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PEAMISED TULEMUSED 
 
 Kriminaalasi nr 1-16-9171 on jätkuvalt kohtu menetluses. Selle menetluse käigus peavad 

kohtud tõenäoliselt võtma seisukoha ka küsimuses, kas ja kui, siis millest tingituna on 
menetlusaeg kõnealuses kohtuasjas kujunenud ebamõistlikult pikaks. Seetõttu ei pea komisjon 
võimalikuks konkreetse menetluse pika kestuse põhjusi analüüsida, kuna see võiks mõjuda 
sekkumisena pooleliolevasse kohtumenetlusse. Olgu vaid märgitud, et Harju Maakohtu 
esimehe ja aseesimehe kinnitusel oli kõnesolev menetlus nende tähelepanu all ning menetluse 
seisu arutati kohtunikuga kord kvartalis. 

 Harju Maakohtu jõudlus kriminaalasjades oli 2019. aastal üle mitme aasta esmakordselt 
positiivne. Samas on üldmenetluste jõudlus jätkuvalt negatiivne, kuigi viimasel aastal on see 
oluliselt paranenud. Kuna jaanuaris 2020 said kõik neli süüteovaldkonna kohtuniku täitmata 
ametikohta täidetud, on põhjust loota, et positiivne trend jätkub. 

 Kriminaalasjade lahendamise kiirust Harju Maakohtus on mõjutanud esiteks see, et viimastel 
aastatel on kohtusse saadetud pretsedenditult suur hulk eriti mahukaid kriminaalasju, teiseks 
kriminaalmenetluse reeglite jäikus ja kolmandaks kriminaalasjadega tegelevate kaitsjate 
vähesus. 

 Komisjoni hinnangul täidab Harju Maakohtu esimees oma ülesandeid õigusemõistmise 
korrakohase toimimise tagamisel. Siiski tasuks esimehel kohtunike taotluste alusel asjade 
ümberjagamise ja jagamise peatamise kõrval kasutada senisest rohkem ennetavaid meetmeid. 
Näiteks võiks kohtu juhtkonna käsutuses olla jooksvalt täienev ülevaade teatud 
kriteeriumidele vastavatest mahukatest ja/või pikka aega menetluses olnud kriminaalasjadest 
ning nende menetlemise seisust. See võimaldaks kaaluda abinõude tarvituselevõttu juba enne 
probleemi tekkimist. 

 Komisjoni arvates tänane Harju Maakohtu kriminaalasjade jagamise süsteem üldjuhul toimib. 
Seda saaks sujuvamaks ja lihtsamaks muuta näiteks seeläbi, et prokuratuuril oleks võimalik 
kohtute infosüsteemis ära märkida kõik selles kriminaalasjas eeluurimistoiminguteks lube 
andnud kohtunikud, kellele ei saa asja menetlemiseks jagada. Samuti tasuks 
Justiitsministeeriumil ning Registrite ja Infosüsteemide Keskusel analüüsida, kas ja millistel 
tingimustel oleks võimalik kohtuasjale algselt antud töökoormuspunkte muuta, kui menetluse 
käigus selgub, et punktide arv ei vasta tegelikule töömahule. 

 Võiks kaaluda võimalust anda kohtu esimehele kohtute seaduses selge volitus jagada teatud 
juhtudel teatud kriteeriumidele vastavaid mahukaid kriminaalasju otse konkreetsetele 
kohtunikele, arvestades kohtunike koormust ja menetlusaja prognoosi. Kohtu esimehel võiks 
olla õigus delegeerida kohtuasjade ümberjagamise otsustamine edasi aseesimehele (või 
kohtumaja juhile). 

 Kriminaalasjade kohtuliku arutamise aega lühendaksid eelduslikult ka järgmised 
korralduslikku laadi sammud, mis ei eelda seaduse muutmist ja millest osa sõltuvad 
täitevvõimu haldussuutlikkusest: 

 kriminaalasjades, kus süüdistatav viibib vahi all, tuleb kindlustada konvoi osavõtt kogu 
kohtu määratud kohtuistungi aja vältel; 

 kinnipeetavatest süüdistatavatel peaks olema kinnipidamiskohas võimalus tutvuda 
tõendite hulgas olevate salvestistega, samuti jälitustoimingu lubade ja loataotlustega; 

 Harju Maakohtus on vaja lahendada ruumiprobleem, mis tähendab muu hulgas 
kohtusaalide arvu suurendamist ja rahvakohtunikele sobivate töötingimuste tagamist; 

 kõigile kohtunikele tuleks korraldada kohtumenetluse juhtimise koolitusi; 
 kohtunike, advokaatide ja prokuröride koolitusi ning omavalitsuslikke kogunemisi tuleks 

võimalikult suurel määral korraldada samadel päevadel; 
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 mahukatest üldmenetluse asjadest eraldatud kriminaalasjades sõlmitud kokkuleppeid 
peaks menetlema eelisjärjekorras. 

