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KrMS muutmisvajaduse arutelu: kokkuvõte  
 

 

 2. aprillil 2015 Justiitsministeeriumis 

 

Eesmärk: koguda esmane sisend seaduse rakendajatelt, mille alusel kaardistada probleemid  ja 

määratleda tööde edasine suund. Praeguste arvestuste kohaselt on käesoleval aastal vaja 

koostada eelnõu väljatöötamiskavatsus ning ettevalmistamisele tulevad muudatused on 

planeeritud jõustuma mitte varem kui 2018.-2019.a. Kuigi töösse on plaanitud kaasata JM-

välised eksperdid, tuleb arvestada, et seoses EL eesistumisega 2018.a ning sellega seonduvate 

ettevalmistamistegevustega on JM ressursid KrMS muudatustega tegelemiseks piiratud. Üks 

planeeritavate muudatuste läbivaid jooni võiks olla kriminaalmenetluse tõhustamine 

süsteemisiseste ressursside arvelt. 

 

Osalesid Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi, Riigiprokuratuuri, Eesti Advokatuuri, 

Politsei- ja Piirivalveameti, Õiguskantsleri kantselei, Riigikohtu, Tartu Maakohtu, Pärnu 

Maakohtu, Tartu Ringkonnakohtu, Tallinna Ringkonnakohtu ja Tartu Ülikooli 

õigusteaduskonna esindajad, sh Heili Sepp, Kristel Siitam-Nyiri, Priit Heinsoo, Kristi Mäe, 

Marju Aibast, Markus Kärner, Jako Salla, Indrek-Ivar Määrits, Odyn Vosman, Jaanus Tehver, 

Inna Ombler, Lavly Perling, Allan Plekksepp, Sten Lind, Dilaila Nahkur-Tammiksaar, Kai 

Härmand, Norman Aas, Ebe Sarapuu, Sander Põllumäe, Urvo Klopets, Anne Kruusement, 

Tuuli Ploom, Aare Pere, Rubo Kikerpill, Eneli Laurits, Rasmus Karja; samuti videolingi kaudu 

Tartust Liivi Loide, Ingeri Tamm, Aarne Sarjas, Saale Laos, Jaan Ginter, Eerik Kergandberg, 

Juhan Sarv, Andreas Kangur, Hannes Kiris, Lea Kivi, Erkki Hirsnik jne. 

 

Järgnevalt on esitatud osalejate seisukohad kokkuvõtlikult ja vastavalt aruteludokumendis 

märgitud teemadele. Kokkusaamise eesmärk oli saada esmast tagasisidet sellele, mida 

arvatakse järgmiste teemade hõlmamisest õigusloomeprojekti ning millised täiendavad 

küsimused/lahendused nendega kaasnevad: 

 

1) KrMS struktuuri kaasajastamine, teksti ühtlustamine 

 

Aruteludokumendi tekst: 

Aastate vältel on taastõstatatud küsimus KrMS uue tervikteksti loomisest. Muuhulgas on seda 

mõtet väljendanud ka Riigikohtu esimees, kuid suurema foorumi ees arutelu toimunud ei ole. 

Räägime sellest. 

 

Arutelu: 

Arvamused: 

1) Kuna mõisteaparaat on muutunud vastuoluliseks ning samuti häirivad ülamärgetega 

tähistatud paragrahvide numbrid, oleks vaja uut teksti. Leiti, et praegune vana kohtueelse 

menetluse analoog ei sobi üldmenetlusega, tehakse palju tühja tööd; viimasel ajal oleme 

kohtumenetluse osaga piisavalt tegelenud, kuid tuleb öelda, et mitmed esitatud ettepanekud 

(protokolli lisa 1) on küll vaieldavad, kuid diskussiooniks sobivad. Kui tervikteksti koostada,  

siis võiks ühtlasi ühtlustada ka mitmed asjad haldus- ja tsiviilkohtumenetlusega ära. 

2) Küsimus terviktekstist tuleb otsustada viimasena. Eesmärgiks seada seda pole õige, kuna siis 

on kõik teemad ja sellega seoses kõik huvigrupid jälle laual. Kompromissi leida saab olema 

raske. Terviktekstiga Riigikogusse minnes tuleb arvestada ka seda, et järelikult võib kogu tervik 

muutuda ka tugevalt Riigikogus.  
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3) Terviktekstist rääkides taandub struktuuriküsimus rahvusvahelise koostöö peatükile. Seda 

on oluliselt muudetud, arvestamata sisuliselt erinevust EL sees ja kolmandate riikide vahel 

toimuva koostöö vahel. Kuna seal on ka palju ülamärkega tähistatud paragrahve, räägib selle 

osa korrastamise vajadus tervikteksti kasuks, kaotada primmid. 

4) Kuna KrMS vajab korralikku üldosa, siis on vaja ka uut tervikteksti. 

 

Üksmeelselt asuti seisukohale, et terviktekst ei ole siiski omaette väärtus ja küsimus selle 

vajalikkusest tuleb jätta viimaseks, kui tehtavate muudatuste ulatus on otsustatud. 

 

2) Täisdigitaliseeritud kriminaaltoimikule üleminek ja infosüsteemi 

kasutajaefektiivsusega arvestamine menetlusseaduse kujundamisel 

 

Aruteludokumendi tekst: 

2018/2019 perspektiivi silmas pidades tuleks KrMS viia kooskõlla planeeritavate 

infotehnoloogiliste arendustega, mille eesmärgiks on täisdigitaalne kriminaalmenetlus. Samas 

ajal tuleks vaadata KrMS üle selle pilguga, et vähendada liigset bürokraatiat, mida 

infosüsteemi kasutamine üksnes võimendab, vältimaks olukorda, kus infosüsteem reguleerib 

menetlust. Nii tuleks välistada näiteks määruste koostamise nõue olukordades, mil otsustus on 

võimalik ja otstarbekas teha ainsa hiireklikiga infosüsteemis jms (nt kaitsja määramine vms). 

Selles kontekstis on oluline tuvastada lisaväärtust mitteandvad protseduurireeglid KrMS-s, et 

nende arvelt vabastada ressurssi. 

 

Arutelu: 

1) Kõhklus selles osas, kas tulemus kukub välja nagu soovitud, kuna KIS-ga on siiski palju 

probleeme. Seetõttu on väga oluline, et kohtunikud ja teised praktikud peavad IT-meestele 

ütlema, milline peab digitoimik välja nägema, mitte vastupidi. 

2) Esinevad erinevaid reaalsed praktilised ja tööd takistavaid probleemid KIS2-a ja selle 

ebausaldusväärsust. Ta leiab, et mitte kriminaalmenetlus ei ole digitaliseerimisega maha 

jäänud, vaid tsiviil ja haldus on tormanud (väidetavalt ei olda ka  AETiga rahul). Me ei saa 

kiirustada, kui süsteem pole valmis. Mis puudutab menetlusdokumentide digiallkirjastamist, 

siis meenutab ta, et suur osa inimestest, kes jõuavad lihtmenetlustesse, ei oma dokumente ega 

tea digiallkirjastamisest.  

3) Digitaliseerimise puhul tuleks kindlasti silmas pidada linke ja viitamist. Kui tuli kahe toimiku 

süsteem, muutus dokumentide leidmine raskeks, sest dokumentide numbrid muutusid. Iga 

tõend vms peaks saama oma numbri, seejuures ka täna juba. Dokumendid peaks olema 

jälgitavad – nt küsimuste algused võiks olla tähistatud, ridadel olla numbrid. Leheküljed peavad 

minema kokku  nii reaalsuses kui programmis. Dokumentide leidmine peaks olema mugav ja 

lihtne. 

4) Prokuratuuri poolelt on oluline, et tehnilised jamad ei hakkaks töötajatel põhitööd takistama. 

Oluline on, et süsteem oleks jagatud ja ühilduv uurimisasutustega ehk piltlikult: perevägivalla 

konstaabel kannab juba sündmuskohalt alates andmed sisse ning lõpuks tuleb teisest otsast välja 

jõustunud otsus. Digitaalne toimik pole see, kui prokurör prindib välja oma digitaalsed 

dokumendid, mis kohtus uuesti sisse skaneeritakse. Registriga peab ühilduma ka KrMS. 

5) Normaalne oleks, et 20 000 „pimedat“ asja – igaühes 3 lehte - ei peaks veoautodega politseist 

prokuratuuri kohale tooma, sisse ja välja registreerima jms. See võiks toimuda kõik digitaalselt. 

Peaks olema reguleeritud ka, kuidas tähtajad hakkavad kulgema AET kontekstis – praegu on 

toimiku kättesaamine advokaadi poolt seotud lahtitegemisega ning vaieldakse, kas toimiku 

elektroonilise koopia saaminekoopia läheb meilide alla.  
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6) Ei tohiks unustada digitaliseerimisega kaasnevaid vajalikke seadusemuudatusi: tulemus ei 

tohi olla see, et paneme sisuliselt paberi arvutisse. Digitaliseerimine peaks andma ka 

ressursiefekti. 

7) Enamik advokaate on digitaliseerimisega kaasa minemas. Õnneks on advokaatidest KIS 

valud mööda läinud, aga AET näitab küll, et kui infosüsteem hakkab determineerima sisulist 

tööd, siis see on vastunäidustatud. Infosüsteem ei saa dikteerida, mida saab ja ei saa teha. Ka 

toetab ta mõtet, et digitaliseerimine peab andma lisaväärtuse võrreldes paberiga. „Paber arvutis“ 

ei ole digitaliseerimine, vaid lihtsalt meediumi vahetus. 

8) Kui kriminaaltoimik tuleb järgi, siis on võimalik ka kriminaalkohtutoimiku 

täisdigitaliseerimine. 

9) Ehk siiski saab digitaliseerimise korral asendada ka paberil allkirjastatud 

ülekuulamisprotokolle osaliseltki tunnistaja digiallkirjastatud ütlustega, mille andmiseks ei pea 

tulema politseisse (kuid mis mõistagi ei kaota kohustust tunnistaja kohtusse kutsuda).  

10) Arvestades kriminaaltoimiku digitaliseerimise kavandatavat ajakava (so mitte enne 2018, 

eelduslikult veel hiljem), on lootust, selleks ajaks saame juba KIS2-st õppida. 

Kriminaalmenetlus on siiski jäänud ajast maha, kuna me ei saa digitoimikuks nimetada 

skaneeritud toimikut. 

 

Kokkuvõttes asuti seisukohale, et selle teemaga tuleb paratamatult edasi minna, kuid mõistlikus 

tempos ja viisil, mis ei sea menetluse sisupoolt sõltuma infotehnoloogilistest võimalustest. 

 

3) Legaliteedi printsiibi võimalik ümbervaatamine menetluse alustamisel  

 

Aruteludokumendi tekst: 

Sarnaselt eelmise punktiga on arutlus legaliteedi printsiibi võimaliku pehmendamise või sellest 

loobumise üle suunatud ressursside leidmisele. Oportuniteedi printsiip on täna rakendamisel 

menetluse lõpetamisel ning alates kevadest ka väärtegude puhul menetluse alustamisel 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/119032015001). On arutelu koht, kas ja milliseid võimalusi 

peaksime nägema kuritegude puhul menetluse alustamisest loobumisel. Siseministeerium on 

2014.a sügisel KrMS muudatuste eelnõu kooskõlastamisel teinud ettepaneku rakendada näiteks 

madala intensiivsusega kehalise väärkohtlemise juhtumite puhul menetluseelset lepitust, viies 

vastav muudatus sisse KrMS §-i 199.  Vt ka vastavad osad TÜ analüüsis kriminaalmenetluse 

kohta, mis on lisatud (peatükid 1 ja 2). 

 

Arutelu: 

Eeskätt paluti seisukohti TÜ analüüsis esiletoodud valikute kohta: menetluse alustamise 

sõltuma panek kannatanu avaldusest; luua kuritegude kataloog, mille puhul võiks  jätta 

oportuniteediga menetluse alustamata; erasüüdistusmenetlus. 

Arvamused: 

1) klassikalise erasüüdistusmenetluse tagasitoomist pole vaja: kui see kunagi oli, siis oli see 

inimesele vaevaline, ta pidi leidma kaitsja, ka kohus peab siis nõustama. See pole hea mõte. 

2) prokuratuuri tööd erasüüdistus vähendaks, kuid kohtu oma suurendaks. Ressursivõit poleks 

ilmselt suur, kuna kuritegude ring, kust riik distantseerub, ei saa olla väga suur. Oportuniteediga 

mittealustamist võiks kaaluda. Probleem on ilmselt see, et tuleks arvestada kaebamise kasvuga. 

Oportuniteediga mittealustamist võiks asendada nõukogudeaegse KrK § 7 lg 2 analoog – 

kuritegu pole ühiskonnaohtlik, so valik tehtaks materiaalõiguse tasandil.  

3) Oleks oluline teada, kui palju võiks olla neid asju, mida prokuratuur ei tahaks menetleda. 

Nende hulga järgi saaks ennustada kui palju tõuseb kaebuste arv ja seeläbi kohtu koormus. 

4) Tuleks selgitada välja, kui suur on prognoos, kui palju peaks jääma alustamata. Kõigepealt 

tuleks välja selgitada nö „nõudlus“ mittealustamiste osas: ei saa unustada, et ka materiaalõigust 
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saab muuta – kui tuleb välja, et küsimus on massvargustes, siis oleks lahendus pigem 

materiaalõiguse muutmises. Igal juhul peaks oportuniteediga mittealustamise võimalus olema 

üksikutes erandlikes asjades.  

5) Kui panna kannatanule menetluses teatud moraalne kohustus olla aktiivne, siis see vähendaks 

see kaebamist mittealustamiste peale. Ka pidas ta oluliseks, et kaob menetluse alustamise 

kohustuslikkus, siis seondub sellega ka tsiviilhagi kriminaalmenetluses. Lisaks tuleb lahendada 

riigilõivude küsimus ning võimalik, et ka lihtsustada deliktilise vastutuse regulatsiooni. 

Eesmärk võiks olla üritada lahus hoida tsiviilsfääri ja karistusmenetlust. Riik võib otsida vara 

(ja omaette teema on kindlustus), kuid hoopis teine asi on see, kas peaksime 

legaliteedipõhimõttest lähtudes tõesti kõik episoodid ära menetlema või võiks me siiski jätta 

mõned kuriteona menetlemata, kuigi aitame isikut nt ratta kättesaamisel. 

