 
kriminaalmenetlusalase koostöö probleemide kaardistusest ja analüüsi ülesannetest. 
 

II. Revisjoni II etapi prognoositav ulatus ja vajad us ja senine areng  

Revisjoni objektiks on rahvusvahelise kriminaalmenetlusalase koostöö regulatsioon Eesti siseriiklikus 
õiguses. Rahvusvaheline koostöö kriminaalmenetluses on reguleeritud kriminaalmenetluse seadustiku 
(KrMS) 19. peatükis, mis on koostatud ning mida on korduvalt täiendatud EL õigusaktidest ning Euroopa 
Nõukogu (edaspidi EN) konventsioonidest tulenevalt. Lisaks toimub rahvusvaheline koostöö erinevate 
konventsioonide ning kahepoolsete välislepingute alusel.  
 

                                                 
1 Justiitsministeeriumi arengukava aastateks 2016-2019.  
Kättesaadav http://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/justiitsministeeriumi_arengukava_2016-2019.pdf  
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KrMS-i 19. peatükk on jagatud üld- ja erisäteteks, kuid praegune struktuur on korduvate täienduste tõttu 
mitmeti mõistetav ning problemaatiline on üldsätete suhestumine EL eriregulatsiooni, mis jaguneb 
omakorda üld- ja erisäteteks. Lisaks on praktikas tekkinud küsimusi EL vastastikuse koostöö õigusaktide 
ülevõtmise täielikkuse kohta, samuti on pärast vastavate õigusaktide ja konventsioonide vastuvõtmist 
täienenud Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika, millest tulenevalt on vaja ka 
analüüsida, kuidas viia Eesti regulatsioonid selle uue kohtupraktikaga kooskõlla. Läbivalt tuleb silmas 
pidada, et tulemuslikult oleks tagatud menetlusosaliste põhiõiguste kaitse. 
 
Kriminaalmenetlusalases koostöös on paljud teemad omavahel tihedalt seotud ning kehtivas 
regulatsioonis leiduvaid puudujääke ei ole võimalik lahendada üksikküsimuste lahendamise teel, millega 
ei kõrvaldata KrMS 19. peatüki kui terviku ebasüsteemsust. Eeltoodust tulenevalt on põhjendatud 
kriminaalmenetlusalase rahvusvahelise koostöö regulatsiooni üle vaatamine tervikuna ning süsteemselt 
ning analüüsi pinnalt uue tervikteksti koostamine. Analüüsi tulemusena peaks mh selguma, kas 
põhjendatud on rahvusvahelise koostöö regulatsiooni jätmine KrMS-i või tuleks seda reguleerida eraldi 
seadusega. 
 
Kui siseriiklikus kriminaalmenetluses on juba ammu kasutusel erinevad infotehnoloogilised lahendused 
ning revisjoni I etapis ettevalmistatud muudatuste eesmärgiks on minna üle täisdigitaalsele 
kriminaalmenetlusele, siis rahvusvahelise koostöö valdkonnas selliseid arenguid toimunud ei ole ning 
menetlus on seniajani suures osas paberipõhine. Paralleelselt revisjoni II etapiga planeeritakse ka 
rahvusvahelise koostöö digitaliseerimist siseriiklikul tasandil ning teatud määral ka EL tasandil, mis 
kinnitab samuti kriminaalmenetlusalase rahvusvahelise koostöö revisjoni vajalikkust. Kiirem ning 
efektiivsem menetlus võimaldab säästa lisaks menetlusasutustele ka menetlusosaliste ressursse ning 
seeläbi tagada paremini menetlusosaliste põhiõigusi.  
 
Revisjoni töösse kaasamise protsessi muudab lihtsamaks ning efektiivsemaks asjaolu, et 
kriminaalmenetlusealase rahvusvahelise koostööga puutub kokku piiratud arv huvirühmi2. Nende 
huvirühmadega konsulteerimine on praktikas esinevate probleemide väljaselgitamiseks ning parimate 
lahenduste väljatöötamiseks on hädavajalik.  
 
III. Revisjoni üldine töökorraldus  
 
Kriminaalmenetlusõiguse revisjoni II etapi käigus koostatakse vastavalt lähteülesandele analüüs, mille 
pinnalt koostatakse väljatöötamiskavatsus (edaspidi VTK) ning lõppastmes töötatakse välja eelnõu. 
Läbida tuleb tavapärane õigusloomeprotsess ja lähtuda eelnõude koostamise nõuetest, arvestades 
Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (RT I, 21.06.2014, 1) § 16 lõike 1 alusel kehtestatud 
riigisekretäri käskkirja „Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks prioriteetse suuna 12 
„Haldusvõimekus“ meetme 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ tulemuste 
saavutamiseks“ (edaspidi kodifitseerimise käskkiri) sätestatud erisusi ja kodifitseerimise käskkirja lisas 
asuvat kodifitseerimise ja revisjoni läbiviimise metoodikat3.   
 