 Mahukate kriminaalasjade kiiremaks ja tõhusamaks lahendamiseks oleks tarvis revideerida 
kriminaalmenetluse reegleid, kaaludes seaduse muutmist mh näiteks selliselt, et: 

 eeluurimistoiminguks loa andmise otsustaks üldjuhul kohus, kelle alluvuses pole selle 
kriminaalasja arutamine; 

 jälitustoimingu loa andmine ja sellest keeldumine oleks võimalik ka kohtu pealdisena 
prokuratuuri taotlusel; 

 süüdistusaktile esitatavad nõuded oleksid selgemad ja täpsemad ning süüdistusakt 
kajastaks lisaks infot, mida kohtul on vaja menetluse tõhusaks juhtimiseks  
(nt poolte hinnangut tõendite uurimise ajakulu kohta); 

 kohtul oleks pädevus teha eelmenetluses õigeksmõistev otsus, kui on ilmne, et 
süüdistuses kirjeldatud faktilised asjaolud ei vasta ühelegi süüteokoosseisule; 

 eelistungi korraldamine oleks üldjuhul kohtu otsustada; 
 poolte ärakuulamine väljaspool kohtuistungit (sh nt telefoni või e-kirja teel) ja 

korraldavate küsimuste otsustamine kirjalikus menetluses oleks lihtsam; 
 kollegiaalse kohtukoosseisu teatud menetlustoiminguid tohiks teha ka korralduse alusel 

tegutsev kohtunik; 
 kohtunikul oleks suurem vabadus otsustada, millisel viisil ja ulatuses kirjalikke tõendeid 

ja salvestisi kohtuistungil avaldada; 
 kohtul oleks õigus kehtestada tõendite avaldamise ning taotluste ja seisukohtade 

esitamise viisi ja ulatuse kohta tingimusi ning ajalimiite; 
 kaitsja oleks kohustatud esitama oma tõendid kohtu määratud või seaduses sätestatud 

ajaks prokurörile; 
 taandamistaotlus oleks võimalik lahendada nõupidamistuppa minemata protokollilise 

määrusega, kusjuures ilmselgelt põhjendamatu taotluse esitamine menetlust ei peataks; 
 oleks võimalik piirata kaitsja sagedast vahetamist, kui see tingib menetluse venimise; 
 seadus kohustaks prokuratuuri lisama jälitustoimingute load ja taotlused toimikusse 

hiljemalt toimiku kaitsjale tutvustamise ajaks; 
 jälitustoimingute lubade seaduslikkust kontrolliks maakohtus kohtukoosseisu eesistuja; 
 kohus võiks saada võimaluse koostada kohtuotsuse põhistused vaid neis küsimustes, 

milles apellatsiooniteadete kohaselt kavatsetakse otsus vaidlustada;  
 enne menetluse lõppu kriminaalasja lahendava kohtukoosseisu vahetumise korral ei 

peaks asja arutamist alustama alati otsast peale, vaid uus kohtukoosseis võiks pärast 
senise menetluse (video)salvestisega tutvumist jätkata asja arutamist sealt, kus see 
eelmisel kohtukoosseisul pooleli jäi, korrates menetlustoiminguid vaid enda poolt 
vajalikuks peetavas ulatuses; 

 pensioneerunud või teise kohtusse lahkunud kohtunikul säiliksid volitused pooleliolevate 
kohtuasjade lahendamiseks. 