Juhan Sarv meenutas, et kuigi jutt on selles kontekstis enamasti ressursist, pole oportuniteedi 

küsimuses mitte vaid see oluline. Oportuniteediga mittealustamine peaks tagama ka 

proportsionaalsuse printsiibi kahtlustatava karistamisel ning see võiks olla kirjas ka seaduses. 

6) Peaküsimus on see, kas kõigis asjades on üldse vaja menetlust alustada.  Me ei peaks alati 

menetlust alustama: ehk saab teatud väikseid asju jätta alustamata, tagades kaebeõigust, eriti 

kui tegelikult ei taha menetluse läbiviimist keegi asjaosalistest. Oportuniteediga 

mittealustamine võiks olla prokuratuuri  otsus. See regulatsioon peab olema aga hästi läbi 

mõeldud, et ei tekiks olukorda, kus prokuratuur justkui otsustab seda, mis ei vääri menetlust, 

kuigi tegelikult on tegevus sätestatud karistatavana. Neil juhtumeil, kus menetlus jäetakse 

alustamata, peaks olema ennekõike inimestest endast lähtuv võimalus mitte alustada. Teatud 

omavahelised tülid võiks olla mittealustamised või lepitus, kuna menetlusest ei võidaks keegi; 

oluline on kannatanu vaba tahe jne. Erasüüdistusasjade sissetoomist prokuratuur ei toeta, kuigi 

on olnud kuulda arvamust näiteks majandusasjade kontekstis, et mis oleks, kui advokaadid 

võtaks asja üle. Pigem on prokuratuuril siin peeglisse vaatamise koht, kuidas teha paremini 

koostööd, mh kannatanuga. Samas tuleb siis muudatuste tegemistega paralleelselt vaadata, 

kuhu peaks ressurss juurde minema.  

7) Kõige olulisem on see, et riigil peaks olema teave sündmustest, kuid iseküsimus on see, kas 

igakord peab ka menetlust läbi viima. Erasüüdistus kui niisugune ei ole ehk hea, aga teatud 

juhtudel võiks kaaluda menetluseelset lepitusmenetlust. Kui pooled on nõus juba enne 

menetlust lepitusega, siis miks viia menetlust läbi. Lisaks siis ka võiks olla erand alaealiste 

puhul – nt alaealist ei võeta vastutusele, vaid temaga sõlmitakse teatud leping. Madala 

intensiivsusega kehaline vägivald võiks minna lepitusmenetlusse. Küsimus on kindlasti suures 

osas varavastastes kuritegudes: tähtis on, et riik teab, et ratas on varastatud; riik menetleb 

kogumis varguseid, kuid pole oluline et igas konkreetses juhtumis oleks kriminaalasi. Teiseks 

räägime kehalise väärkohtlemise juhtumitest, kus suurem mõju oleks pigem lepitusel kohe kui 

oportuniteedil pärast alustamist. 

8) Üks klassikalise erasüüdistuse alaliike on kannatanu avalduse seadmine kuriteo menetlemise 

eelduseks: nt kui kannatanu võtab avalduse tagasi, siis menetlus lõppeks. Kindlasti ei saa 

perevägivalda siin käsitleda, kuid võib otsustada, et me ei menetle teatud asju, kui avaldust ei 

ole või võetakse tagasi. Selles kontekstis tuleb vaadata kahte erinevat situatsiooni: teadaoleva 

kahtlustatavaga asjade puhul võib olla mittealustamiste arv hoomatav. Kui aga mõelda 

legaliteediprintsiibi kaotamisest kui menetlusressursi lahendusest, siis kukuvad sinna alla 

kindlasti asjad, mis ei jõua kohtusse, sest me ei tuvasta kahtlustatavat. Materiaalõiguslik 

lahendus – nt varguse piiri tõstmine – siin ei aita. See, et ühiskond suudaks ära menetleda kõik 

kurireod, ei saa olla eesmärk omaette. Juhtudel, kui saame varga kätte, võiks me teda ikkagi 

karistada. Legaliteedi printsiibi muutmine annab võimaluse ressurssi ümber jagada. 

 

Kokkuvõttes asuti seisukohale, et kindlasti tuleb täpsemalt analüüsida, millistel juhtudel võiks 

kohaldada vähese ühiskonna huvi tõttu mittealustamist (sh nii tuvastatud kui tuvastamata 
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isikutega asjades); otsustajaks võiks olla prokuratuur ning alused tuleb  konkreetselt ja erandina 

määratleda. Paralleelselt tuleb mõelda tsiviilivaldkonna seadusandluse muutmisele sellega 

seoses. Erasüüdistust keegi ei toeta, sellele ressurssi pole põhjust raisata.  

 

 

4) Teatud asjades kohtuliku arutamise piiramine kahe kohtuastmega tänase kolme 

astme asemel  

 

Aruteludokumendi tekst: 

Ennekõike on tõstatatud küsimust sellest, kas teatud keerukamate üldmenetluses menetletavate 

kuritegude puhul võiks esimene kohtuaste olla ringkonnakohus. Teatud kuritegudes kahe 

kohtuastmega piirdumise küsimus on tõstatatud kahel põhjusel: esiteks parem võimalus 

garanteerida menetlemist mõistliku aja jooksul ja otstarbeka ressursikasutusega, kuid teiseks 

on küsitavaks peetud ka seda, kas üldmenetluse (ennekõike ristküsitluse) korduv läbiviimine on 

eesmärgipärane ja kohane. Peamiseks diskussiooniobjektiks on siin võimalik vastuolu PS-s 

väljenduva kolmeastmelise kohtusüsteemi printsiibiga.  

 

Arutelu: 

1) Tänasel päeval tuleks üritada leida mingisugune mõistlik piir, samas ei saa pidada riigikohtu 

esimehe seisukohtadele tuginedes heaks lahenduseks ka nö hüppavat kassatsiooni (st ka hüppav 

kassatsioon tuleks vtms-s ära lõpetada). 

2) Ringkonnakohtu ja riigikohtu menetlus on üsna sarnased ning kipuvad teineteist dubleerima. 

Samas ei toimu ristküsitlust kahel korral, vaid üksnes maakohtus. PS ringkonnakohtu määratlus 

välistab selle, et menetlus algaks II astme kohtust, kuid PS võib ka muuta ning ühtlasi võiks 

muuta siis ka seda, et riigikohus ei lähe tõendite kallale,  kuna tegelikult ta ju teeb seda juba 

täna. Väga hea näide on põhjamaad, kus kõrgema astme kohtud on pretsedendikohtud, kes 

annavad ka tõenditele hinnanguid. Ei saa aga unustada sel juhul ka ressursiküsimust 

ringkonnakohtus – praegu on kriminaalkolleegiumid suhteliselt väikesed. Kui menetlus algaks 

ringkonnakohtust, siis ei peaks seda tegema vaid kriminaalasjades, vastasel korral saadab 

signaali, et kriminaalasjad on kõige vähetähtsamad. 

3) Selles küsimuses on kaks seisukohta, kas on või ei ole vastuolu põhiseadusega. PS-s on kirja 

on pandud erinevate kohtuastmete rollid. Halduskohus ja tsivilistid ei pruugi sellest ideest siiski 

vaimustuses olla, kuigi vaevalt et 2-astmelise menetluse korral võiks tegu olla küsimusega, 

millega keegi  Strasbourgi saaks pöörduda. Mõjub hirmutavalt see, et paistame liikuvat suunas, 

et meil on üks faktikohus ja kaks instantsi. Ehk aga pole tõesti faktikohut siiski kaks korda alati 

vaja, seda enam, et ristküsitlus toimubki vaid ühes astmes. Seoses Riigikohtu ja tõendite 

hindamisega võiks panna menetlusõiguse oluliste rikkumiste loetellu järgmise täienduse: raske 

eksimus materiaalsete asjaolude tuvastamisel. Kokkuvõttes on PS muutmine poliitiline otsus. 

Üks variant on luua võimalus, et menetlus algab maakohtus kuid Saksamaa eeskujul oleks 

lihtsamas asjas põhjust apelleerida ja raskemas mitte. 

4) Kui juba põhiseaduse muutmine jutuks tuli, siis tulekski arutada üldiselt, kas Eestile üleüldse 

on kolmeastmeline süsteem jõukohane. 

5) Aegumise tõttu lõppevad meil suured majandusasjad, seega need võiks alata teisest astmest. 

6) Kolmeliikmelises koosseisusasjade otsustamine on hoopis teine tase. Seega on mõistlik 

variant ka see, kui maakohus arutab kolmeses koosseisus ning vahele jääb apellatsioonkohus. 

7) Seda teemat tuleks analüüsida. Tehnilises plaanis on võimalik kaks lahendust – 1) I aste on 

maakohus ja edasi läheb otse Riigikohtusse; 2) teine variant oleks, et ringkonnakohus on I aste. 

Väärtegudes on hüppav kassatsioon kehtinud ligi 10 aastat ja pole nähtud põhiseaduslikkuse 

probleemi. Ressurside teema tõusetuks mõlemal juhul. Kui esimene aste on ringkonnakohus, 

siis eeldab see ringkonnakohtu koosseisu suurendamist. Kui ringkonnakohus jääks vahele, kuid 
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ütleme, et peaks olema kolmeliikmeline kohus esimeses astmes, siis peaks ringkonnast ressurss 

maakohtusse liikuma. Olemasolevate koosseisudega ei ole võimalik küsimust lahendada. Kui 

sellega üldse tegeleda, siis on just praegu selleks väga hea aeg: neil aastatel on kohtunike 

korpusest 1/3 vahetumas. Saame liigutada loomulikult vabanenud tühje kohti.  

8) On teatud kriminaalasjad, kus on mõistlik, et esimene menetlev kohus võiks olla 

kolmeliikmeline, kuid põhiseaduse kontekstis ei saa leppida sellega, et see esimene aste on 

ringkond. Kvaliteetsem menetlus oleks võimalik ka maakohtu tasemel ning viidaks läbi suures 

kohtumajas, mitte väikeses. Sellisel juhul saaks hüppe korras kohe Riigikohtusse. See on 

põhiseaduse seisukohalt parim. 

9) Prokuratuur on äraootaval positsioonil. Mõeldav on see, et  ringkonnakohus võiks ise end 

vahelt ära jätta, kui soovib. Kolmandas astmes faktide üle vaielda meeldiks ka prokuratuurile. 

 

Kokkuvõttes leiti, et kaheastmelise kohtumenetluse võimalikkust ja piire tasub analüüsida. 

Kuritegude kataloogi määratlemine saaks samas olema väga keeruline. Põhiseaduse muutmist 

praeguses etapis täielikult ei välistata. 

 

5) Võimaluste leidmine kohtueelse ja kohtuliku menetluse dubleerimise vältimiseks 

seoses tõendite kogumisega  

 

Aruteludokumendi tekst: 

Paljureformitud kohtumenetluse regulatsioon ja kohtupraktika selle rakendamisel ning 

vastukaaluks üsna muutumatuna säilinud kohtueelse tõendite kogumise sätted on koostoimes 

loonud olukorra, kus tõendite kogumise töö kohtueelses menetluses tuleb sisuliselt dubleerida 

kohtumenetluses. Kuivõrd ka kohtupraktika süüdistuse konkreetsust tagavate kriteeriumite osas 

on äärmiselt range, siis tulemuseks on mahukad toimikud ja nö positsiooni tagamiseks tehtavad 

hulgalised menetlustoimingud, mis võivad kohtumenetluses jätta mulje kui tarbetust ballastist. 

Arutleme, kas on võimalik leida viise kriminaalmenetluse tõhustamiseks läbi 

seadusemuudatuste või on tegemist ennekõike küsimusega, mis peaks lahenduse leidma 

kohtupraktikas. Vt ka TÜ analüüsi ptk 9 (tõendamise standard). Vt ka lisatud Andreas Kanguri 

ettepanekuid. 

 

Arutelu 

1. Üldpõhimõtted 

1) Eelistatav oleks, et ei piirdutaks vaid nt kohtueelse menetlusega tegelemisega ja ei muudetaks 

vaid osa paragrahvidest. Kui muudetakse, siis tuleks mõelda tervikuna, millist seadust vajame 

– sh kohtumenetluse osa. Eesti on läinud kahte erinevasse suunda – alternatiivmenetlused ning 

üldmenetlus, kusjuures viimases tõusetuvad kohtumenetluse küsimused. Vaja oleks justkui 

kahte erinevat menetlust – alternatiivmenetlused ja üldmenetlus. Viimase puhul pole pikka 

kohtueelset menetlust vaja: oleks hoopis vaja võimalikult kiiresti oma algtõenditega kohtu ette 

jõuda. Olulisim on see, kuidas alguses otsustada ära, millal minna kohtu ette ja mis menetluses. 

Teatud kuritegudes ei olegi muud varianti, kui minna üldmenetlusse. Äkki oleme 5-7 aasta 

pärast valmis selleks, et viime tõendid kohe kohtu ette, kui on teada, et asi läheb üldmenetlusse, 

sh viime juba avalikku menetlusse minnes asja nö põhikohtuniku ette, kes määratakse juba 

algetapist peale. Kohus määratleks kohe algul, milliseid tõendeid võib kasutada. Kohus ja 

kaitsjad oleks asjaga jooksvalt kursis. Kui asi jõuab põhiistungini, siis hakkaksime juba kohe 

sisuliselt arutama. See välistaks dubleeriva töö. Teiseks aga, rääkides menetlusest, kuhu saab 

minna alternatiivmenetlustega, siis on olulisim digitaliseerimine. Täna on vale, et vaatame 

paberkandjal salvestisi, see menetlus ei ole e-riigile kohane. 
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2) Pakutud kiiremini kohut kaasav menetlus kõlab mõneti Grand Jury moodi, selle vahega, et 

nemad ei otsusta süüküsimust. Pakutud variant ei lahenda küsimust, et asja lõpuks arutava kohtu 

ees tuleks siiski pidada maha lõplik lahing tõendite esitamise-lubatavuse üle.  

3) Põhimõtteliselt võib nõustuda ka lisas 1 pakutud eelmenetlusega põhimõtteliselt nõus. See 

teema vajab aga väga detailset lähenemist. 