Revisjoniks moodustatakse või on moodustatud eraldi komisjon ja töörühm.4  
 
Komisjoni roll seisneb töörühma nõustamises, suuremate huvirühmade esindajate kaasamises 
komisjoni töösse ning kontrollifunktsioonis töörühma töö üle, sh ajakavast ja sisust kinnipidamises, mis 
väljendub eeskätt komisjoni juhi ülesannetes.5 Komisjoni ülesandeks ei ole töörühma töö 
heakskiitmine.6 Komisjon peab kodifitseerimise käskkirja seletuskirja kohaselt koosnema vähemalt 
viiest Justiitsministeeriumi valitud liikmest, kelle tööd ei tasustata; seejuures peab komisjoni suurus 
olema optimaalne, et komisjonis toimiks arutelu ja et komisjoni liikmete arvukus ei saaks takistuseks 
kohtumisteks sobivate aegade leidmisel.7 Vähemalt pooled komisjoni liikmed peaksid olema selleks 
nõusoleku andnud valdkonna eksperdid, teadlased või suuremate huvirühmade esindajad.8  
 

                                                 
2 Peamisteks huvirühmadeks võib lugeda prokuratuuri, advokatuuri, politseid ning kohtusüsteemi.  
3 viimane muudatustega käskkiri ja seletuskiri on kättesaadav Rahandusministeeriumi koduleheküljelt: 
https://www.rahandusministeerium.ee/et/valistoetused/meetmed#hv). 
4 Kodifitseerimise käskkirja p 2.7.11 ja 2.7.12 
5 Kodifitseerimise käskkirja seletuskirja p 2.7.12; kodifitseerimise käskkirja p 2.7.12 6) ja 9). 
6 Kodifitseerimise käskkirja seletuskirja p 2.7.12; kodifitseerimise käskkirja p 2.7.12 9). 
7 Kodifitseerimise käskkirja seletuskirja p 2.7.12. 
8 Kodifitseerimise käskkirja p 2.7.12 3). 
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Töörühm teeb revisjoniprojektis sisulist tööd eesmärgiga töötada välja oma töö tulemusena esmalt 
rahvusvahelise kriminaalmenetlusalase koostöö väljatöötamiskavatsus ning seejärel seaduseelnõu ja 
seletuskiri koos kõigi selle juurde kuuluvate nõutavate materjalidega.9 Töörühm koosneb valdkonna 
ekspertidest.10 Töörühma liikmed valib ja neile esitavad nõuded näeb ette Justiitsministeerium.11 Esmalt 
valitakse töörühma juht, kellega konsulteerides asutakse seejärel töörühma lihtliikmeid valima. Ka 
töörühma liikmete arvu osas konsulteeritakse töörühma juhiga, eelduslikult koosneb töörühm 1-2 
eksperdist. Töörühma liikmete töö on tasustatud.12 Töörühma töösse võib vajaduse korral kaasata ka 
isikuid, kes ei ole töörühma liikmed, kui see mõne teema spetsiifilisust arvestades vajalikuks osutub 
(eelkõige näiteks infotehnoloogia eksperdi osas). 

 
Töörühm koostab esimese ülesandena revisjoni detailse tegevuskava, mis edastatakse komisjonile 
arutamiseks ning Justiitsministeeriumi juhtkonnale heakskiidu saamiseks. Tegevuskavas tuleb ette 
näha kõigi käesoleva lähteülesande peatükis IV toodud teemade analüüsi kavad, milliseid töid ja millise 
ajakava alusel tehakse, millised on oodatavad tulemused, milline on töörühma liikmete vaheline töö- ja 
teemadejaotus (arvestades pakkumuskutset ja esitatud pakkumusi), samuti ettepanekud õppevisiitide 
ja lähetuste korraldamise, välisekspertide kutsumise ning vajaliku erialakirjanduse tellimise kohta ning 
prognoositav eelarve kõigi tegevuste lõikes. Töörühm võib detailse tegevuskava koostamisel lisada 
analüüsitavate teemade hulka täiendavaid valdkondi, kui selleks on mõjuv põhjus ning komisjon ja 
Justiitsministeerium on sellega nõus. Tegevuskava peab sisaldama ka töörühma ülesannete jaotust 
väljatöötamiskavatsuse ja eelnõu koostamise etapis. Detailses tegevuskavas tuleb kirjeldada töörühma 
täpsemat töökorraldust, sh töörühma juhi ja liikmete vahelist ülesannete jaotust. Samuti tuleb detailses 
tegevuskavas kirjeldada, kuidas toimub koostöö töörühma ja komisjoni vahel.13 
 
Pärast detailse tegevuskava tutvustamist komisjonile ja heakskiitmist Justiitsministeeriumis tuleb iga 
teema osas vastavalt detailsele tegevuskavale koostada analüüs ning nende alusel terviklik eelnõu 
väljatöötamiskavatsus, mis tuleb eraldi esitada komisjonile. Koostatav analüüs peab vastama 
kodifitseerimiskäskkirja lisas 1 esitatud nõuetele.14 Samuti siin etapis koostatav väljatöötamiskavatsus 
peab vastama Vabariigi Valitsuse 22.12.2011 määruse nr 180 „Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri“ 
(HÕNTE)15 mõistes väljatöötamiskavatsusele (VTK) ning sisaldama probleemide ja nende 
alternatiivsete lahendusvariantide õigusvõrdlevat analüüsi ja eelistatavat lahendust koos põhjendusega 
ning esmast mõjude analüüsi. Analüüsi ja väljatöötamiskavatsuse peavad heaks kiitma töörühma 
liikmete enamus ja töörühma juht. Analüüs ja väljatöötamiskavatsus esitatakse arvamuse avaldamiseks 
komisjonile ja heakskiitmiseks Justiitsministeeriumile. Seejärel saadetakse väljatöötamiskavatsus koos 
viidatud analüüsidega avalikule kooskõlastusringile, laekunud arvamuste osas võtab töörühm oma 
seisukohad ning esitab need komisjonile ja Justiitsministeeriumile. Pärast arvamuste analüüsimist 
alustatakse eelnõu ja seletuskirja koostamisega vastavalt tegevuskavale. Eelnõu koostamiseks võib 
Justiitsministeerium otsida vajadusel uusi või täiendavaid eksperte.  