 Pikemas perspektiivis võiks lähemalt analüüsida ja kaaluda ka järgmisi samme: 

 muuta osa menetluste kohtualluvust nii, et neid asju ei peaks lahendama Harju Maakohus 
ega Tartu Maakohus; 

 luua teatud tüüpi kriminaalasjade lahendamiseks (maa)kohtuteülene spetsialiseerunud 
kohtunike grupp; 

 lubada kriminaalmenetluses asjaolu õigeksvõtt ja rohkem poolte kokkuleppeid 
tõenduslikes küsimustes; 

 vaadata üle tsiviilhagi ja avalik-õigusliku nõudeavalduse menetlemise kord; 
 jälitustoimingu lubade kontrollimisel loobuda paralleelmenetlustest; 
 jälitustoiminguga kogutud teabe süüdistatavale tutvustamise peaksid korraldama 

prokuratuur ja jälitusasutus juba enne kohtumenetlust; 
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 vaadata üle alused, mille korral on võimalik kriminaalasja arutada süüdistatava 
osavõtuta; 

 analüüsida võimalusi kehtestada rangemad nõuded arstitõendile, millega põhjendatakse 
kohtuistungile ilmumata jätmist terviseseisundi tõttu; 

 analüüsida võimalusi suurendada kriminaalasjadega tegelevate advokaatide arvu; 
 avardada asenduskaitsja määramise võimalusi ja anda kohtule õigus kohustada 

prokuratuuri määrama asendusprokuröri; 
 luua kriminaalmenetluslik kord juriidilisest isikust menetlusosalise juhatusse või 

nõukogusse asendusliikme määramiseks; 
 jätkata diskussiooni rahvakohtunike rolli ja avalikkuse kohtumõistmisesse kaasamise 

viiside üle; 
 piirata kriminaalasja kohtuliku eel- ja põhimenetluse ajal määruskaebeõigust; 
 näha ette võimalus vaidlustada maakohtu otsus kõigi kohtumenetluse poolte nõusolekul 

kassatsiooni korras; 
 anda kaitsjale õigus loobuda osalemisest ringkonnakohtu istungil; 
 jätta määruskaebemenetlusest välja n-ö enesekontrollimenetluse etapp. 

 Vabade kohtunikukohtade kiiremaks täitmiseks võiks kaaluda järgmisi lahendusi: 

 suurendada kohtunikueksamikomisjoni (KEK) liikmete arvu; 
 toimetada kohtunikuks kandideerija julgeolekukontroll enne kohtunikukonkursi algust. 
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SISSEJUHATUS 
 
Riigikohtu esimees avaldas 07.11.2019. a pöördumises justiitsministrile muret Harju Maakohtus 
kuhjunud ja venivate kriminaalmenetluste pärast. Konkreetse näitena viidati pöördumises 
kriminaalasjale nr 1-16-9171, mille puhul esineb risk ületada mõistlikku menetlusaega. 
Justiitsministri 29.11.2019. a käskkirjaga nr 95 algatati järelevalve Harju Maakohtu esimehe 
kohustuste täitmise üle. Uurimise läbiviimiseks moodustati komisjon koosseisus komisjoni juht: 
Gunnar Vaikmaa, Justiitsministeeriumi vabakutsete talituse juhataja; liikmed: Juhan Sarv, Tartu 
Ringkonnakohtu kohtunik (alates 3. veebruarist 2020 riigikohtunik); Heili Sepp, Viru Maakohtu 
kohtunik; Jüri Paap, emeriitkohtunik ja Karin Karpa, Justiitsministeeriumi siseauditiosakonna 
juhataja.  
 
Käskkirja punkti 2 kohaselt on komisjoni ülesandeks selgitada välja:  

1) Millest tulenevalt on Riigikohtu esimehe pöördumises viidatud Harju Maakohtu 
menetluses oleva kriminaalasja üldmenetluses tekkinud risk, et asja menetluse pikkus 
võib ületada mõistliku menetlusaja?  

2) Kas Harju Maakohtu menetluses on teisi kriminaalasja üldmenetlusi, mille puhul esineb 
risk ületada mõistlik menetlusaeg, mh seoses kohtuniku pensioneerumisega? 

3) Kas Harju Maakohtu esimees (edaspidi esimees) on töötanud välja tööprotsessid ja kui, siis 
millised, et tagada kohtus kriminaalasja üldmenetluse mõistliku aja jooksul istungile 
määramine ja lahendamine, mh arvestades kohtunike pensioneerumist?  

 
Käskkirja punkti 3 kohaselt oodatakse komisjonilt hinnangut:  

1) Kas esimees on rakendanud Riigikohtu esimehe pöördumises viidatud kriminaalasja 
üldmenetluses tema pädevuses olevaid meetmeid, et tagada asja mõistliku aja jooksul 
lahendamine? Kas rakendatud meetmed olid õigeaegsed ja kas midagi oleks pidanud veel 
tegema? 