4) Oleks hea, kui menetluse algul saaks paika menetlusliik, kuid see on keeruline. Mingid 

tõendusprotsessid peab ikka tegema, kui palju, ei kujuta ette. Samas on karta, et kui kohe juba 

otsustada ära üldmenetluse kohtunik, siis võib kohtu erapooletus kannatada. Juba täna on nii, 

et valides üht menetlusliiki, ei jääda sellele kindlaks.  

5) Menetluse alguses menetlusliigi üle otsustamise kohta võib arvata, et kui siin oleks lihtne 

lahendus, siis aitaks see kindlasti menetlust lihtsustada, kuid paraku seda ei otsusta riik, vaid 

kahtlustatav. Üldmenetluse valik on sisulisi kahtlustatava õigus. Tänase inimõiguste 

konventsiooni raames ei saa me seda otsustusõigust võtta riigile. Või siis peaksime leiutama 

mingi teise,  lihtsama ja kõiki standardeid järgiva menetluse. 

6) Kui me kohtueelse menetluse väga ära õgvendame, siis tekib meil rohkem üldmenetluse asju, 

sest kuidas me siis lühimenetlust teeme. Mis puudutab paralleelseid menetlusi, millest osa läheb 

liht- ja osa üldmenetlusse, siis ohunäite leiab Inglismaalt, kus on tendents suruda kahtlustatav 

guilty pleale ja tulemus on see, et nende regulatsiooni kritiseeritakse enesesüüstamise privileegi 

nulliajamises. Seetõttu ei saa väga varajases menetlusfaasis relsse eraldi lükata. Seetõttu kas 

ikka peab seda seaduse tasandil muuta. Ehk saab siiski anda suuniseid asutustes. 

7) Kindlasti peaks meil olema laual teema, kas üldmenetluse algust saab tuua varasemaks, kas 

saame teatud formaalsusi võistlevale menetlusele eelnevas menetluses vähendada. Praktiliselt 

me päris täpselt ei kujuta ette seda, et otse saaks kohtusse minna, ka common law maades võtab 

siiski kohtuistugi eelne menetlus rasketes asjades kaua aega. Ka kui menetlus toimub kohtu 

kontrolli all, ei võta see hilisemas menetluses ära tõendamiskoormist. Ja probleem on ka see, et 

common law on kujunenud välja ajalooliselt ja teiste kuritegude pealt.  

8) Me ei saa kohandada seda, mida on vaja, sellele, mida suudame ning siis pigem ärgem 

tehkem juba midagi poolikult. Samas on olulisi asju, mis vajavad ikkagi lähiaastatel 

lahendamist. Eks tehakse ka täna lollusi, kuid eitada ei saa, et asjade aegumine toob toob riigile 

kahjunõudeid, mistõttu tuleb selles osas kriminaalmenetlusele kui tervikule peale vaadata, kui 

asjad aeguvad. 

 

2. Nn osaline tõendamisest vabastamine/omaksvõtt ja lühimenetlus 

Kuidas suhtuda selles kontekstis ideele osalise tõendamisest vabastamise osas poolte 

kokkuleppel. See oli 2011 jõustunud eelnõu esialgses versioonis, kuid Riigikohus on olnud selle 

vastu. 

Arutelu: 

1) Tänane tõendamisregulatsioon ja legaliteedipõhimõte sunnib kõike tõendama. Kui öelda 

vastu, et kokkuleppemenetlus on ju ka olemas, siis tekib küsimus, kas üldmenetlusest ei saagi 

nii kokkuleppemenetlus. Hirmutav on öelda kohtuotsuses, et kuna kõik võeti omaks, siis 

järelikult ongi süüdi. 

2) Kui aktsepteerime kokkuleppemenetluse olemasolu, siis ei tohiks välistada omaksvõttu ehk 

teatud faktide osas kokkulepet. See oleks niiöelda osaline üldmenetlus. Miks teha täiendavat 

kulutust, et võistlevas menetluses tuvastada seda, millega kõik on niigi nõus. 

3) Üldmenetlustes käibki tihti suur vaidlus karistuste üle, nt 424. Tõendite üle seal vaidlust pole. 

4) Enamus toetab ilmselt osalist tõendamisest vabastamist teatud kujul. 

5) Omaksvõtt kui võistlevas menetluses üldse tõendamisest vabastamise alus on küsitav. Kuid 

kui faktide üle vaidlust ei ole, siis võiks eelmenetluses kogutud tõendite üleandmisega edasi 

minna. See on endiselt üldmenetlus, sest muud vaidlused toimiks nagu ikka. See oleks hea 

kompromiss, kuna kohus saaks ikka ise otsustada. Lühimenetlusest erineks see sellega, et 
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ilmselt kõike omaks ei võeta, aga iga detaili siiski ei aruta. Osaliselt uurimine toimuks ning see 

oleks üld- ja lühimenetluse vahepealne. Kohtul peaks siiski olema võimalik kontrollida ka 

eelmenetlusega kogutud tõendeid, mitte lihtsalt leppida. 

8) Erinevus lühimenetlusest seisneks selles, et saaks ka täiendavaid tõendid koguda, mida 

lühimenetluses ei saa. 

9) Menetlust aitaks kindlasti kiirendada, kui mingisugune selline omaksvõtt oleks võimalik. 

Samas ei saa unustada, et kaitseaktile pandi ka lootusi, kuid see on kujunenud formaalseks. Ka 

seal võiks märkida, et mis võetakse omaks ja mille üle vaieldakse. 

10) Ehk oleks mõistlik kaotada olemasolev lühimenetlus ära ja luua uus lühimenetluse, kus on 

võimalik esitada lisatõendeid. 

11) Lühimenetluse probleemiks on see, et see toimub vaid kahtlustatava nõusolekul. 

12) Ehk me ei peaks tegema küll uut lihtmenetlust juurde, vaid muutma olemasoleva 

lühimenetluse plastilisemaks, et kohtueelses menetluses olevad tõendid saaks olla kasutatavad, 

kui vastaspool on nõus. Kahtlustatava nõusolek peaks olema igal juhul. 

13) Lühimenetluses võiks vähemasti aktsepteerida mingite muutunud andmete osas 

registriväljavõtete esitamist lisaks toimikus olevale. 

 

3. Salvestused ja protokollid 

1) Kas on loogiline, et ülekuulamiste jms elementaarsete isikuliste tõendiallikate puhul 

eelistame allikat, kuid muude uurimistoimingute protokollide puhul, kus allikaks on politseinik, 

muutub paber tähtsamaks. Kui aga liigume digitaliseeritud värgi suunas, siis äkki ei ole enam 

vaja nii pikki uurimistoimingu protokolle, ehk oleks kompromiss seal, et kui suudame nii hästi 

fikseerida salvestusel, siis pole pikka protokolli vaja.  

2) Üldisemas plaanis võiks analüüsida läbi, millistes toimingutes saab salvestusi teha ja 

nendega protokollid asendada. See viiks menetlust digitaliseerimise poole. Politseiametnik, kes 

teeb vaatlust, ka räägiks salvestusele peale, mida kohus saaks vaadata ja kuulata. Kui tekib 

detaili osas täpsustusvajadus, siis võib ka menetleja kohtusse tulla, kuid niisama dubleerimist 

ei peaks toimuma. Politsei hea meelega analüüsiks läbi, millal ja mille arvelt vähendada 

dokumenteerimist. 

3) Paljud on näinud ka 3D prillide presentatsiooni, mistõttu ehk see ongi tulevik. Priit Heinsoo 

lisab, et meil on juba täna 3D skänner ja paljudes riikides 3D hologrammid. 

4) Kas kõik see hakkab käima ka jälitusprotokollide kohta ehk et kas nad jäävad kirjalikuks või 

asendatakse salvestustega? Millise tehnikaga see hakkab toimuma ja kuidas peaks kohus neid 

salvestusi päevade viisi kuulama. Ehk ikka neid ei hakkaks vaid salvestistena esitlema. See 

võiks olla erand. 

5) Samas on tihti ikka helisalvestise kvaliteet halb, seal on nüansid. Jälitus on ka sensitiivne. 

Tõendiväärtus peaks olema primaarne. 

6) On ka olukordi, kus jälitustoimingu salvestusel on võõrkeelne tekst, mis võib ka seada 

esiplaanile protokolli. 

7) Delikaatsetes asjades on ehk siiski mõistlik kirjutada tekst varem üles, mitte jätta viimasesse 

hetke – võib olla vaidlus mõnes väga olulises sõnastusküsimuses.  

8) On oluline, et algset tõendit saaks kasutada. Tehniline baas on oluline. 

9) Peaasi ongi see, et nii salvestisel kui protokollil oleks tõendiväärtus: kumba on otstarbekam 

kasutada, see otsustatakse asja käigus. 

 

4. Tunnistajate ülekuulamise küsimus 

1) Kas näiteks ülekuulamised peavad olema kohtueelses menetluses nii pikad – äkki piisaks 

lühikokkuvõttest. Võiks olla algtõendina salvestus, mida kohus saab kuulata. Riik teeks lihtsalt 

lühidalt ülevaate ja pikk detailne ülekuulamine peaks toimuma kohtus. Peamine, et me ei 

kaotaks aega dubleerimisega. Kui jõuame 4-5 aasta pärast kohtusse, siis päriselt tunnistajad ei 
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mäleta. Kas oleks võimalik, et saaksime viia kohtule paki pabereid, kus on lihtsalt kirjas 

tõendid. 

2) Selleks pakiks pabereid ongi süüdistusakt, kuna sisuliselt ei nõua seadus kohtueelses 

menetluses tunnistajate ülekuulamist. Ülekuulamise tegemata jätmiseks ei ole vaja seadust 

muuta. 

3) Prokuratuur ei pea minema kohtusse paberipakiga, vaid kohtule peab viima tunnistaja. 

4) Tegelikult on tunnistajate ülekuulamine dubleerimine ja kohtueelsest ülekuulamisest võiks 

loobuda. 

5) See on prokuröri julguse küsimus. Prokurör tahab ikka minna kindlale versioonile. 

Ülekuulamata jätmisega ja ütluste fikseerimata jätmisega kaasneb lihtsalt risk. See pole seaduse 

küsimus. 

6) Prokurör tahab ju ikka teada, mis tunnistaja räägib. 

7) Kui kaitsja saaks eeluurimise lõpus tunnistaja nime ja reakese, mis asjaolu kohta ta ütlusi 

annab, siis see sobiks. Siis sõltub menetlustaktikast, kas kaitsja helistab tunnistajale. Kaitsjal 

peab olema aga enne istungit juba võimalik teda ette valmistada. Või peaks saama vähemalt 

enne tunnistaja teisesküsitlust ja pärast esmasküsitlust seedida tema ütlusi. 

8) Peaasi on see, et prokurör peaks olema tunnistajas kindel. Toetaks igati seda, et ei tehta 8-

lehelisi protokolle, vaid prokurör tuleb lihtsalt tunnistajaga kohtusse.  

9) Siiski võib olla probleem selles, kuidas kaitset ette valmistada -  see tingiks istugi 

edasilükkamist. 

10) Lahendus võiks olla, et ütlused küll salvestataks, kuid protokolli ei tehta, vaid tehakse 

kokkuvõte. Kaitsja saab kuulata salvestist, mis muidugi tähendab salvestusruumi. See on tohutu 

maht ja seda tuleb kaaluda. 

11) Ehk siiski saab kõigepealt muuta mõtlemist, mis oleks väga hea. 

12) Lõpetuseks võib osutada asjaolule, et kui prokurör peaks iga tunnistajaga suhtlema, siis 

selleks on vaja raha. Seega selles küsimuses otseselt seadust muuta ei ole vaja ja alustada saab 

mõtlemise muutmisest.  

 

Kokkuvõttes leiti selles punktis üksmeelselt, et edasist analüüsi väärivad salvestused tõendina 

ja nende tõendiväärtus ning lühimenetluse plastilisemaks muutmine, sh teatud küsimustes 

tõendite osas kokkuleppe sõlmimine vms. Üldmenetluse alguse varasemaks tõstmine las jääb 

õhku. Edasises menetluses vaadatakse muu seas peale ka täiemahulise kohtueelse uurimise 

küsimusele. Diskussioon peaks käima ümber selle, kuidas vähendada formaalsusi: tõendid peab 

mõistagi üles leidma, aga täna võtab vormistamine liiga palju aega ja on bürokraatlik. 

Kokkuhoidu saab dubleeriva bürokraatia arvelt 

 

 

 

6) Digitõendite kogumine  

 

Aruteludokumendi tekst: 

Praktikud nii advokaatide, prokuröride kui kohtunike hulgas on aina enam osundanud, et täna 

kasutatakse väga paljudes kriminaalasjades tõendina läbiotsimisel saadud elektroonilist teavet 

ning selliste tõendite tähtsus suureneb pidevalt. Ka õiguskantsler on osundanud vajadusele 

kehtestada elektrooniliste tõendite kogumisele täpsem regulatsioon, arvestades elektroonilise 

suhtluse laia kasutusala ning elektroonilistes andmekandjates sisalduva info teatavaks 

saamisega kaasnevat põhiõiguste riive ulatust. Elektrooniliste tõendite hankimise ja 

kriminaalmenetluses kasutamise arusaadava reguleerimiseni ei ole täna paraku jõutud, samas 

kui nn tavatõendite suhtes kehtivate normide rakendamisel digitaalsele teabele jääb õhku 

mitmeid küsimusi nii isikute menetlusõiguste tagamise kui ka tõendite lubatavuse ja 
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kontrollitavuse osas. Regulatsiooni puudulikkus on muutunud iseäranis teravalt tajutavaks 

selliste tänapäevaste tehnoloogiliste arengute kontekstis, mille tulemusena koht, kus 

arvutiandmed „asuvad,“ ei ole enam jurisdiktsiooniliselt määratletav. Nii tuleb seadusandjal 

muuhulgas lahendada Eestilegi kohalduva Arvutikuritegevusvastase konventsiooni artiklist 19 

tulenev küsimus, kuidas reguleerida otsingute laiendamist Eestis paikneva arvutisüsteemi 

kaudu teistele juurdepääsetavatele arvutisüsteemidele väljaspool Eestit, kui on alust arvata, et 

otsitavad andmed paiknevad just seal. Vt ka TÜ analüüsi ptk 8. 