 
Valminud eelnõu ja seletuskiri (koos mõjude hindamisega vastavalt HÕNTE-le) esitatakse komisjonile 
arutamiseks ja Justiitsministeeriumile heakskiitmiseks. Komisjoni heakskiitu eelnõu ei vaja, vaid 
komisjoni liikmete roll seisneb eelnõu kohta täitmiseks mittekohustuslike soovituste, märkuste ja 
ettepanekute esitamises.16 Justiitsministeerium viib eelnõu ja seletuskirja vastavusse normitehnika 
eeskirjadega ning teostab eelnõu keelekontrolli, misjärel saadetakse eelnõu avalikule 
kooskõlastusringile.  
 
Vajadusel teostab töörühm eelnõu menetluse ajal Vabariigi Valitsuses ja Riigikogus täiendavaid 
analüüse, kui nendes etappides kerkivad üles veel uued sisulised küsimused.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Kodifitseerimise käskkirja seletuskirja p 2.7.11 
10 Kodifitseerimise käskkirja p 2.7.11 1). 
11 Kodifitseerimise käskkirja p 2.7.11 1) ja 2). 
12 Kodifitseerimise käskkirja p 2.7.11 3). 
13 Vt ka kodifitseerimise käskkirja p 2.7.11 4), 8); kodifitseerimise käskkirja seletuskirja p 2.7.11. 
14 Kodifitseerimise käskkirja lisa (Kodifitseerimise ja revisjoni läbiviimise metoodika) 
15 RT I, 29.12.2011, 228. 
16 Kodifitseerimise käskkirja p 2.7.12 9). 
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IV. Detailne tegevuskava 
 
4.1 Seaduse esialgne struktuur, reguleerimisala ja revideeritavate aktide/normide piiritlemine 
 
Kehtivas KrMS-is on kriminaalmenetlusalase rahvusvahelise koostöö regulatsioon sätestatud 19. 
peatükis. Analüüsi tulemusena peaks selguma, kas põhjendatud on rahvusvahelise  koostöö 
regulatsiooni jätmine KrMS-i või tuleks seda reguleerida eraldi seadusega.  
 
4.2 Tegevuste ajakava 
 
Tegevused viiakse ellu järgmisest eeldatavast ajakavast lähtuvalt:  
 
Periood Tegevus Etapi tulemus 
mai 2019 Lähteülesande koostamine.  Lähteülesanne on koostatud. 
juuni 2019 Lähteülesande pinnalt analüüsi ja VTK 

koostamiseks eksperdi leidmine ning 
töörühma moodustamine, kuhu kuulub 
analüüsi ja väljatöötamiskavatsust 
koostav ekspert või eksperdid ning 
ministeeriumi esindaja.  
Revisjoni II etapi detailse tegevuskava 
koostamine ja tutvustamine komisjonile.  
Tegevuskava peab lisaks töögrupi töö- ja 
ajajaotusele sisaldama ka ettepanekuid 
vajalike õppevisiitide, välisekspertide ning 
vajaliku erialakirjanduse kohta. 

Ekspert või eksperdid on leitud, 
töörühm moodustatud ning 
tegevuskava komisjonile 
tutvustatud ning 
Justiitsministeeriumi poolt heaks 
kiidetud 

Juuni 2019 – 
September 2019 

Analüüsi koostamine, selle tutvustamine 
komisjonile ning Justiitsministeeriumile 
heakskiitmiseks esitamine hiljemalt 
16.09.2019. a (esmane versioon). 

Analüüs on koostatud, komisjonile 
tutvustatud ja 
Justiitsministeeriumile 
heakskiitmiseks esitatud. 

Oktoober 2019 Õiguslike arvamuste koostamine hiljemalt 
31.10.2019 analüüsis püstitatud 
probleemide asjakohasusele ja pakutud 
lahendustele 

Õigusliku arvamuse ettepanekuid 
on analüüsi lõpliku versiooni ja 
VTK koostamisel arvestatud 

Oktoober 2019 – 
Detsember 2019 

Analüüsi lõpliku versiooni edastamine 
hiljemalt 21.10.2019. Analüüsi pinnalt VTK 
koostamine, selle arutamine komisjonis 
ning Justiitsministeeriumile 
heakskiitmiseks esitamine hiljemalt 
16.12.2019.  