2) Kas esimees rakendab teistes menetluses olevates kriminaalasja üldmenetluse asjades, 
mh pensioneeruvate kohtunike menetletavates, tema pädevuses olevaid meetmeid, et 
tagadas asja mõistliku aja jooksul lahendamine? Kas rakendatud meetmed olid õigeaegsed 
ja kas midagi oleks pidanud veel tegema? 

 
Käskkirja punkti 4 kohaselt oodatakse komisjonilt ettepanekuid tulevikus sarnaste olukordade 
vältimiseks, eelkõige kas ja missuguste õiguslike ja korralduslike meetmetega oleks võimalik 
kiirendada kriminaalasja üldmenetluses menetlemist.  
 
Täitmaks ministri käskkirjas esitatud ootusi, leppis komisjon kokku metoodikas ja 
tööpõhimõtetes. Uurimise käigus analüüsis komisjon kriminaalasjade- ja personalistatistikat 
aastatel 2015-2019, mh kohtunike koormusnäitajaid. Komisjon vestles Harju Maakohtu 
esimehega, aseesimehega süüteovaldkonnas, valikuliselt üheksa kriminaalasju menetleva 
kohtunikuga1, kantselei juhatajaga ja analüütikuga. Intervjuude alusel koostas komisjon 
kokkuvõtted, mis edastati kommenteerimiseks intervjueeritavatele. Komisjoni juht suhtles e-kirja 
teel juhtiva riigiprokuröri Taavi Perniga. Komisjon tutvus valdkonda reguleerivate õigusaktidega, 
Harju Maakohtu (edaspidi ka maakohtu) kodukorraga, 2018–2020 tööjaotusplaanidega ning 
intervjueeritavate esitatud materjalidega, mille hulka kuulusid järgmised dokumendid: maakohtu 
tulemusaruanne 2019. a kohta, jõudluse tabel 2019. a kohta, andmed süüteoasjade jagamise ja 
lahendamise kohta 2019. a, ülevaade kohtunike töökoosolekutest ja nendel vastu võetud otsustest 
perioodil 2018–2019; näited kriminaalasjade ümberjagamise otsustamisest. Komisjon vaatas ka 
kohtute infosüsteemi andmeid maakohtu menetluses olevate üldmenetluse kriminaalasjade 
kohta.  

                                                           
1 Valimis olnud kohtunikel oli intervjueerimise ajal menetluses vähemalt üks mahukas üldmenetluses 
kriminaalasi kestusega üle ühe aasta 
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Komisjon analüüsis kõigepealt, millised õigused/kohustused on kohtu esimehel ning millised 
hoovad on talle antud, rakendamaks meetmeid, et kriminaalasjad oleks mõistliku aja jooksul 
menetletud. See käsitlus kajastub aruande esimeses peatükis ja selles otsitakse vastust vähemalt 
järgmistele küsimustele: 
 

 Kuidas paistab Harju Maakohus võrdluses teiste kohtutega? Kui palju on neil 
kriminaalasju, mis on menetluses üle aasta? Kui palju nendest asjadest on selliste 
kohtunike käes, kes jäävad lähemal ajal pensionile? 

 Kuidas toimub kriminaalasjade jagamine? Kas selle juures arvestatakse ainult 
spetsialiseerumist või veel midagi, nt kohtuniku pensioneerumist lähema aasta jooksul?  

 Kui sageli toimub kohtu juhtidel (esimees, aseesimees) asjadest ülevaate saamine, sh 
seire? Kas seire kokkuvõtteid säilitatakse? Milliseid meetodeid/vahendeid asjadest 
ülevaate saamiseks kasutatakse? Mida seire tulemusel tehakse? Kas lisaks statistilistele 
näitajatele analüüsitakse ka saabunud kaebusi? 

 Milliseid meetmeid saab kohtu esimees rakendada, et tagada kohtuasjade menetlemine 
mõistliku aja jooksul? 

 
Käskkirja punktis 4 püstitatud ülesande täitmiseks pidas komisjon vajalikuks kaardistada Harju 
Maakohtu kogemusi silmas pidades probleemid, mis takistavad üldmenetluses kriminaalasjade 
kiiret kohtumenetlust. Komisjon teeb aruande teises peatükis ettepanekuid kriminaalasja 
üldmenetluse kitsaskohtade leevendamiseks, samuti kohtu ja muude asutuste töökorralduse 
parandamiseks. Komisjon analüüsis olukorda sellest küljest, mida oleks võimalik töökorralduses 
parandada olemasoleva eelarve ja ametikohtade arvu juures. Komisjon ei analüüsinud lisaressursi 
vajadust. 
 