 

Arutelu: 

Kõik möönsid probleemi olulisust. Tuleb meeles pidada, et koos tõendite kogumisega tuleb 

rääkida ka nende esitamisest kohtus. See tuleb lahti kirjutada, arvestades tõendiliigi eripära. See 

on tõesti väga oluline valdkond, kus on  kaitsja võimalused väiksemad ja häid lahendusi leida 

raske.  

 

7) Eeluurimiskohtuniku institutsiooniga seonduva korrastamine 

   

Aruteludokumendi tekst: 

Eelmises punktis viidatud põhiõiguste seisukohalt olulise küsimuse kontekstis kerkib järgmise 

märksõnana esile eeluurimiskohtunik, kelle roll on roll on alates KrMS kehtima hakkamisest 

10 aastat tagasi üha tähtsust kogunud. Arvestades tõusvat tähelepanu menetlusõiguste 

tagamisele süüteomenetluses, on see ka enesestmõistetav, kuna Riigikohtu 

kriminaalkolleegiumgi on toonitanud lahendis nr 3-1-1-41-08, et eeluurimiskohtuniku 

ülesandeks on garanteerida kriminaalmenetluse raames menetlustoimingute tegemisel 

täiendav põhiõiguste kaitse. Kriminaalmenetluse seadustiku revideerimise käigus tuleb läbi 

mõelda, millisel ülesanded peaksid kohtueelses kriminaalmenetluses kuuluma 

eeluurimiskohtunikule ning kas eeluurimiskohtuniku positsioon seadusandluses vajaks 

konkretiseerimist (so et see ei oleks pelgalt lisaülesandeks kriminaalasjade sisulise arutamise 

kõrval süüdistusmenetluses). 

 

Arutelu: 

1) Selles küsimuses on vaja eeluurimiskohtunike arvamust. Harju maakohtus 

eeluurimiskohtunikult on ta kuulnud, et tal pole aega vahistada. Eeluurimiskohtunikud ei 

vabane muust menetlusest, nende töökoormus on pöörane. Selliselt on eeluurimiskohtuniku 

kontroll muutumas formaalseks. Eeluurimiskohtuniku instituut vajaks eraldi reguleerimist. Et 

ei oleks vaja teha edasilükkamatuid toiminguid, peavad nad olema kättesaadavad. 

Eeluurimiskohtunikust peaks saama hea eeluurimispartner; kui vaja, siis 24 h kättesaadav 

2) Kas siis, kui 2016 suureneb kohtunike roll läbiotsimislubade andmisel, on nende ressurss 

piisav, arvestades, et tegu on väga suurt operatiivsust nõudva toiminguga? 

3) Eeluurimiskohtunikud on ülekoormatud, tööd on üha rohkem ja kohtunik pole alati kohe 

vajadusel kättesaadav. Eeluurimiskohtunik võiks olla eraldi kohtunik. Seaduse muutmist see 

iseenesest ei vaja, vaid on pigem ressursiküsimus ja tööjaotus. Probleem on ka see, et väikestes 

kohtumajades on eriti raske tagada eeluurimiskohtunikku, samas mujale sõitmiseks peavad kõik 

asjaosalised sõitmisele kulutama.  

4) Väiksemates kohtumajades tekib küsimus valvekohtunikuga, sest ta ju menetleb muudki,  

mis tähendab, et prokuratuur ei saa minna vahistama. See eeldabki, et kohtul oleks teatud hulk 

eeluurimiskohtunikke ja ta peaks olema muust tööst vabastatud. 

5) Sellest teemast tasub rääkida Tallinna eeluurimiskohtunikega. Seoses põhiõiguste paketiga 

on läbiotsimiste jaoks vaja ressurssi, mis võimaldaks tegutseda kiiresti. 

6) Samas kui teha eraldi institutsioon, siis see raskendab omakorda tööjaotust ja koormuse 

ühtlustamist. 



11 
 

7) Eraldi institutsiooni all tuleb ennekõike silmas pidada eeluurimiskohtuniku töö eraldi 

väärtustamist. Siinkohal peab just JuM justiitspoliitika osakond arvestama, et kui hindame 

kohtuniku tööd, siis peame panema ka eeluurimiskohtuniku töö pilti ja eeluurimuskohtuniku 

vaate JUM orbiidile. Me peame arvestama eeluurimiskohtunikke ka  soorituskokkulepetes. 

8) Ka riigikohus tunnistab, et on eeluurimiskohtunike vallas on probleem. Riigikohtu 

koolitusosakond on võtnud suuna sellele, et nn erikohtunike nimetamisel (sh täitmiskohtunik, 

eeluurimiskohtunik)  korraldatakse neile koolitus, et nad tuleksid toime eelseisvate muutustega. 

9) Laiemalt eeluurimiskohtuniku teemale vaadates tekib küsimus, kas see, mis ta teeb, on 

põhiõiguste riive lubamine, või on eeluurimiskohtuniku tegevus seotud asja lahendamisega. 

Kui eeluurimiskohtuniku töö on olemuselt siiski põhiõiguste riivega seotud, siis kas peab ikka 

saama kaevata kohtuniku „ei“ peale. KrMS kohaselt saab prokurör vaidlustada vahistamise ja 

aresti „ei“ ning see ei ole seaduse mõttes süstemaatiline.  

10) Kui põhiõiguste aspektist vaatame, siis ei peaks prokuratuur kaevata saama. Küll aga 

märgib ta, et kaebeõigus on siiski seotud ka õiguskultuuri arendamisega. 

 

Üldiselt ei peeta siiski viimatimainitud kaebeõiguse küsimust esmajärguliseks probleemiks, 

mida lahendada. Üksmeeles ollakse selles, et eeluurimiskohtuniku rolli tuleb analüüsida ning 

selleks tuleb pöörduda ka kohtunike endi poole laiemalt.. 

 

 

8) Siseriiklike tõkendite ümbervaatamine järelevalvemeetmete raamotsuse 

kontekstis 

 

Aruteludokumendi tekst: 

Käesoleval kevadel jõustusid KrMS muudatused, mis viisid Eesti seaduse kooskõlla Euroopa 

Liidu liikmesriigis tehtud vahistamise asemel alternatiivse tõkendi kohaldamise otsuse 

vastastikuse tunnustamise ja täitmise regulatsiooniga (raamotsus 2009/829/JSK1 Euroopa 

Liidu liikmesriikides vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta 

järelevalvemeetmete rakendamise otsuste kui kohtueelse kinnipidamisega seotud alternatiivse 

võimaluse suhtes). Siiski tuleb möönda, et raamotsuse rakendamine saab olema kehtiva seaduse 

alusel mitmeski mõttes tinglik. Raamotsus loetleb nimelt tagavate meetmetena järgmised 

kohutused: 

1) kohustus teavitada täitva riigi pädevat asutust mis tahes elukohamuutusest eelkõige selleks, 

et saada kätte kutse;  

2) kohustus mitte siseneda taotleva või täitva riigi teatavatesse paikadesse või 

kindlaksmääratud piirkondadesse;  

3) kohustus viibida vajaduse korral kindlaksmääratud aegadel kindlaksmääratud kohas;  

4) kohustus, mis sisaldab piiranguid täitva riigi territooriumilt lahkumise kohta;  

5) kohustus ilmuda kindlaksmääratud aegadel konkreetsesse asutusse;  

6) kohustus vältida kontakte konkreetsete isikutega, kes on seotud väidetavalt toime pandud 

kuriteoga. 

Võrreldes ülalviidatud loeteluga on Eestis kohaldatavate vahistamise alternatiivsete tagavate 

meetmete valik kasin. KrMS 4. peatüki 1. jagu näeb lisaks vahistamisele ette võimaluse 

kohaldada elukohast lahkumise keeldu, kaitseväelase järelevalvet, kautsjoni ning vahistamise 

asendamist elektroonilise valvega. Asjakohastest muudest meetmetest võib välja tuua KrMS 4. 

peatüki 2. jaos sätestatud ametist kõrvaldamise ning kannatanu kaitseks kohaldatava ajutise 

                                                           
1 ELT L 294, 11.11.2009, lk 20-40. 
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lähenemiskeelu. Seega on tõenäoline, et ka Eesti kriminaalmenetlusõigus vajab tõkendite ning 

teiste kriminaalmenetluse tagamiste vahendite regulatsiooni revisjoni, mille käigus loodakse 

ennekõike uusi tagavate meetmete liike. Muudatused võivad menetlust tagavate meetmete 

mitmekesistamisega olla abiks nii paremal põhiõiguse tagamisele kui ka ressursside 

optimaalsele kasutamisele.  

 

Arutelu: 

Kas Eestis oleks vaja täiendavaid tõkendeid lisaks juba KrMS-s olevatele? 

1) Nt inglastel on sotsiaalmajad, kuhu paigutatakse aresti asemel ning  pakkumineku 

vältimiseks võetakse nt Saksamaal reisidokumendid ära. 

2) Väljaandmisvahistusel pole praegu alternatiivi ning sinna tuleks kindlasti mingi pehmem 

tõkend kõrvale leida.  

3) Asi on kultuuriruumis ja selles, et oleme teatud tööriistadega harjunud. Tema arvates tasuks 

alternatiivide loomist kaaluda: kui võimalused oleks, siis neid ehk ka kasutataks. 

4) Meie põhiseadus on vahistamisaluste osas liiga kitsas. Pakkumineku aluse alla üritatakse 

igasuguseid asju toppida.  

5) Võiks olla selline kerge tõkend nagu teavitamise kohustus ehk et peab teatama, kus isik 

parasjagu viibib. 

6) Äkki me ei rakenda elukohast lahkumise keeldu piisavalt. Sinna alla läheb tegelikult kõik, 

mis on selles raamotsuse loetelus. 

7) On isikute kontingent, kel pole kindlat elukohta, aga kelle puhul on kindlus, et nad ei kao 

kuhugi. Neile sobiks ju see, kui kohustutakse käima end näitamas. 

8) Probleemiks on ka see, kui süüdistatavad tulevad kohtusse joobes. Vahistamise alust ei ole. 

Võiks olla mingi variant, mille alusel saaks neid kriminaalmenetluses kinni pidada. 

9) Kodutute teema on tõsine: Virumaal sai vahi alla võetud elukoha puudumise tõttu, kuigi 

isikul soojak oli. Kohustus näitamas käia võiks seetõttu olla. 

 

Kokkuvõttes nõustuti, et tõkendite liikide laiendamist tasub analüüsida. 

 

 

9) Muud küsimused 

 

Aruteludokumendi tekst  

Näiteks on tõstatatud küsimus sellest, et on vajalik ette näha seaduses menetlusalternatiivid 

isikule, kes on süüdiv, kuid karistus ei ole tema puhul otstarbekas, samas võimalus saata isikut 

koheselt ambulatoorsele sundravile kriminaalhooldaja järelevalve all puudub. (See võib olla 

pigem ka küsimus materiaalõiguslike muudatuste tarbeks). Tagasisides ümarlauakutsele on 

sundravimenetlusega seotud probleemideploki toonud esile ka kohtunik Sten Lind. 

Ringkonnakohtunik Sten Lind on markeerinud ära veel järgmised probleemid: 

„Reguleerimist vääriks nende andmebaaside andmetele tuginemine, millele on juurdepääs 

kohtutel, kuid mitte avalikkusel (nt karistusandmed). Teoreetiliselt võttes tekib lühimenetluses 

probleem, kui selgub, et kohtumenetluse ajal on jõustunud teine kohtuotsus (mis on sisuliselt 

dokumentaalne tõend),  mida toimikus ei ole ja milles mõistetud karistusega tuleks mõista 

liitkaristus. Samuti tuleb ette, et prokurör esitab lühimenetluses kohtuistungil uue 

karistusregistri väljavõtte, kuna toimikus olev ei ole enam aktuaalne  - ka see on ju tõend. 

Kokkuleppemenetluses võiks olla lubatud mõningate paranduste tegemine kohtumenetluses 

(taas võiks näitena tuua olukorra, kus vahepeal on jõustunud teine kohtuotsus ja vajalikuks 

osutub liitkaristuse mõistmine). Kokkuleppemenetluses on ka muid asju, mis vajaks ümber 

tegemist.  
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Mulle tundub, et pärast seda, kui jõustusid muudatused, mille kohaselt on kohustuslik 

kohtuotsuse tõlkimine, kui süüdistatav eesti keelt ei mõista, valitseb segadus kaebetähtaegade 

kulgema hakkamise osas. 

Veel üks mõtlemise koht on KrMS § 88 lg 2, kuna sellest ei ole ilmselt kunagi kinni peetud. 

Igasugu sinikate ja marrastuste fikseerimisele ei kaasata küll pea kunagi mingeid 

meditsiinitöötajaid (prokuratuuri põhjendus on, et sellisel juhul ei ole vaja kuriteojälgi 

avastada, vaid ainult need fikseerida...) .“ 

Samuti on lisatud eraldi failina Andreas Kanguri mõtted, millest võib olla osaliselt abi ka 

probleempunkti nr 5 käsitlemisel.  

 

Arutelu: 

 

Otsustatakse, et tõstatatud sundravi küsimusi käsitletakse eraldi ja mitte revisjoni raames, kuna 

need küsimused vajavad lahendamist kohe ning lisaks ei ole nad ka nö läbivad. Täpsemalt on 

neid käsitletud KrMS kommentaaris.  

 

Aasta teises pooles jagab JuM laiali analüüsiteemad töögrupi jaoks. 

10 aprillini võivad kõik saata oma märkusi ja need lähevad protokolli lisaks.  

 

02.06.2015 

 

Lisad: 

 

1 – Andreas Kanguri ettepanekud 

2 – Juhan Sarve ettepanekud 

3 – Sten Linnu ettepanekud 

4 – Dilaila Nahkur – Tammiksaare ettepanekud 

 

 

Lisa 1 – Andreas Kangur 

KrMS võistleva menetluse probleemkohtadest 

 

 

1. KrMS § 289 järgi avaldamine usaldusväärsuse kontrolliks 

KrMS § 289 kohaselt võib kohus määrata tunnistaja kohtueelses menetluses antud ütluste 

avaldamise, kui need on vastuolus ristküsitlusel antud ütlustega. See eeldab, et kohus teeb 

vastuolu esinemise või puudumise kindlaks veel enne ütluste avaldamist. Kui aga ütlusi pole 

veel avaldatud, mille pinnalt kohus siis vastuolu peaks tuvastama? Toimikut kohtul ju ei ole. 