VTK on koostatud, vajalikud 
märkused, sh mõjude analüüsi 
puudutavad on  sisse viidud ja 
Justiitsministeeriumile 
heakskiitmiseks esitatud.  

Detsember 2019 – 
Veebruar 2020 

VTK kooskõlastusring ja laekunud 
kommentaaride arutamine töörühmas, 
vajadusel vastuste arutamine komisjonis.    

VTK kooskõlastamisel laekunud 
arvamused on analüüsitud.  

Märts 2020 – Mai 
2020 

Eelnõu ja seletuskirja (mh mõjuanalüüsi) 
koostamine, sh arvestades eelmises 
etapis laekunud arvamusi. 

Eelnõu ja seletuskiri on koostatud, 
komisjonis arutatud ja 
Justiitsministeeriumis heaks 
kiidetud. 

Juuni 2020 Seaduseelnõu ja selle seletuskirja 
korrigeerimine Justiitsministeeriumis, 
keele- ja normikontrolli teostamine ning 
eelnõu saatmine kooskõlastamisele. 

Vajadusel eelnõu keele-, normi- ja 
mõjude analüüsi puudutavate 
märkuste sisseviimine, eelnõu on 
saadetud kooskõlastusringile 

Juuli 2020 - 
September 2020 

Eelnõule laekunud tagasiside 
analüüsimine Justiitsministeeriumis, 
tagasiside arutamine komisjonis ning 
eelnõu ja seletuskirja vastavalt 
täiendamine.  

Eelnõule laekunud tagasiside on 
analüüsitud, komisjonis arutatud 
ning eelnõu ja seletuskirja lõplik 
versioon on koostatud. 

Oktoober 2020 – 
Detsember 2020 

Eelnõu esitamine Vabariigi Valitsusele ja 
osalemine eelnõu arutelul Vabariigi 
Valitsuses. Vajadusel üleskerkinud 

Eelnõu on esitatud Vabariigi 
Valitsusele. 
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küsimuste lahendamine 
Justiitsministeeriumi poolt. 

Detsember 2021 Eelnõu menetlemine Riigikogus. Eelnõu on menetletud. 
 
 
4.3 Tegevuste eelarve 
 

Tegevus  Esialgne e elarve  
(eurodes) 

Analüüs ja väljatöötamiskavatsus, 
retsensioonid 

17 015  

KOKKU:  17 015 
 
Eelnõu ja seletuskirja koostaja ning tehtava töö eelarve selgub töö hilisemas etapis.  
 
4.4 Kaasamiskava 
 
Huvirühmade ja osapoolte kaasamine toimub eelkõige revisjonikomisjoni liikmete kaudu. Komisjoni 
kuuluvad esindajad Riigiprokuratuurist, Siseministeeriumist, Riigikohtust, ringkonnakohtust, 
Õiguskantsleri kantseleist, Eesti Advokatuurist. Lisaks puutuvad rahvusvahelise kriminaalkoostöö 
valdkonnaga kokku puutuvad Politsei- ja Piirivalveamet ning Maksu- ja Tolliamet. Seonduvalt 
karistusandmete vahetamisega võib huvitatud osapooleks lugeda ka Registrite ja Infosüsteemide 
Keskust.  
 
Sisulise kaasamise ja kooskõlastamise põhirolli täidab töörühm, mis toimub suuremas osas enne 
analüüsi ja väljatöötamiskavatsuse ametlikule kooskõlastamisele saatmist. Töörühm korraldab 
kohtumisi huvirühmadega kasutades võimalusel ühisministeeriumi ruume aadressil Suur-Ameerika 1. 
Kui töörühma analüüsitavatel valdkondadel on puutumus ka teiste ministeeriumidega (nt kui muutmist 
vajavad ka teiste ministeeriumide vastutusvaldkonnas olevad seadused), alustatakse nende 
ministeeriumidega konsulteerimist analüüside ja väljatöötamiskavatsuste koostamise etapis.  
 
Justiitsministeeriumi roll kaasajana ja kooskõlastamise korraldajana seisneb eelkõige töörühma 
ettevalmistatud analüüsi, väljatöötamiskavatsuse ning eelnõu ja seletuskirja avalikule konsultatsioonile 
ja ametlikule kooskõlastamisele saatmises. Vajadusel kaasatake töörühm kooskõlastuselt saabunud 
arvamuste arutelusse. Justiitsministeerium täidab kaasaja rolli ka revisjoni komisjoni juhtimise kaudu. 
 
Komisjoni roll kaasajana seisneb eelkõige selles, et selle liikmete hulka kuuluvad olulisemate 
asjaomaste institutsioonide ja suuremate huvirühmade esindajad. Komisjon saab esitada töörühmale 
mittekohustuslikke soovitusi, märkuseid ja ettepanekuid. 
 
Revisjoni käigus koostatud materjalid avalikustatakse ka Justiitsministeeriumi kodulehel.  
 
4.5 Koostöö komisjoniga 
 
Töörühm kaasab komisjoni kõikidesse etappidesse, sh küsib arvamust analüüsidele, 
väljatöötamiskavatsuste ja eelnõule. Töörühm arvestab vajadusel komisjoni arvamusega 
väljatöötamiskavatsuste ja eelnõude koostamisel. Vajadusel arutatakse komisjoniga läbi 
väljatöötamiskavatsusele ja eelnõule laekunud arvamused.  
 