Komisjon asus seisukohale, et tal ei ole võimalik analüüsida põhjuseid, miks on Riigikohtu 

esimehe 7.11.2019. a pöördumises viidatud kriminaalasjas nr 1-16-9171 menetlus kujunenud just 
nii pikaks, nagu see on kujunenud. Kriminaalasi on jätkuvalt kohtu menetluses. Arvestatava 

tõenäosusega tõstatatakse käimasoleva protsessi käigus, sh võimalikus apellatsiooni- ja 

kassatsioonimenetluses ka küsimus menetlusaja mõistlikkusest. Sellisel juhul peab kohus 

kujundama seisukoha kõigi menetlusaja mõistlikkuse hindamisel oluliste asjaolude kohta, sh 

käsitlema kohtu ja kohtumenetluse poolte tegevust. Juhul kui komisjon võtaks praegu seisukoha, 

kas menetlus asjas nr 1-16-9171 on olnud ebamõistlikult pikk, ja kui on, siis millistel põhjustel, 

võiks see mõjuda sekkumisena pooleliolevasse kohtumenetlusse ja kohtu lubamatu 

mõjutamisena. Ka Riigikohtu esimehe kirjas pole keskendutud konkreetsele kohtuasjale, vaid 

sellele, kuidas muuta Eesti kriminaalmenetlus tõhusamaks ja kiiremaks. Seetõttu keskendus 

komisjon üldistele küsimustele, ei anna hinnangut asja nr 1-16-9171 menetlenud kohtuniku tööle 

ega tee ettepanekuid ühegi kohtuniku tegevuse kohta.  

Komisjoni järeldused ja soovitused on konsensuslikud. Komisjoni kõik järeldused ja soovitused ei 
ole suunatud maakohtu esimehele (nt ettepanekud õigustloovate aktide muutmiseks). Otsustati, 
et kui mõni komisjoni liige jääb mõnes küsimuses eriarvamusele, siis lisatakse see aruandele.  
 
Enne aruande ministrile esitamist esitati selle projekt ilma peatükita „Peamised tulemused“ 
tutvumiseks Harju Maakohtu esimehele.  
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1. Harju Maakohtu koormusest, töökorraldusest ja sellest, mida kohtu 
esimees teeb ning saab teha, et üldmenetluses lahendataks 
kriminaalasju mõistliku aja jooksul 
 
Käesolevas peatükis antakse ülevaade Harju Maakohtu 2015.–2019. aasta kriminaalasjade- ja 
personalistatistikast. Samuti esitatakse andmed maakohtu süüteovaldkonna kohtunike koormuse 
kohta. Võimaluste piires võrreldakse Harju Maakohtu ja teiste maakohtute vastavaid näitajaid. 
Lisaks käsitletakse tööriistu, mis kehtiv õigus kohtu esimehele kohtuasja menetlusaja 
mõistlikkuse tagamiseks annab, ja uuritakse, kas ja mil määral maakohtu esimees neid rakendab. 
Komisjon käsitleb ka kohtu aseesimehele õigusaktidega antud pädevust.  
 
 
1.1. Harju Maakohtu menetlusstatistika 
 

2019. aasta andmetel moodustasid Harju Maakohtusse saabunud kriminaalmenetlusasjad2 40% 
kõigist maakohtutesse jõudnud kriminaalmenetlusasjadest. Seejuures laekusid Harju 
Maakohtusse peaaegu pooled kõigist eeluurimiskohtuniku asjadest ja muudest 
kriminaalmenetlusasjadest (vastavalt 48% ja 47% asjadest). Sarnane asjade jaotus kohtute vahel 
oli ka 2018. aastal.  
 

 
Joonis 1.  
 

Muudest kriminaalmenetlusasjadest enamiku (78%, 661 asja) moodustavad rahvusvahelise 
koostöö asjad, millest pool (333 asja) saabus Harju Maakohtusse.  
 
2019. aastal saabunud kriminaalasjade jagunemine menetlusliikide lõikes maakohtute vahel on 
kajastatud joonisel 2. Sarnane asjade jaotus kohtute vahel menetlusliikide lõikes oli ka 2018. 
aastal.  