Praktikas toimub protseduur selliselt, et pool peatab ristküsitluse, palub kohtult luba avaldada 

ülekuulamisprotokollist lõigu, milles ta näeb vastuolu kohtus kuulduga; seejärel kohus kuulab 

ära vastaspoole seisukoha (ja selleks hetkeks on vaidlusalust kohtuvälist avaldust ette loetud 

juba vähemalt üks, aga ehk isegi kolm korda) ja otsustab siis, kas „lubada avaldada“ või mitte. 

Kui kohus avaldamise lubab, loetakse vaidlusalune lõik tunnistajale veelkord ette. Kui kohus 

aga avaldamist vajalikuks ei pea, jääb lõik viimast korda ette lugemata. Igal juhul on seda aga 

kohtusaalis selleks ajaks mitu korda kuuldud ja tunnistajal on olnud piisavalt aega välja mõelda, 

kuidas võimalikku vastuolu selgitada.  

 

Loogilisem asjade käik oleks selline, et pool ise oma äranägemisel võib varasemat vastuolulist 

ütlust avaldada ning kohtu ülesandeks jääks siis otsuse tegemise staadiumis muu hulgas ka 

otsustada, kas varasem ja kohtus antud ütlus olid omavahel vastuolus ning milline on selle 
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vastuolu mõju tunnistaja ütluste usaldusväärsusele. Selline lahendus lõpetaks ka kohtutes sageli 

nähtava kemplemise poolte vahel selle üle, kas kohtus kuuldu ja varasemates ütlustes sisalduv 

ikka on üksteisega vastuolus. Ristküsitlus takerdub ning kogu vaidlus on tegelikult mõttetu, 

kuna niikuinii ju varasem ütlus avaldatakse.  

 

Samas laheneks ka küsimus sellest, kas peaks ka kohtutoimikusse võtma selle 

(menetlus)dokumendi, milles varasem vastuoluline ütlus sisaldub. Praegu on kohtunikud sageli 

otsustanud menetlusdokumendi kohtutoimikusse lisamise kasuks ning sellega sisuliselt kahe 

toimiku süsteemi kokku varistanud. Eraldi kohtutoimiku mõte seisneb ju muuhulgas ka selles, 

et kohtul ei oleks otsustamisel käes sellist materjali, millele ta otsuse tegemisel tugineda ei tohi. 

Kui nüüd eeluurimisel koostatud ülekuulamisprotokollid ilma pikemata kohtutoimikusse üle 

kantakse KrMS § 289 kattevarjus, on vana mure tagasi. 

 

 

Lahendus:  

Tunnistada kehtetuks KrMS § 289 lg 3. Sama §-i lg 1 ja 2 sõnastada aga ümber alljärgnevalt:  

 (1) Ristküsitluse käigus võib tunnistaja usaldusväärsuse kontrollimiseks vajalikus ulatuses 

avaldada dokumente ja teabetalletusi, mis sisaldavad tunnistaja ristküsitlusel antud ütlustega 

vastuolus olevat väidet, olenemata dokumendi või teabetalletuse lubatavusest tõendina.  

(2) Avaldada võib neid tunnistaja varasemaid vastuolulisi väiteid, mille kohta tunnistaja on 

ristküsitlusel juba ütlusi andnud.  

 

Iseenesest ei leidnud ka seda loetelu, mis kohtutoimikusse peaks minema – ehk peaks selle 

kohta olema mingi säte? Näiteks:   

§ 160-5. Kohtutoimik 

(1) Kohtutoimikusse kogutakse kohtule menetlusosaliste poolt kriminaalasja menetluses 

esitatud ja kohtu poolt kriminaalasja menetlemisel koostatud menetlusdokumendid. 

(2) Kohtutoimikusse pannakse ka dokumendid ja teabetalletused, mille kohus tõendina 

vastu on võtnud.  

(3) Asitõendid, mille kohus vastu on võtnud, võetakse kohtutoimiku juurde. 

 

Või on see kuskil mujal reguleeritud ja ma lihtsalt ei leidnud üles? Või pole selline regulatsioon 

üldse vajalikki? 

 

 

 

2. Protokollimise ja helisalvestamise vahekord ning kehtiva regulatsiooni teostatavus 

olemasoleva ressursi juures 

Viimaste KrMS muudatustega viidi küll sisse üldmenetluse istungite kohustuslik 

helisalvestamine, ent protokollile ja selle täpsusele esitatavad nõuded jäid muutmata. Sellega 

on esimese astme kohtutele tekitatud tõsine probleem: ressurssi lisamata on sisuliselt antud 

kõikide menetlusosaliste käsutusse täiendav tööriist protokolli täpsuse kontrollimiseks. Kuidas 

aga kvaliteetset protokolli tagada olukorras, kus kohus peab istungeid viis päeva nädalas, st 

sekretär on hõivatud käimasolevate istungitega, ent KrMS § 156-1 lg 3 annab pooltele õiguse 

nõuda allkirjastatud protokolli juba kolme tööpäeva möödumisel istungipäevast. Olemasoleva 

ressursi juures ei ole see võimalik. Samuti ei ole mõistlik kohtuistungi protokolli koostada 

üldmenetlustes samas mahus ja samade nõuete kohaselt, mis oli nõutav siis, kui salvestamist ei 



15 
 

toimunud – sisuliselt on loodud olukord, kus uute tehniliste vahendite ja võimaluste kasutamine 

ei ole kohtute tööd kergendanud, vaid hoopis keerukamaks ja töömahukamaks muutnud. 

Kirjaliku protokolli nõude taga võib näha kaebekohtute soovi saada maakohtus toimunust 

kirjalik dokument, et mitte salvestisi kuulata; samas ei pruugi see olla piisav põhjus selleks, et 

maakohtute igapäevatööd torpedeerida. 

 

Lahendusvariandid:  

1. Konkretiseerida kohtuistungite helisalvestistele esitatavaid nõudeid – 

digitaalsete markerite lisamine peaks olema kasutatava tehnika juures teostatav 

ja on mõistetamatu, miks seda reaalselt ei tehta. Sellisel juhul oleks võimalik 

protokollis ristküsitluse stenografeerimise asemel viidata salvestise 

minutitele/sekunditele ja digitaalsele markerile, mille abil vajalik koht on 

hõlpsamini leitav. Ja mingit ristküsitluse stenografeerimist ei toimugi. 

2. Jätta protokolli sisu nõuded samaks, aga sätestada, et protokoll on kättesaadav 

hiljemalt koos täieliku kohtuotsusega. See ei võtaks maakohtute koormust 

vähemaks, kuid aitaks seda pikema aja peale jaotada. Helisalvestise regulatsioon 

jääb samuti endiseks, mis tähendab, et pool, kellel on mureks kohtukõneks 

valmistumine, saab istungil toimunu meeldetuletamiseks kasutada helisalvestist. 

Samuti jääb pooltele võimalus istungil märkmeid teha. 

3. Ristküsitlust protokolli mitte stenografeerida, istungil piirduda ristküsitluse 

salvestamisega. Apellatsiooni puhul aga siis, kui konkreetselt mingi tunnistaja 

ütluste hindamise või küsitlemisel toimunud menetlusrikkumiste peale 

kaevatakse, peaks kaebav pool ise hoolitsema salvestise vajalikus ulatuses 

transkribeerimise eest ringkonnakohtu jaoks. Riigi jaoks tähendab see kulude 

kokkuhoidu selle osa pealt, kus kaebajaks pole prokurör, vaid kaitsja. 

Transkribeerimise kulud hüvitaks vajalikus ulatuses ja mingi määrusega võiks 

kehtestada selle jaoks piirhinna näiteks standardlehekülje teksti eest. 

Stenogrammi õigsuse eest vastutaks aga see, kes apellatsioonkaebusele alla 

kirjutab – menetlustrahvi ähvardusel kohtu eksitamise katse eest näiteks.   

 

 

3. Tõendi lubatavuse otsustamine otsuse tegemise faasis 

Kehtiv KrMS eristab tõendi vastuvõtmist ja tõendi lubatavuse otsustamist. Kohus peab küll 

istungil otsustama, kas tõend vastu võtta, ent tõendi lubatavuse üle saab otsustada ka otsuse 

tegemise staadiumis. Selline regulatsioon tekitab  olukorra, kus otsustus tõendi lubatavuse 

kohta tuleb pooltele üllatusena ning ilma võimaluseta lubamatuks tunnistatud tõendi asemel 

muid tõendeid esitada. See võimalus omakorda võib olla ajendiks kumulatiivsete tõendite 

esitamisele ja seega kohtu tarbetule koormamisele. Probleeme võib tekitada ka olukord, kus 

sama kohtunik otsustab nii tõendite lubatavuse kui ka hiljem süüdimõistmnise üle. Selliselt ei 

ole kohtunik kuidagi kaitstud lubamatute tõendite poolt mõjutatud saamise vastu. Kohtunikele, 

teadagi, tõendi lubatavuse üle otsustamise toomine otsuse tegemise eelsesse faasi ei meeldiks, 

ent see vastuseis on tingitud tõendi lubatavuse väärast kontseptuaalsest mõistmisest. Tõendi 

lubamatuse toovad kaasa peaasjalikult kaks põhjust: tõend on kas ilmselgelt ebausaldusväärne 

või õiguspoliitilistel kaalutlustel vastuvõetamatu. Näiteks kuuldus, mis erandi alla ei lähe, on a 

priori ebausaldusväärne ning seetõttu tõendina lubamatu, kuna tõendi allikal puudub isiklikul 

tajul põhinev teadmine tõendamiseseme asjaolude kohta. Ebaseadusliku jälitustoiminguga 

kogutud tõendid võivad aga olla küll usaldusväärsed, kuid kallutamaks jältusametkondi 

edaspidistest seaduserikkumistest hoiduma, ei saa kohus neid tõendeid arvestada. Samas ei ole 

tegelikult mingit põhjust, miks kohus peaks tõendi lubatavuse üle otsustamise lükkama otsuse 

tegemise faasi – tõendi lubatavus ei saa sõltuda sellest, kui väga ühel või teisel poolel oma 
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seisukohtade kinnitamiseks konkreetsest tõendist kasu oleks. Samuti ei ole tõendi lubatavus 

selline näitaja, mille üle saaks otsustada alles tõendeid kogumis hinnates. Pigem vastupidi – 

tegemist on õigusliku konstruktsiooniga, mis puudutab konkreetset tõendit – tema vormi ja 

saamislugu, mis ei ole kriminaalasjas tõendamiseseme asjaoludeks. Mis puutub tõendi 

tagasilükkamisse asjakohatuse tõttu, siis see ei ole iseendast lubatavuse probleem, vaid kuulub 

pigem tõendi kaalu hindamise alla. Asjakohatu tõend on kohtuniku jaoks nullkaaluga ning 

omandab kaalu siis, kui kohus näeb, millist kriminaalasjas olulise asjaolu esinemist tõend 

kinnitab või ümber lükkab. Asjakohasuse üle otsustamisega kohtupraktikas probleeme ei ole.  

 

Lahendus:  

Kui esialgu lahendada vaid probleem tõendi lubatavuse otsustamise aja ettepoole toomisest, siis 

on lahendus lihtne: KrMS § 286-1 lg 1-1: “Kui tõendi kohta esitatakse vastuväide, et tõend on 

lubamatu, lahendab kohus vastuväite enne tõendi vastuvõtmise otsustamist. Lubamatut tõendit 

kohus vastu ei võta.” Eelmenetluses esitatud sellekohased taotlused tuleb aga lahendada 

eelmenetluses ka kehtiva seaduse järgi. Kui kohus iseseisvalt jõuab otsuse kirjutamisel 

järeldusele, et mõni tõend on lubamatu, peaks aga uurimise uuendama KrMS § 307 alusel – 

sinna sellekohane alus juurde kirjutada. Näiteks nii: 

“4) kohus leiab, et mõni vastu võetud tõenditest on lubamatu” 

KrMS § 307 lg 1 on ka kummaliselt paindlik oma sõnastuses – nimetatud asjaolude esinemisel 

kohus mitte ei või, vaid lausa peaks kohtuliku uurimise või kohtuvaidluse uuendama.  

 

 

 

 

Kohtuniku kaitsmiseks lubamatute tõendite eest oleks aga vaja pooltele anda võimalus tõendi 

lubatavuse küsimus üles võtta veel enne eelistungit teise kohtuniku ees, nt eeluurimiskohtuniku 

ees. See tekitab erinevaid probleeme, mille lahendamine aga nähtavasti seadustiku pisiremondi 

alla ei kuuluks. 

 

 

 

  

4. Kuulduste reegli kohaldatavus dokumentidele 

Käesoleval ajal lähtub KrMS endiselt võistleva menetluse jaoks täiesti võõrast ja 

põhjendamatust eeldusest, et dokumendid, eriti uurimisasutuse ametnike koostatud 

dokumendid, on esmased tõendid ega sõltu nende koostajatest. See eeldus ei ole millegagi 

põhjendatud. Enamus dokumente on koostatud inimeste poolt ning ei ole mingit alust arvata, et 

inimene, kelle usaldusväärsuse kontrollimiseks kohtus ristküsitlust kasutatakse, oleks 

dokumenti koostades rohkem usaldusväärne kui kohtus ütlusi andes. Pigem tekib praeguse 

seadusega seoses olukord, kus süüdistuse peamine isikuline tõendiallikas jääb ristküsitlusele 

tabamatuks, kuna koostab oma tajutu põhjal dokumente. Sama probleem on ka seoses muude 

“dokumentidega,” mille analüüsimist kuulduste keelamise reegli järgi seadustik praegu 

otsesõnu ei nõua. 

 

Lahendus: 

Ka selle probleemiga tegelemine tähendaks suuremat muudatust, kui vaid “pisiremont”. 