4.6 Mõju hindamine 
 
Mõjude esmane hindamine toimub väljatöötamiskavatsuse koostamise raames. Esmane mõjude 
hindamine tähendab eelkõige mõjude tuvastamist, tuvastatud mõjude olulisuse väljaselgitamist ning 
juhul, kui tuvastatakse olulised mõjud, siis mõjude avaldumisega seotud asjaolude kirjeldust (kellele 
avalduvad, kuidas, millal).  
 
Muudatustega kaasnevate (oluliste) mõjude hindamine, sh nendega, millega ei ole tegeletud varasemas 
etapis, toimub eelnõu koostamise etapis. 
 
Eraldi mõjude hindamise eksperdi sihtotsingut ei planeerita.  
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V. Üldine probleemide kaardistus ja analüüsi ülesan ded 
 
Alljärgnevalt on toodud välja teemavaldkonnad ning probleemid, mida on KrMS revisjoni II etapi 
eesmärgi täitmiseks vajalik analüüsida.  
 
Analüüsitavad teemad jagunevad kolme teemablokki: 

1) Esimese teemabloki moodustavad punktides 5.1 – 5.3 toodud alateemad, mis sisaldavad 
rahvusvahelise koostöö õigusliku regulatsiooni ja kohustuste kaardistust ning kaardistuse põhjal 
lahendusettepanekute tegemist siseriikliku õiguse muutmiseks, sh rahvusvahelise koostöö 
kohta siseriiklike asutustega ning rahvusvahelise koostöö digitaliseerimist. Esimese teemabloki 
analüüsi tulemusel valmib terviklik käsitlus kriminaalmenetlusealase rahvusvahelise koostöö 
kohta, sh tehakse otsustus eraldi rahvusvahelise koostöö seaduse loomise vajalikkuse osas. 
Esimese teemaploki punktides 5.1 – 5.3 toodud näited on toodud mitteammendavalt. Töörühma 
liige peab analüüsi käigus suhtlema aktiivselt valdkonna praktikutega, kellega kohtumistest võib 
tõusetuda täiendavate küsimuste analüüsimise vajadus;  

2) Teise teemabloki moodustavad punktides 5.4 – 5.5 toodud alateemad, mis käsitlevad 
rahvusvahelist koostööd muude asutustega ja välisriigi tõendite lubatavust Eesti 
kriminaalmenetluses;  

3) Kolmanda teemabloki moodustavad punktides 5.6 – 5.7 toodud alateemad, mis käsitlevad 
isikuandmete vahetamist kolmandate riikidega ja rahvusvahelist karistusandmete vahetamist.  

 
Sihtotsingu tulemusel koostab analüüsi ja väljatöötamiskavatsuse I ja III teemaploki osas Aare Pere 
ning II teemaploki osas Laura Vaik. Töörühma tööd koordineerib Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika 
osakonna nõunik Mare Tannberg. Analüüsidele teostavad õiguslikke ekspertiise Allan Plekksepp ja Julia 
Antonova.  
 
Esimese teemaploki teemad on suuremal määral sisendiks ka teistele teemablokkidele (võimalik ka 
vastupidi), mistõttu on vajalik töörühmaliikmete omavaheline tihe suhtlus.  
 
5.1 Kriminaalmenetlusalase rahvusvahelise koostöö õ igusliku raamistiku kaardistamine (EL 

õigusaktid, konventsioonid, välislepingud); 
 
KrMS 19. peatükki on alates KrMS-i jõustumisest korduvalt täiendatud tulenevalt EL õigusloomest ning 
samuti seoses muude rahvusvaheliste õigusaktidega. Kehtivas KrMS-s on rahvusvahelise koostöö 
sätted jaotatud üld- ja eriosaks ning EL liikmesriikide vahelise koostöö regulatsioon omakorda üld- ja 
eriosaks. Selle tulemusena on kriminaalmenetlusalase rahvusvahelise koostöö regulatsiooni ülesehitus 
muutunud raskesti loetavaks ning mitmeti mõistetavaks. Uue tervikliku regulatsiooni ettevalmistamiseks 
on vajalik esmalt Eestile siduvate rahvusvaheliste konventsioonide, mh nende suhtes tehtud 
deklaratsioonide, välislepingute ning EL õigusraamistiku kaardistamine. EL liikmesriikide vaheline 
koostöö kriminaalasjades tugineb täielikult eraldiseisvale õiguslikule alusele, seetõttu tuleb analüüsida, 
kas on alust rahvusvahelise koostöö regulatsiooni üldosa kehtestamiseks või peaksid EL liikmesriikide 
ja teiste riikidega toimuva koostöö  regulatsioonid olema ka üldosas eraldiseisvad. 
 
5.2 Kriminaalmenetlusalase koostöö õiguslik analüüs , mh võrdlus teiste riikidega, Euroopa 

Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika analüüs  ning praktikas kerkinud probleemide 
kaardistamine ning lahenduste pakkumine; 

 
Pärast kriminaalmenetlusalase rahvusvahelise koostöö õigusraami kaardistamist on vajalik EL ja 
muudest õigusaktidest tulenevate kohustuste analüüsimine. Hetkel on praktikas tekkinud küsimusi EL 
vastastikuse koostöö õigusaktide ülevõtmise täielikkuse kohta, samuti võib regulatsioon vajada 
täiendamist EK17 ja EIK praktikast tulenevalt.  
 