Põhimõtte tasemel tuleks otsustada, et “protokoll” ja “dokument” enam a priori esmaseks 

tõendiks ei ole, välja arvatud konkreetsed juhtumid, kui on põhjust dokumendi sisu selle 

inimallikalisest loojast lahus vaadata. Seejärel tuleks kuulduste definitsioon tuua tunnistaja 

paragrahvi alt välja ning see eraldi esitada selliselt, et see kehtiks nii kirjalikult talletatud kui 
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suust suhu levivatele kohtuvälistele väidetele. Täiendavalt tuleks tasakaalustamiseks sätestada, 

et pool võib nõustuda nt mingt liiki dokumentide esitamisega ülekuulamise asemel. Andke 

mulle teada, kui arvate, et oleks aeg ja koht sellega tegeleda – hea meelega tegelen. 

 

5. Vastuväide kohtu tegevusele peab olema apellatsiooni eelduseks 

Tuntud-teada on kohtunike vastuseis kiuslikele menetlusosalistele, kes oma taotluste ja 

vastuväidetega menetluse kulgemist sihilikult häirivad. Probleemiks on Eesti kohtutes aga 

kujunenud ka nn vaikivad menetlusosalised, kes istungi ajal vastaspoole ja kohtu poolseid 

menetluslikke minetusi vaikselt pealt vaatavad ning alles apellatsioonikohtus 

menetlusrikkumistele viitavad. Kehtivas seaduses puudub säte, mis ka kriminaalasjades 

kohustaks vastuväite kohtu poolt menetluse juhtimisel tehtud otsustustele esitama kohe 

esimesel võimalusel. Võrdluseks – TsMS  sellist sätet sisaldab (§ 333)  

 

Lahendus: 

Lisada KrMS § 266-1 järgmises sõnastuses: 

(1) Menetlusosaline võib esitada vastuväite vastaspoole ja kohtu tegevuse kohta kohtuistungil, 

samuti vastuväite menetlussätte rikkumise, eelkõige menetlustoimingu tegemise vorminõuete 

rikkumise kohta. Vastuväite lahendab kohus määrusega. 

 

 (2) Kui menetlusosaline ei esita vastuväidet esimesel võimalusel, olgugi et menetlusosaline 

teadis või pidi viga teadma, ei saa ta vastuväidet hiljem esitada ega sellele kohtulahendi peale 

kaevates tugineda. 

 

 

6. Tõendamisest vabastamise alused 

Praegu kehtiva süsteemi järgi on faktiliste asjaolude tuvastamisel kolm varianti: üldmenetluses 

tuleb kõike tõendada; lühimenetluses tuleb prokuröril kõike tõendada, kuid kaitse ei sea 

tõendeid kahtluse alla ega esita omalt poolt midagi juurde; kokkuleppemenetluses võtab 

süüdistatav prokuröri faktiväited omaks ja tõendamiseks puudub vajadus. Äkki on mõeldav ka 

vahepealne variant, kus pooled osade faktide osas ei vaidle ja kohtu ette otsustamiseks toovad 

need faktiväited, mille osas üksmeel puudub? Analoogia on olemas tsiviilkohtumenetluses 

(omaksvõtt) ja ka paljude teiste riikide kriminaalmenetluses on eelmenetluse üheks ülesandeks 

poolte nö ühisosa väljaselgitamine, et selles osas mitte kohtus tühja tööd teha. Eesti menetluses 

on juba olemas süüdistusakt ja kaitseakt, mis suunavad pooli enne eelistungit olulistes 

küsimustes seisukohti avaldama, kuid sellest olenemata ei saa kohus kuidagi loobuda tõendite 

uurimisest ka küsimustes, mille osas eriarvamusi ei ole. Variant oleks asi lahendada eraldi 

sättega nt kohtuliku arutamise üldtingimuste või tõendamise all. Näiteks nii: 

 § 268-1. Tõendamisest vabastamise alused 

(1) Kohus võib määrata, et kohtumenetluse pool ei pea kohtumenetluses tõendama asjaolu, 

millega vastaspool on nõustunud. Asjaoluga nõustumine peab kajastuma kohtule esitatud 

kirjalikus dokumendis või olema kantud kohtuistungi protokolli. 

(2) Kui kohus teeb käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määruse, loetakse vaidlustamata 

asjaolud tõendatuks tuginevalt nende üle vaidluse puudumisele. 

7. Tunnistaja ütlustest keeldumise alused 

KrMS § 72 (3): „Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikutel ja nende erialasel 

abipersonalil, samuti lõikes 21 nimetatud isikutel ei ole õigust keelduda ütluste andmisest, kui 

ütluste andmist taotleb kahtlustatav või süüdistatav.” Seega võib süüdistatav nõuda, et arst 

annaks ütlusi mingi kolmanda isiku tervise kohta ja advokaat räägiks välja kõik teiste klientide 

saladused ja vaimulik murraks pihisaladuse hoidmise kohustust? Sellise õiguse andmine 

süüdistatavale ei ole millegagi põhjendatud, kuna tegelikult on ju kutsesaladuse hoidmise 
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kohustus pandud erinevatele ametimeestele selleks, et kaitsta nende ja klientide vahelist 

usaldussuhet – st mitte tingimata süüdistatava kaitseks, vaid kõikide patsientide, advookaadi 

klientide ja pihtijate kaitseks. Korrektne regulatsioon on olemas TsMS-s: ei ole õigust keelduda 

ütluste andmisest juhul, kui ütluste andmisega nõustub isik, kelle kaitseks on saladuse hoidmise 

kohustus seatud” 

 

 

Lisa 2 – Juhan Sarv 

 

Mõningaid esialgseid mõtteid kriminaalmenetluse revisjoniks 

 

 Asendada kriminaalmenetluse seadustik, väärteomenetluse seadustik ja 01.05.2015 jõustuv 

süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadus ühtse süüteomenetluse seadustikuga 

(StMS). 

 KrMS ja VTMS ühendamine väldiks asjatuid kordusi ja põhjendamatuid erisusi, 

tagaks sarnaste instituutide ja mõistete ühesuguse tõlgenduspraktika ning hoiaks ära 

juhtumid, kus üht seadust muutes unustatakse analoogilises küsimuses muuta ka 

"sõsarseadust" jne. Samas jääks ära "mõistatamine", millised kriminaalmenetluse 

reeglid on kohaldatavad ka väärteomenetluses ja millised mitte. Väärteoasjade jaoks 

tuleks ette näha eraldi menetlusliik/-liigid. Olgu märgitud, et Riigikogu eelmise 

koosseisu menetluses olnud VTMS eelnõu oli suures osas kopeeri-kleebi meetodil 

KrMS-st üle võetud. Seda arvestades oleks eraldi seaduste säilitamine iseäranis 

sihipäratu. 

 SKHS-s, nagu ka mitmetes KrMS ja VTMS erimenetlustes (nt 

uurimiskaebemenetlus, vahistamismenetlus, KrMS § 432 lg 3 jpt), puudub mh 

piisavalt üksikasjalik ja selge kohtuliku arutamise kord. Üldmenetluse kord, sh seal 

kehtivad tõendite uurimise reeglid ei pruugi olla erimenetlusteks sobivad. Kõige 

otstarbekam oleks ühtne kohtuistungi üldkord StMS üldosas, millele lisanduksid 

vajadusel iga menetlusliigi isepära arvestavad erisätted. 

 KrMS (või StMS) vajab süsteemset üldosa (vrd TsMS), mis ühelt poolt kõrvaldaks 

praegused regulatsioonilüngad ja teisalt väldiks asjatuid kordusi ja kasuistikat eriosas, nt 

 kohtuistungi üldregulatsioon (vrd TsMS § 341 jj), mis laieneks ka 

kõikvõimalikele üksikküsimuste lahendamise menetlustele (vahistamine, 

kohtulahendi täitmisega seotud küsimuste lahendamine, konfiskeerimise 

erimenetlus jne). Seadus võiks sätestada kohtu õiguse korraldada kohtuistung ka 

selliste küsimuste lahendamiseks, milleks see reeglina kohustuslik pole (vt nt 

RKKK 3-1-1-74-13 p 18). Üksikute menetlusliikide juures on võimelik sätestada 

erisused; 

 menetlustaotluste ja kaebuste menetlemise ja lahendamise üldregulatsioon, mh 

nt läbivaatamise tähtajad, kord, edasikaebamine, taotluse või kaebuse 

tagasivõtmine, ilmselgelt kuritahtlike (menetluse takistamiseks) esitatud kaebuste 

"käitlemise" erisätted jne. Üksikküsimusena osutaksin vajadusele kehtestada 

seaduslik alus jätta korduv samasisuline taotlus läbi vaatamata. Praegu selline alus 

puudub ja ka Riigikohtu praktika kohaselt tuleb korduvtaotlus alati uuesti läbi 

vaadata, ehkki võimalik piirduda varasema põhistuse kordamisega (RKKK 3-1-1-

48-12 p 15.1). Üldosa võimaldaks kaotada eriosast tarbetu kasuistika, nt KrMS 

§ 232; 

 menetlusosaliste ja kohtumenetluse poolte määratlused, mis (erinevalt kehtivast 

õigusest) arvestaksid eriosa tervikuna, st ka erimenetlusi. Nt kui eriosa annab kohtu 

poole pöördumise õiguse kriminaalhooldusametnikule (KrMS § 427 lg 3, § 428 
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lg 1) või vanglale (§ 429 lg 1), peaks üldosa käsitama teda kohtumenetluse poolena, 

samuti peaks tal olema ka edasikaebeõigus. Süüteomenetluse osaliste ringi mõjutab 

ka süüteomenetluses kahju hüvitamise seadus, hetkel on ebamäärane nt surnud 

süüdistatava "esindaja" (KrMS § 199 lg 3 p 2) või "lähedase" (KrMS § 274 lg 2 p 2) 

menetluslik positsioon. Ühtlasi on vajalik selge kord, kuidas toimub isiku ühe või 

teise menetlusosalisena menetlusse kaasamine ja menetlusest eemaldamine (eriti 

kolmanda isiku, kannatanu ja tsiviilkostja puhul); 

 kriminaalmenetlusteovõime ja esinduse regulatsioon (vrd TsMS § 202 jj) TsÜS 

ei ole kriminaalmenetlusteovõime määramisel kohaldatav, sest reguleerib tehingute 

tegemise võimet. Menetlusõiguste teostamine ja menetluskohustuste täitmine ei ole 

käsitatav tehingu tegemisena; 

 jne. 

 Seadustiku mõistekasutus vajab täpsustamist (mõned suvalised näited): 

 menetlustoimingute tegemise pädevus on menetlejal kui institutsioonil – nt kohtul 

või prokuratuuril –, mitte menetleja pädevust teostaval ametiisikul 

(kohtunikul/eeluurimiskohtunikul/täitmiskohtunikul või prokuröril). Seega on 

korrektne öelda, et prokuratuuri taotluse vaatab läbi kohus, mitte aga et prokuröri 

taotluse vaatab läbi kohtunik.  See, milline ametiisik (nt eeluurimiskohtunik, riigi 

peaprokurör vmt) ühel või teisel juhul menetleja pädevust täidab, on eraldi küsimus, 

mis reeglina peaks tulenema üldsätetest. 

 KrMS § 408 lg 5 ajab segamini kohtulahendi jõustumise ja viivitamatu täitmisele 

pööramise (tegelikult nt vahistamismäärus mitte ei jõustu tegemisest, vaid 

pööratakse viivitamatult täitmisele). 

 mõisted defineerimata (nt kohtulahendi avalikult teatavaks tegemine – vrd TsMS 

§ 452). 

 Korrigeerimist vajab ka seadustiku struktuur, nt kohtulik arutamine maakohtus peaks 

olema reguleeritud selliselt, et esmalt esitatakse üldmenetluse kord ja seejärel erisätted 

lihtmenetluste kohta. 

 Mõned üksikküsimused: 
 Süüdistusakti regulatsioon (KrMS § 154): praegu ebaloogiline ja sisemiselt 

vastuoluline. De lege ferenda: 

 lõpposas olgu üksnes prokuratuuri menetluslik taotlus (sisuliselt ettepanek 

kohtuotsuse resolutiivosa kohta); 

 põhiosas lõpposas esitatud taotluse faktiline ja õiguslik alus (sh tänases 

mõttes süüdistuse sisu) ja 

 sissejuhatuses tehniline informatsioon (mh kõigi menetlusosaliste 

kontaktandmed); 

 lisaks vajalik alternatiivse süüdistuse esitamise võimalus; 

 anda kohtule selge pädevus tagastada süüdistusakt eelmenetluses 

prokuratuurile mh siis, kui on ilmne, et süüdistuses kirjeldatud faktilised 

asjaolud ei vasta ühelegi süüteokoosseisule.2 

 Vajalik uus tsiviilhagi ja varaliste nõuete tagamise regulatsioon. 

 Laiendada edasikaebeõigust uurimiskaebemenetluses (vähemalt 

ringkonnakohtuni), näha ette suulise menetluse võimalus. 

 Menetluskulude regulatsioon vajab ülevaatamist, mh lahendada: 

 kuidas jaotuvad esimese astme kohtus tekkinud menetluskulud siis, kui 

kriminaalasja arutatakse esimese astmes mitu korda (kas ka kui, siis 

millises ulatuses saab n-ö esimese ringi kulud jätta süüdistatava kanda); 

                                                           
2 Lähemad põhjendused: Süüdistusaktist de lege ferenda, Juridica, 2012, nr 8, lk 616–624. 
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 apellatsiooni- ja kassatsioonimenetluse kulude jaotus, kui apellatsioon või 

kassatsioon rahuldatakse vaid osaliselt. Praegu kohtupraktikas 

hädalahendus kulude "mõistlikkuse" kaudu, pole lõpuni loogiline (vt nt 

RKKK 3-1-1-14-14 p 1058); 

 regulatsioon peaks põhinema rohkem üldpõhimõtetel ja jätma menetlejale 

praegusest suurema kaalutlusruumi. 

 Anda kriminaalasja lahendavale kohtule pädevus kvalifitseerida tegu ise kuriteo 

asemel väärteona (vähemalt siis, kui see toimub pärast eelmenetluse lõppu) ja 

mõista selle eest karistus, mitte kohustada menetlust lõpetama. 

 Kohtuotsuse tegemisel lahendatavate küsimuste ring (§ 306), samuti 

kohtuotsuse sisu nõuded (§-d 311–314) on sätestatud puudulikult, vastuolus 

materiaalõigusega, normid vajavad muutmist ja täiendamist. 