Analüüsi tulemusena peab valmima rahvusvahelise koostöö kõikvõimalike aspektide kaardistus, st 
vajalik on kaardistada ka teemad, mida peaks seadusega reguleerima, aga mida käesoleval hetkel 
tehtud ei ole (nt mis ei ole rahvusvaheliste kohustustega kaetud) või ei ole reguleeritud piisavalt. Näiteks 

                                                 
17 Nt põhiõiguste potentsiaalne rikkumine loovutamisest keeldumise alusena Euroopa vahistamismääruse korral (Euroopa Kohtu 
05.04.2016 otsus Aranyosi ja Căldăraru vs. Generalstaatsanwaltschaft Bremen) 
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ei ole Euroopa Liidu meedet kriminaalmenetluse üleandmise kohta teisele riigile18 ning KrMS-s on küll 
menetluste üleandmise üldregulatsioon, kuid sellest jääb nt ebaselgeks, mis hetkel ja mis alusel 
üleantud menetlus Eestis lõppeb. 
 
Uue siseriikliku regulatsiooni koostamisel on oluline läbivalt arvestada menetlusosaliste põhiõiguste 
kaitse aspektiga. Siseriikliku menetlusega seoses on vajalik ka analüüsida, kas praegune süsteem, kus 
kriminaalmenetlusalase rahvusvahelise koostöö asju arutatakse esmalt I kohtuastmes, on põhjendatud, 
või tasuks kaaluda nende asjade arutamise alustamist II kohtuastmest. Näiteks loovutamise puhul on 
tegemist isiku põhiõigusi tugevat riivava meetmega, mille puhul võiks olla põhjendatud, et asja hakkab 
kohe arutama ringkonnakohtu kolmeliikmeline koosseis ning vaidlustamise korral Riigikohus.  
 
Samuti tuleb analüüsida, mis menetlusega on tegemist täitvas riigis (kriminaalmenetlust täitev riik ei 
alusta), kes kogub teise riigi õigusabipalve alusel tõendeid, ning mis regulatsioon õigusabipalve alusel 
kogutud tõenditele kehtib. Näiteks on reguleerimata ka õigusabitaotluste täitmisel tehtud 
menetlustoimingute talletamisega seonduv19. Lisaks on kriminaal- ja haldusmenetluse põimumise 
küsimus tekkinud seoses isiku väljaandmisega (KrMS § 438-459), kus KrMS § 446 kohaselt 
väljaandmise lubatavuse osas teeb õigusliku otsuse kriminaalkohus, kuid väljaaandmise otsustab KrMS 
§ 452 kohaselt Eesti kodaniku puhul Vabariigi Valitsus ning välismaalase puhul justiitsminister, kelle 
otsus on omakorda vaidlustatav halduskohtus (KrMS § 4521). Analüüsi käigus tuvastatud probleemidele 
tuleb pakkuda lahendused, mis tagaks menetlusaluse isiku tõhusa põhiõiguste kaitse. 
 
Rahvusvahelise koosöö siseriiklike asutustega seonduvalt tuleb analüüsida, kas esineb vajadus muuta 
hetkel KrMS 19. peatükis vastava koostöö instrumendi all määratud pädevaid asutusi. Lisaks on vajalik 
kaaluda, kas ja millises ulatuses on põhjendatud keskasutuse säilitamine. Kehtiv KrMS § 435 lg 1 
sätestab, et rahvusvahelise kriminaalmenetlusalase koostöö keskasutus on Justiitsministeerium, kui 
seaduses või Eesti Vabariigile siduvas rahvusvahelises õigusaktis ei ole sätestatud teisiti. KrMS § 4898 
lg 1 kohaselt on Euroopa Liidu kriminaalmenetlusalase koostöö keskasutus Justiitsministeerium, kui 
käesolevas jaos ei ole sätestatud teisiti. Samas ei näe paljud EL õigusaktid keskasutuse loomise 
kohustust ette, vaid vastupidi, pigem soodustatakse pädevate asutuste vahelist otsesuhtlust. Näiteks 
on Justiitsministeeriumist kui keskasutusest loobutud Euroopa uurimismääruse regulatsioonis, mis on 
sätestatud KrMS 19. peatüki 8. jao 12. jaotises. 
 
Analüüsi koostamise eelduseks on praktikutega (rahvusvahelise koostööga kokku puutuvad kohtunikud, 
prokurörid ja muud menetlejad) suhtlemine praktikas esilekerkinud probleemide kaardistamiseks ning 
lahenduste pakkumiseks. Kehtivas regulatsioonis leiduvate sisuliste ning struktuursete puudujääkide 
lahendamiseks on vajalik vaadata regulatsiooni tervikuna ning ei piisa vaid üksikküsimuste 
lahendamisest. Analüüsi tulemusena peaks selguma, kas põhjendatud on rahvusvahelise  koostöö 
regulatsiooni jätmine KrMS-i või tuleks seda reguleerida eraldi seadusega. Igal juhul on vajalik 
väljatöötamiskavatsuses pakkuda välja uue tervikteksti kontseptsioon ning struktuur, võttes arvesse ka 
viimaseid arenguid EL tasandil seoses rahvusvahelise koostööga20.  
 