 Ringkonnakohtul ja Riigikohtul peaks olema võimalus muuta kuriteo 

kvalifikatsiooni sõltumata apellatsiooni piiridest ka süüdistatavale ebasoodsamas 

suunas, raskendamata seejuures karistust või muid teo õiguslikke järelmeid. Näide: 

maakohus on tunnistanud isiku süüdi omastamises, apelleerib vaid kaitsja, 

ringkonnakohus leiab samade faktiliste asjaolude pinnalt, et tegu ei vasta mitte 

omastamise, vaid varguse koosseisule. 

 Puudub teatud konfiskeerimisotsuste täitmise kord. 

 

 

Juhan Sarv 

 

Lisa 3 – Sten Lind 

 

I Apellatsiooni esitamise korra ja tähtaegadega seotud probleemid 

KrMS § 319 lg 1 muudatus, mis jõustus 29.03.2015. a, näeb ette: „Kui üks kohtumenetluse pool 

on nimetatud tähtaja jooksul teatanud apellatsiooniõiguse kasutamise soovist ega ole sellest 

loobunud, on ülejäänud kohtumenetluse pooltel apellatsiooniõigus olenemata sellest, kas nad 

ise on apellatsiooniõiguse kasutamise soovist teatanud.“ Sellega öeldakse kohtumenetluse 

pooltele ühest küljest seda, et kui üks teist on kaebeõiguse kasutamise soovist teatanud, ei ole 

teistel vaja teatada. Teisest küljest jäetakse aga apellatsiooniteadet mitte esitanud 

kohtumenetluse pooled teate esitanud poole meelevalda – kui viimane teatab, et loobub, võtab 

see ka teistelt kohtumenetluse pooltelt edasikaebamise võimaluse (eriti, kui vastav teade 

esitatakse vahetult enne apellatsiooniõiguse kasutamise soovist teatamise tähtaja lõppemist). 

See „ega ole sellest loobunud“ on ilmselt sinna lausesse lisatud selleks, et kohus ei peaks 

jätkama põhjenduste kirjutamist siis, kui seda soovinud pool oma soovist loobub. 

Võimalikud variandid oleks järgmised:  

 kui keegi on teatanud soovist esitada apellatsioon, ei ole enam mingit loobumist ja kohus 

kirjutab igal juhul otsuse lõpuni valmis. Sellisel juhul võib ette heita, et kohus teeb sisuliselt 

tühja tööd, kuna võimalik, et tegelikult ei ole kirjalike põhjendustega otsusest enam keegi 

huvitatud (vt eespool); 

 kui esialgse apellatsiooniteate esitanu teatab loobumisest, on teistel lühikese aja jooksul 

kohustus teatada, kui nemad soovivad apelleerida. Selline lahendus on aga kohmakas; 

 pöörduda tagasi vana lahenduse juurde – s.o igaüks, kes soovib kaevata, peab sellest ka 

esmalt teatama.  
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Teiseks on probleem apellatsioonitähtaja arvestamisega mitte vahistatud süüdistatavate puhul, 

kes ei valda eesti keelt. Vastavalt KrMS  § 319 lg-le 2 esitatakse apellatsioon 15 päeva jooksul 

alates otsuse avalikult teatavakstegemisest3.  Väljakujunenud praktika järgi on kohtu teatatud 

kuupäeval kättesaadav eestikeelne otsus ja vajadusel otsus alles läheb siis tõlkimisse (see ei ole 

tähtaja arvestamise seisukohalt probleem vahistatute puhul, kuna neile loetakse otsus kätte 

antuks siis, kui nad saavad kätte tõlke). 

Alates 27.10.2013. nõuavad KrMS § 10 lg 5 ja 7 kohtuotsuse tõlkimist süüdistatavale, kes ei 

valda eesti keelt sõltumata süüdistatava sellekohasest soovist või sellest, kas süüdistatav on 

vahistatud või vabaduses.  Kuivõrd tõlkimine on obligatoorne, siis võib sellest järeldada, et 

seaduse loogika kohaselt saab isik, kelle jaoks otsust tõlgitakse, otsusega tutvuda alles siis, kui 

tal on võimalik tutvuda tõlkega. Seda, millal see võimalik on, kohtud pooltele teatavaks ei tee 

(ega saagi teha, sest tõlkide koormusest tulenevalt ei saa kohus prognoosida, millal tõlk otsuse 

tõlgitud saab). Seega on kaebetähtaja raske lugeda ja praktikaid on erinevaid (nt on maakohtu 

lahendeid, kus on öeldud, et tõlge saadetakse isikutele postiga).  

Eriti keeruliseks muutus olukord nüüd, kui kohtumenetluse pooltel kadus kohustus teatada 

apellatsiooniõiguse kasutamise soovist. Võimalik  on järgmine olukord: 

Menetletakse kriminaalasja, milles on mitu süüdistatavat; osad valdavad eesti keelt, teised 

mitte. Maakohus kuulutab otsuse, üks eesti keelt valdav süüdistatav teatab, et soovib 

vaidlustada. Maakohus teeb põhistatud otsuse, kuna süüdistatavaid ja episoode on palju, tuleb 

otsus mahukas. Süüdistatav kaebabki 15 päeva jooksul alates sellest, kui otsus oli kättesaadav. 

Ringkonnakohus lahendab tema apellatsiooni kirjalikus menetluses kuu aja jooksul. Pärast 

seda, kui ringkonnakohus on selle apellatsiooni suhtes juba lahendi teinud, saavad eesti keelt 

mitte valdavad süüdistatavad kätte otsuse tõlke ja esitavad omakorda apellatsioonid. Kuna neil 

ei olnud eelnevalt kohustust apellatsiooniõiguse kasutamise soovist teatada, puudus nii maa- 

kui ringkonnakohtul võimalus hinnata seda, kas on oodata veel apellatsioone ja menetlust 

vastavalt planeerida. 

Apellatsiooniõigusega seoses ootab korrigeerimist see, millal on kohtumenetluse pooltel üldse 

kohustus 7 päeva jooksul apellatsiooniõiguse kasutamise soovist teatada. Kuigi 2011. a tehti 

muudatused, mille kohaselt on kohustus teatada siis, kui kohus koostab esialgu vaid nn 

resolutiivotsuse, ei olnud need muudatused õnnestunud, kuna KrMS § 315 lg 5 p 3 seob 

teatamiskohustuse kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisega. Tegelikult oleks tulnud see siduda 

sellega, kui kuulutamise ajaks oli koostatud ainult resolutiivotsus. Nimelt ei tulene kuskilt, et 

kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamine tähendab ainult resolutiivotsuse kuulutamist, KrMS § 

315 lg 4 ei keela piirduda resolutiiivosa kuulutamisega ka siis, kui kohtul on valmis põhistatud 

otsus (mis on mõistlik!).  Ka juhul, kui kohtunikud näevad, et on põhjendatud kuulutamise ajaks 

kirjutada nn pikk otsus, piirdutakse ju ikkagi otsuse resolutiivosa kuulutamisega ja olulisemate 

põhjenduste selgitamisega selle asemel, et mahukas otsus täies ulatuses ette lugeda.  Seetõttu 

ongi reegel otsuse resolutiivosa kuulutamine ja pooled peavad ikka teatama apellatsiooniõiguse 

kasutamise soovist.  

                                                           
3 Muide, kuigi KrMS § 319 räägib kohtulahendi avalikult teatavakstegemisest, ei kasuta KrMS  sellist mõistet 
maakohtu menetlust reguleerivas osas. KrMS § 315 ja § 3151 räägivad kohtuotsuse pooltele kättesaadavaks 
tegemisest. Kohtulahendi avalikult teatavakstegemise mõistet kasutab TsMS, kuid TSMS § 452 lg 1 kohaselt 
hõlmab see nii kohtuotsuse kuulutamist kui kantselei kaudu kättesaadavaks tegemist.  
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Otsuse kuulutamise ja kaebetähtaegadega on seotud veel üks küsimus, mida ma olen pikemat 

aega pidanud problemaatiliseks. See puudutab KrMS § 315 lg-t 8. Esiteks tuleb nentida, et 

otsuse kättesaadavaks tegemise 15-päevane tähtaeg on lühike ja põhjendamatult jäik. 

Resolutiivotsuse koostamine annab enim kasu mahuka ja/või keeruka asja puhul. On aga selge, 

et sellisel juhul jääb 15 päevast põhistatud otsuse kirjutamiseks väheks.  Teiseks on otsuse 

teatavaks tegemise sidumine sellega, kui keegi pooltest teatab apellatsiooniõiguse kasutamise 

soovist, ebamäärane. Põhimõtteliselt on tegemist 7 päeva ulatuses „ujuva“ tähtajaga. Parem 

lahendus oleks, kui kohus saaks lihtsalt teatada tähtaja, millal on põhistatud otsus kättesaadav. 

Soovi korral saab kohtule siin ka mingisugused piirid ette panna. Näiteks Saksamaal on kohtule 

otsuse tegemiseks antud aeg seatud sõltuvusse kohtulikule arutamisele kulunud ajast.4  

Viimane edasikaebamisega seotud probleem puudutab ringkonnakohtu otsuse peale kaebamist. 

Nimelt näeb KrMS § 345 lg 2 ette, et kassatsioon esitatakse otse Riigikohtule ning KrMS § 

3481 lg 1 kohaselt asub Riigikohus sellega ka koheselt toimetama. Samas on kriminaalasja 

toimik aga KrMS § 348 lg 1 kohaselt kohtutoimik kassatsioonitähtaja jooksul ringkonnakohtus. 

Seega, kui kassatsioon esitatakse ka tunduvalt enne kassatsioonitähtaja lõppu, ei saa Riigikohus 

toimikut ikkagi enne, kui tähtaeg täis. KrMS § 348 lg 3 kusjuures räägib endiselt sellest, et 

ringkonnakohus edastab Riigikohtule toimiku ja kassatsiooni.  

 

II  Riigikohtule faktiliste asjaolude tuvastamise õiguse andmine 

Ümarlaual käisin ringkonnakohtu osades asjades 1. astmeks muutmise arutelu raames välja 

ettepaneku, et ühtlasi võiks Riigikohtule anda faktiliste asjaolude tuvastamise õiguse. Viimaste 

aastate kohtupraktika pinnalt on mul juba mõnda aega tagasi kujunenud veendumus, et see 

tuleks kasuks. Ka siin on takistuseks see, et Riigikohus on põhiseadusest tulenevalt 

kassatsioonikohus. Kui PS § 149  muutmine aga nagunii kaalumisele tuleb, tasub mõelda ka 

sellele muudatusele. Muudatuse kasuks räägiks muuhulgas ka see, et kui Riigikohtust saab 

ainus kaebeinstants, on faktiliste asjaolude tuvastamise õiguse korral isiku kaebeõiguse riive 

väiksem.5  

Esiteks tulebki nentida, et ma ei suuda aru saada, kuidas oleks võimalik alustada osade 

krim.asjade arutamist ringkonnakohtus ilma selleks põhiseadust muutmata. Minu arusaamist 

mööda määratleb põhiseadus ringkonnakohtu rolli väga selgelt: „Ringkonnakohtud on teise 

astme kohtud ning nad vaatavad apellatsiooni korras läbi esimese astme kohtu lahendeid.“ 

Plaanitav muudatus ei ole minu meelest analoogne väärtoemenetluse „hüppava 

kassatsiooniga“, millele ümarlaual viidati: ka väärteomenetluses on ringkonnakohus 

apellatsioonikohus, PS § 149 ei näe aga ette, et kõik asjad peavad olema apellatsiooni korras 

vaidlustatavad. Seega, panemaks ringkonnakohtule uusi ülesandeid, tuleks muuta PS §-i 149. 

Riigikohtule faktiliste asjaolude tuvastamise õiguse andmist pean aga vajalikuks põhjusel, et 

märgatav osa Riigikohtus lahendatavatest asjadest taanduvad tegelikult tõendite hindamisele ja 

                                                           
4 § 275 (1) StPO:kui otsuse põhjendused ei ole täies ulatuses protokolli kantud (Saksamaal võib otsus olla 
protokolli osa), siis tuleb see viivituseta toimikusse lisada. See peab toimuma hiljemalt 5 nädalat pärast otsuse 
kuulutamist; see tähtaeg pikeneb 2 nädala võrra, kui kohtulik arutamine kestis kauem kui 3 päeva. Kui kohtulik 
arutamine kestis enam kui 10 päeva, pikeneb põhistatud otsuse koostamise tähtaeg 2 nädala võrra iga uue 

kümnendi kohta. Erandlike asjaolude korral võib tähtaeg veelgi pikeneda.   
5 Selline mudel on kasutusel Taanis: seal algavad keerukamates asjades menetlused ringkonnakohtus, kuid 
sellisel juhul toimib kõrgeim kohus apellatsioonikohtuna.  
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faktiliste asjaolude tuvastamisele. Kuna Riigikohus ise faktilisi asjaolusid tuvastada ei või, on 

tulemus see, et tõenditele antud hinnangule tehakse etteheiteid kohtuotsuse 

põhjendamiskohustuse rikkumise nime all ning asi saadetakse uueks arutamiseks madalama 

astme kohtule, et see teeks uue, Riigikohtu juhistele vastava otsuse. Seejuures annab Riigikohus 

kohati selgeid vihjeid selle kohta, kuidas tegelikult tuleks tõendeid hinnata. Seda illustreerib 

minu meelest hästi Riigikohtu 25.02.2015. a otsus kriminaalasjas nr 3-1-1-6-15, mille punktis 

9.2 kirjutab Riigikohus: „Maakohus pidas L. J.-i ütlusi usaldusväärseks ja nende kohaselt surus 

süüdistatav ta põrandale, mille käigus tundis kannatanu valu (vt kohtuistungi protokoll, lk 72, 

maakohtu otsuse põhjendused, lk 139-140). Sellist maakohtu seisukohta toetavad ka teised 

tõendid, sealhulgas fotod ja perearsti teatis.“ See on selge tõendite kogumis hindamine.  