 
5.3 Kriminaalmenetluse digitaliseerimisest tuleneva te seadusemuudatuste kaardistamist 

rahvusvahelise koostöö vallas ning rahvusvahelise k riminaalmenetluse alase koostöö 
digitaliseerimise väljavaated ja põhimõtted;  

 
Kui revisjoni I etapi raames tehtud muudatused võimaldavad üle minna täisdigitaalsele 
kriminaalmenetlusele ning siseriiklikus kriminaalmenetluses on ammu kasutusel digitaalsed 
lahendused, siis rahvusvaheline koostöö on jätkuvalt paberipõhine nii siseriiklikult kui ka välissuhtluses. 
Välissuhtluse digitaliseerimine ei sõltu arusaadavatel põhjustel ainult Eesti initsiatiivist ning 
valmisolekust, küll on aga EL tasandil sellesuunalised arengud juba toimumas21. Eestil on aga võimalik 
vähemalt siseriiklikul tasandil minimeerida paberipõhist menetlust ning võtta eesmärgiks täisdigitaalsele 
menetlusele üleminek. Kriminaalmenetlusalase rahvusvahelise koostöö regulatsiooni korrastamisel on 

                                                 
18 Nõukogu 30.11.2009 raamotsusega kohtualluvuskonfliktide vältimise ja lahendamise kohta kriminaalmenetluses 
(2009/948/JSK) on reguleeritud nn menetluste koondamine. 
19 Kuna Eestis kriminaalmenetlust ei alustata, siis neid MIS-i ei kanta.  
20 19.12.2020 jõustub Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14.11.2018 määrus, mis käsitleb arestimis- ja konfiskeerimisotsuste 
vastastikust tunnustamist (2018/1805/EL). Tegemist on esimese otsekohalduva EL instrumendiga kriminaalmenetlusalases 
rahvusvahelises koostöös.  
21 https://ec.europa.eu/futurium/en/content/action-21-it-platform-exchange-electronic-evidence-between-judicial-authorities-new-
may-2017 
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eeltooduga tarvilik arvestada ning tagada, et uus terviktekst oleks võimalikult neutraalne ning 
võimaldaks siseriiklikku digitaalset menetlust.  
5.4 Rahvusvahelise koostöö asutustega seonduv (Euro just, EPPO, Europol, Rahvusvaheline 

Kriminaalkohus); 
 
Vajalik on üle vaadata ka rahvusvahelise koostöö muude kui siseriiklike asutustega seonduv ning nende 
asutuste erinevatest õigusaktidest tulenevad kohustused. ELi tasandil tuleb eelkõige vaadata Eurojusti, 
EPPO ja Europoli vastavaid regulatsioone ning analüüsida, kuidas nende asutustega peaks koostöö 
toimima. Samuti tuleb silmas pidada, kas kehtivas KrMS-s sätestatud Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga 
seonduv regulatsioon on piisav. 
 
5.5 Tõendite lubatavuse põhjalikuma reguleerimise v ajaduse analüüs, võttes mh arvesse 

mitteformaalse suhtlusega seonduvaid küsimusi; 
 
Välisriigis kogutud tõendite lubatavuse küsimus on reguleeritud KrMS §-s 65, mille lg 1 kohaselt on Eesti 
kriminaalmenetluses lubatud kasutada välisriigis selle riigi seaduste kohaselt kogutud tõendeid, kui 
tõendi saamiseks tehtud menetlustoiming ei ole vastuolus Eesti kriminaalmenetluse põhimõtetega. 
Riigikohus on selgitanud, et tõlgendades KrMS § 65 lg-tes 1 ja 2 sätestatut nende koostoimes, tuleb 
asuda seisukohale, et reeglina on välisriigis selle riigi seaduste alusel ja Eesti kriminaalmenetluse 
põhimõtetega kooskõlas saadud tõend Eesti kriminaalmenetluses lubatav vaid siis, kui see tõend on 
saadud Eesti abistamistaotluse alusel.22 KrMS §-s 65 sätestatu sisustamisel tuleb silmas pidada, et 
mitte iga meie kriminaalmenetlusõiguse norm (reegel) ei ole käsitatav Eesti kriminaalmenetluse 
põhimõttena selle paragrahvi mõttes. Põhimõteteks, millega ei tohi välisriigis tõendite kogumine 
vastuollu sattuda, on kõigepealt Eesti Vabariigi põhiseaduse asjakohased sätted (eeskätt PS §-d 22-
24). Konkreetsemad tõendite kogumise põhimõtted on aga sätestatud KrMS §-s 64, eriti selle paragrahvi 
esimeses lõikes.23  
 
Esiteks on vajalik analüüsida, kas kehtivas KrMS-s sätestatud välisriigis kogutud tõendite lubatavuse 
reeglid on piisavad või on vajalik nende täiendamine. Teiseks on vajalik analüüsida tõendite kogumist 
mitteformaalse suhtluse raames24 – kas see võib osutuda tõendite lubatavuse seisukohast 
problemaatiliseks ning kas seda teemat on vajalik täiendavalt reguleerida. Lisaks, mida käsitleda 
mitteformaalse suhtlusena – kas politseikoostöö ametlikud kanalid (Interpol, Europol) on nimetatud 
kontekstis käsitletavad mitteformaalsetena? Praktikas on esinenud näiteid, kus Eesti kohtud ei ole 
politseikoostöö kanali kaudu laekunud teavet tõendina aktsepteerinud.  
 
Praktikas on osutunud problemaatiliseks ka kriminaalmenetluse raames piiriüleselt andmete küsimine 
otse teenusepakkujalt. Käesoleval hetkel arutatakse nii EL kui ka Euroopa Nõukogu tasandil 
täiendavate meetmete väljatöötamist juurdepääsuks andmetele, mida säilitatakse väljaspool riiki. See 
puudutab esmalt otsekoostööd rahvusvaheliste teenusepakkujatega, mis ei ole aga alati efektiivne, 
sõltub teenusepakkuja asukohariigi õigusest ning tema enda diskretsioonist ning ei toimi kõiki tüüpi 
andmete puhul. Sellel põhjusel on hakatud välja töötama uusi reegleid seda tüüpi otsekoostöö 
tõhustamiseks nähes ühtlasi ette vajalikud tagatised. Kuna läbirääkimised rahvusvahelisel tasandil (EL 
e-tõendite pakett, EL-USA koostööleping, Budapesti konventsiooni teine lisaprotokoll) ei ole veel 
lõppenud, saaks lõpliku seisukoha võtta alles õigusaktide vastuvõtmise ning koostöölepingu 
heakskiitmise järel, kuid arenguid rahvusvahelisel tasandil tuleks silmas pidada ka analüüsi koostamisel. 
 
5.6 Isikuandmete kaitse ja isikuandmete vahetus rah vusvahelises koostöös; 
 
Seoses hiljutise andmekaitse reformiga on jätkuvalt aktuaalne küsimus isikuandmete vahetamine 
kolmandate riikidega. Vajalik on analüüsida,  millal võib isikuandmete kaitsele viidates koostööst 
keelduda ning kas ja kuidas on seda siseriiklikult vaja reguleerida. EL andmekaitse reeglid näevad ette, 
et isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse peab tuginema selgetele alustele. Isikuandmete 
edastamine kriminaalmenetluse raames on võimalik, kuid seejuures tuleb siiski hinnata vastavalt 
isikuandmete piiriülese edastamise reeglitele ka kolmandas riigis andmetele rakendatava kaitse taset. 
Üldjuhul peaks andmete edastamise reeglid sisalduma siduvas aktis, nt rahvusvahelises lepingus. 
Samuti on oluline üle vaadata reeglid, mis puudutavad isikuandmete vahetamist nii EL-siseselt kui 

                                                 
22 RKKKo nr 3-1-1-89-12, p 11. 
23 RKKKo nr 3-1-1-84-09, p 10.1-10.2.  
24 Suhtlus erinevate võrgustike, nt CARIN võrgustiku jne kaudu või teiselt riigilt mitteformaalse suhtluse raames nt 
kinnistusraamatu või äriregistri väljavõtte küsimine.  
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väljaspool EL-i, sh nt Prüm otsuste rakendamise õiguslik pool ja erinevate kahe- ja mitmepoolsete 
kokkulepete alusel andmete vahetamine kriminaalõigusalases koostöös. 
 
5.7 Karistusandmete rahvusvaheline aspekt (ECRIS, E L ja Euroopa Nõukogu konventsioonid); 
 
Nõukogu 24.07.2008 raamotsusest, mis käsitleb Euroopa Liidu liikmesriikides tehtud süüdimõistvate 
kohtuotsuste arvesse võtmist uutes kriminaalmenetlustes (2008/675/JSK), tuleneb mh kohustus 
arvestada teises EL liikmesriigis mõistetud karistusi nii kohtueelses kui kohtumenetluses ja samuti 
kohtuotsuste täitmisele pööramisel. Samuti tulenevad sarnased kohustused ka teistest rahvusvahelise 
koostöö instrumentidest, nt konventsioonidest ja kahe- või mitmepoolsetest lepingutest. Vastavad sätted 
KrMS-is ja KarS-s puuduvad ning karistusregistri seaduses on reguleeritud üksnes karistusandmete 
vahetamine EL liikmesriigiga ning EL karistusregistrite infosüsteemiga (ECRIS) seonduv. 2019. a aprillis 
vastu võetud uus ECRIS regulatsioon võib kaasa tuua vajaduse oluliselt muuta senist karistusandmete 
vahetamise süsteemi, andes asutustele täiendavaid võimalusi, kuid nähes ühtlasi ette ka uusi kohustusi. 
Selles osas on vajalik analüüsida, millises ulatuses on siseriikliku reeglistiku täiendamine vajalik, näiteks 
kas ja mil viisil peaks Eestis mõistetud ja tingimisi täitmisele pööramata jäetud karistust mõjutama 
katseajal välisriigis toime pandud kuritegu. 
 