Eelnev jutt ei ole mõeldud etteheitena Riigikohtule. See, et iga kohtuaste soovib lahendada 

konkreetse kohtuasja enda meelest õiglasel moel, on loomulik. Keeld tõendeid hinnata on siin 

aga kunstlik takistus. Märkida tuleb, et ka Saksamaal, kus kehtiva revisjonimenetlusega 

Riigikohtu menetlus sarnaneb, on juhitud tähelepanu BGH samasugusele tegevusele. 

Probleemiks on aga see, et kuna etteheide peab seisnema menetlusõiguse rikkumises, tekib 

järjest juurde nõudeid kohtuotsuse põhistamisele, milles on faktikohtunikel raske järge pidada.  

Selle asemel olekski mõistlik anda võimalus Riigikohtule ise faktilisi asjaolusid tuvastada. 

Menetluslikku takistust selleks ei ole: ka ringkonnakohtu menetlus on tihti kirjalik, ka 

ringkonnakohtus ei toimu vahetut tõendite uurimist.  

Riigikohtule faktiliste asjaolude tuvastamise õiguse andmine  ei pea sugugi muutma Riigikohtu 

rolli eeskätt õiguslike küsimuste lahendamisel, kohtupraktika suunamisel ja õiguse 

edasiarendamisel. Nt Soomes ja Rootsis, kus on kõrgeima astme kohtutel õigus ise faktilisi 

asjaolusid tuvastada, on kõrgeimad kohtud kujundatud veelgi selgemini kohtupraktikat 

suunavate kohtutena.6  

Lisaks sellele, et Riigikohtule faktiliste asjaolude tuvastamise võimaluse andmine annab 

kohtule vabamad käed õiglase lahendi tegemisel, oleks muudatusel ka menetlusökonoomiline 

kasu: sellega väheneks vajadus saata kohtuasju madalama astme kohtutele uueks 

menetlemiseks. Eriti just keerukate ja mahukate asjade puhul väheneks tänu sellele, et asja 

edasi-tagasi pendeldamine ära langeb, menetlusaeg ning mõistliku menetlusaja ületamise oht 

väheneks. Lisaks on asja mitmekordne erinevate kohtuastmete vahel edasi-tagasi pendeldamine 

kohtumenetluse pooltele kurnav ning jätab tavainimesele kohtusüsteemist halva mulje. 

 

III Psühhiaatrilise sundravi menetlus 

Alates sest ajast, kui olin sunnitud KrMS kommentaare kirjutades psühhiaatrilise sundravi 

kohaldamise menetluse regulatsiooni tõsiselt läbi töötama, on see minu jaoks on tõsine 

murekoht ning sellele olen ka varem tähelepanu juhtinud.  

Probleeme (kasvõi terminoloogilist segadust7) võib leida pea igast KrMS 16. peatüki sättest, 

kuid peamine probleem on see, et ebapiisavalt ja vastuoluliselt on reguleeritud menetlusele 

allutatud isikult vabaduse võtmine: vahistamine ja sundravi täitmisele pööramine.   

                                                           
6 Olen seda põhjalikumalt käsitlenud oma magistritöös „Edasikaebeõiguse ulatus kõrgeimas kohtus: mudelid 

ja põhimõtted“ (vt nt ptk 3.2.3, kättesaadav elektrooniliselt: 
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/1312/Lind.pdf?sequence=5)  
7 Heaks näiteks on kohe 16. ptk 1. säte, mis on vastuolus KarS-i regulatsiooniga (vt krMS kommVA § 393 komm. 
2). Osalt ulatuvad vastuolud 16. peatükist väljapoole. KrMS § 319 lg 1 kohaselt tunnistatakse tsiviilkostjaks isik, 
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Vahistamise puhul tuleb märkida esiteks seda, et kui kahtlustatava vahistamise osas tähtaegu 

lühendati ja II astme kuritegude puhul on see nüüd 4 kuud, siis ps.sundravi asjades näeb erinorm 

endiselt sõltumata teo raskusest ette 6-kuulise tähtaja (KrMS § 3951 lg 6).  

Vahistamisega seoses üheks suuremaks probleemiks on see, et KrMS § 3952 lg 1 näeb ette, et 

isik paigutatakse vangla meditsiiniosakonda või haigla tugevdatud järelevalvega psühhiaatrilise 

sundravi osakonda, „arvestades isiku vaimset seisundit ja käesolevas jaos sätestatud erisusi“8. 

Sama paragrahvi lõigetest 3 ja 4 võib järeldada, et haigla ja vangla meditsiiniosakonna 

tingimuste vahel on vahe, samas jääb ebaselgeks, milles nende tingimuste erinevus seisneb. 

Kuna aga tingimused on erinevad, siis peaks ju keegi millelegi tuginedes otsustama, kes kuhu 

vahi alla paigutatakse, aga see on täiesti reguleerimata. 

Vahistamisega seoses tuleb märkida, et ebaõnnestunult on sõnastatud KrMS § 1372. See näeb 

ette, et kui selgub, et vahistatu on õigusvastase teo pannud toime süüdimatus seisundis jne, tuleb 

ta viivitamatult vahi alt vabastada, kui KrMS §-st 3951 ei tulene teisiti. Probleem on selles, et 

viidatud säte ei reguleeri üldse seda, kuidas otsustada ümber selliste isikute vahi all pidamise 

jätkamine (arvestades, et ps.sundravi menetluses on peetud vajalikuks teistsugust vahistamise 

regulatsiooni, tuleks vahi all pidamise jätkamine eraldi otsustada ja see küsimus peaks alluma 

kohtule), seega ei saa sealt midagi teisiti tuleneda. 

Arvestades seda, et kohtupraktikast nähtuvalt on ps. sundravile allutatud isikud tihti paigutatud 

haiglasse ts.menetluses sätestatud korras, tasub kaaluda seda, kas reguleerida kuidagi seda, 

kuidas saadakse krim.menetluses teada, kui ts. alused isiku kinnipidamiseks on ära langenud, 

et otsustada, kas isikut tuleks vahistada.  

Psühhiaatrilise sundravi kohaldamise muutmise ja selle kohaldamise lõpetamisega seoses juhin 

tähelepanu sellele, et kui psühhiaatrilise sundravi menetluse ajal tuleb isikule anda reeglina 

võimalus menetluses osaleda ja tema kaasamata jätmist tuleb eraldi põhjendada, siis 

psühhiaatrilise sundravi kohaldamise muutmist isik ise taotleda ei saa, kusjuures eelnõu 

seletuskirjas põhjendati seda sellega, et isik on süüdimatu. See, kui isik pani teo toime 

süüdimatuna, ei tähenda, et ta on permanentselt samasuguses seisundis, seega, saanud 

statsionaarset sundravi, võib isik täiesti olla võimeline kõike mõistma ja vastavalt ka taotlema 

statsionaarse ravi asendamist ambulatoorsega. Kui kardetakse seda, et isik hakkabki kohut oma 

taotlustega „pommitama“, siis selle lahendamiseks võib näha ette, milliste tähtaegade järel on 

lähedastel või isikul endal võimalik taotlusi esitada. Samasugune muudatus tuleks teha 

psühhiaatrilise sundravi lõpetamise kohta: ka seal peaks KrMS § 403 lg-s 4 sätestatud taotluste 

puhul ette nägema, kui tihti neid esitada võib.  

Ja lõpuks. Täielikult on reguleerimata ps. sundravi täitmisele pööramine. KrMS § 4192, mis 

kannab pealkirja „Ravi täitmisele pööramine“, reguleerib ainult narkomaanide sõltuvusravi ja 

seksuaalkurjategijate kompleksravi täitmisele pööramist. Eelmisel kümnendil tuginesid 

                                                           
kes seaduse järgi kannab varalist vastutust kahju eest, mille on tekitanud süüvõimetu isik õigusvastase teoga. 
Selline kaasamine on mõttetu, sest psühhiaatrilise sundravi menetluses, mis lõppeb määrusega, ei ole võimalik 
tsiviilhagi lahendada: kommentaarides on sellest juttu § 401 komm-s 5.2). Heaks näiteks lünkade kohta on § 402, 
mis reguleerib seda, millise lahendiga võib psühhiaatrilise sundravi kohaldamise menetlus lõppeda. Kõik selles 
sättes nimetatud alternatiivid lähtuvad sellest, et on tuvastatud, et menetlusele allutatud isik on õigusvastase 
teo toime pannud. Tegelikult on ju võimalik, et selgub hoopis, et väidetav tegu ei leia üldse tõendamist või ei leia 
tõendamist, et selle pani toime menetlusele allutatud isik.  
8 16. peatükk ei sisalda mingeid jagusid, nii et see viimane on mingi jabur copy-paste viga.  
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kohtunikud sundravi täitmisele pöörates tollal kehtinud politseiseaduse sättele, mis kohustas 

politseid sellistel juhtudel abistama, praegu sellist sätet enam ei ole.  

Vastav regulatsioon on tingimata vajalik. Sundravi mõiste ise eeldab, et seda ravi tuleb 

kohaldada sunduslikult, mistõttu peab olema olemas ka mehhanism isiku ravile toimetamiseks. 

 

Lisa 4 – Dilaila Nahkur-Tammiksaar 

 

Kokkuvõtvalt tuleks üle vaadata kogu kaebemenetluse sätted seonduvalt kohtueelse 

menetlusega. Lühidalt on suurimad probleemid praktikas alljärgnevalt: 

1.       KrMS § -d 34 lg 1 p 8, 38 lg 1 p 5, 40 lg 1 p 3, 40-2 lg 1 p 2, 47 lg 1 p 3 näevad ette 

õiguse esitada peale kaebuste ka taotlusi, kuid KrMSis pole menetluskorda, kes millal ja mis 

vormis peaks lahendama esitatud taotlusi. Kõige tavalisemad taotlused esitatakse ülekuulamise 

lõpus, kuid uurijad ei taha neid lahendada, vaid jätavad menetluse lõpuni ootele kuni prokurör 

KrMS § 225 korras neid lahendaks, milline olukord ei ole mõistlik. Pakume, et neid peaks 

lahendama nt 15 päeva jooksul selle menetleja poolt, kes taotluse saab koos 

edasikaebamisõigusega prokuratuuri ja lõpuks eeluurimiskohtunikule. 

2.       KrMS § 207 probleem, mis seisneb selles, et edasikaebamisõigus on vaid kannatanul. 

Praktikas oleme ikkagi seda eiranud, kui nt kahtlustatav kaebab lõpetamise määruse muude 

otsustuste peale (nt kulude hüvitamine, vahistushüvitusest ilmajätmine, asitõendid jne). Samas 

peavad prokurörid lähtuma legaliteediprintsiibist ja ka järelevalvekohustusest, mis tähendab ju 

seda, et kaebuse korral peame nagunii ka sisuliselt menetlusotsuse seaduslikkust kontrollima. 

Ringkonnakohtud aga heidavad meile järjepidevalt ette, miks me läbivaatamata jätmisel 

põhjendame lühidalt ka sisu. Seega tuleks kaaluda, kas ei tuleks senisest piirangust loobuda. 

Olen kuulnud, et ka õiguskantsleri juures on aeg-ajalt seda teemat arutatud, miks 

Riigiprokuratuur jätab nii palju kaebusi läbivaatamata (2014 jätsime 800 kaebusest 

läbivaatamata 100). 

3.       KrMS § 225 lõikes 3 võiks sõnaselgelt olla kirjas, et taotluse rahuldamata jätmine ei ole 

edasikaevatav, sest praegu saadame iga kuu mõnele advokaadile määruse, kus lihtsalt tsiteerime 

RK seisukohta, millest nad ei tea (RK määrus 3-7-1-1-616). 

4.       Tähtajad: 

a.       KrMS § 53 lg 2 ja § 59 lg 5 ettenähtud ülilühikesed tähtajad ei võimalda asjaolusid 

kontrollida, mistõttu on siiani kõik taotlused jäetud rahuldamata. Abiks oleks kasvõi päevade 

arv muuta tööpäevade arvuks, kuid parim oleks 15 ja 10 päeva. 

b.      KrMS § 207 lg 3 järgi 10-päevane edasikaebetähtaeg lõpetamisele, mis on liiga lühike, 

sest kannatanud ei jõua toimikugagi sel ajal tutvuda. Lisaks ei ole mingit võimalust taotleda 

meilt tähtaja pikendamist, kui tegemist on nt 20-köitelise maksuasjaga. KrMS § 207 lg 4 annab 

ka Riigiprokuratuurile lõpetamiste peale aega vaid 1 kuu ja ei mingit pikendamisvõimalust, 

kuigi asjad on mahukuselt erinevad. Siin võiks mahukuse ja keerukuse korral võimaldada 

pikendamist kuni kahe kuuni. Seega tuleks tähtaegu eristada sel alusel, kas tegemist on 

mittealustamise või lõpetamise peale tulnud kaebusega. 

c.       Uurimiskaebemenetluses prokuratuuri kaebamisel ei ole tähtaega (v.a süüdistusakti 

koostamise päev), mille puudumisest ei ole me seni aru saanud. Iga kuu tuleb kaebusi, kus isik 

nt 6 aastat hiljem avastab, et talle ikka on ammu lõpetatud asjas läbiotsimisega liiga tehtud. 

Leiame, et ka § 228 lõikes 3 võiks olla 30-päevane tähtaeg menetlustoimingu tegemisest või 

sellest teadasaamisest. 

5.       KrMS § 208 sätestatud õigus edasi kaevata ringkonnakohtusse vaid advokaadi vahendusel, 

mis iseenesest on ju mõistetav. Samas on arusaamatu, miks peab see piirang olema ka siis kui 

kannatanu ise on vähemalt magistrikraadiga jurist ja saaks kaebusega hästi hakkama. Siin võiks 

kaaluda õiguse laiendamist. 
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Need oleks esialgu minu suuremad mured, mis vajaks lahendust. Lisaks meenus mulle üks 

probleem keelatud ainete konfiskeerimisega. Nimelt peab prokurör menetluse lõpetamisel ka 

keelatud ainete puhul pöörduma kohtuniku poole konfiskeerimistaotlusega, mis tundub tobeda 

ajaraiskamisena. Kas ei võiks KrMS § 126 olla eraldi regulatsioon, et prokurör saaks ise 

lõpetamisel lahendada keelatud ainete hävitamise üle või on see pigem KarSi teema? 

 

 

 

 

 

 