                                                           
2 Kriminaalmenetlusasjad on esimese ja teise astme kohtute menetlusstatistika metoodika kohaselt kõik 

kriminaalkohtumenetluses maakohtusse saabunud asjad, millele kohtute infosüsteemis antakse asja sisust 

lähtuvalt statistiline kategooria ja liik. Need hõlmavad ka näiteks eeluurimiskohtuniku lahendatavaid 

kohtuasju (vahistamine, vara arestimine, ametist kõrvaldamine jne), samuti kohtulahendi täitmise 

staadiumis tekkivate küsimuste lahendamist (nt tingimisi kohaldamata jäetud vangistuse täitmisele 

pööramine, süüdimõistetu vangistusest tingimisi enne tähtaega vabastamine), aga ka muid 

kriminaalmenetlusasju nagu rahvusvahelise koostöö taotlused, riigi õigusabi taotlused ja psühhiaatrilise 

sundravi kohaldamine. Kriminaalasjad on kohtusse saabunud üld- ja lihtmenetlusasjad (käsk-, kokkuleppe- 

ja lühimenetlusasjad), mille käigus lahendatakse isiku süüküsimus. Kriminaalasjad kajastuvad 

kriminaalmenetlusasjade üldarvus, kuid nende kohta on eraldi aruandlus. 
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Joonis 2.  

 
Harju Maakohtusse saabunud kriminaalasjade arv on aastatel 2015–2019 vähenenud 27% (832 
asja). Seejuures on üldmenetlusasjade arv vähenenud 23% (49 asja). Täpsem saabunud asjade 
dünaamika on kajastatud joonisel 3. 
 

 
Joonis 3. 
 

Harju Maakohtusse saabunud üldmenetlustest 77% (2019. aasta andmetel) moodustavad 
üldmenetlused ühe süüdistatavaga.  
 

 
Joonis 4. 
 

Harju Maakohtu aasta lõpu seisuga lahendamata üldmenetluses asjade arv ehk jääk on ajas 
muutunud järgmiselt: 
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Joonis 5. 
Märkus. Joonisel 5 ja tabelis 1 on kajastatud kõik lahendamata asjad, sh need, milles menetlus on peatatud või 
süüdistatav/menetlusosaline tagaotsitav. 

 
Maakohtu jäägis olevatest asjadest, milles menetlus on kestnud kauem kui kaks aastat, on kahes 
asjas käesoleva aruande koostamise ajaks (26.02.2020) lahendi kuulutamise aeg määratud ning 
ühes kuulutati lahend jaanuaris 2020.  
 
Maakohtu üldmenetluste jääki võrdluses teiste maakohtutega kajastab tabel 1. 
 
Tabel 1. 

  31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Harju 
Maakohus 

Üldmenetluses asjade jääk 113 120 139 155 114 

sellest menetluses kauem kui 365 päeva 4 12 17 25 26 

sellest menetluses kauem kui 730 päeva 0 0 3 7 11 

Pärnu 
Maakohus 

Üldmenetluses asjade jääk 45 52 59 48 30 

sellest menetluses kauem kui 365 päeva 3 2 2 9 4 

sellest menetluses kauem kui 730 päeva 0 0 1 0 2 

Tartu 
Maakohus 

Üldmenetluses asjade jääk 107 106 94 92 89 

sellest menetluses kauem kui 365 päeva 17 13 13 9 17 

sellest menetluses kauem kui 730 päeva 8 6 4 2 3 

Viru 
Maakohus 

Üldmenetluses asjade jääk 92 111 114 94 82 

sellest menetluses kauem kui 365 päeva 15 22 27 23 18 

sellest menetluses kauem kui 730 päeva 8 8 13 9 9 

 
Kuigi Harju Maakohtu jõudlus3 kriminaalasjades oli 2019. aastal esmakordselt positiivne, on 
üldmenetluste jõudlus jätkuvalt negatiivne. Samas on üldmenetluste jõudlus viimasel aastal 
oluliselt paranenud (vt joonis 6). Kuna jaanuaris 2020 said kõik neli süüteovaldkonna kohtuniku 
täitmata ametikohta täidetud, on põhjust loota, et positiivne trend jätkub.  
 

 
Joonis 6. 

 
                                                           
3 Aasta jooksul kohtusse saabunud ja aasta jooksul kohtu poolt lahendatud asjade vahe.  
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Harju Maakohtus on 66 kohtuniku ametikohta. Kohtunike spetsialiseerumine tsiviil- ja 
süüteoasjade vahel tuleneb tööjaotusplaanist: tsiviilasju arutavate kohtunike tööjaotusplaanis on 
kirjas kõik kohtunikud, kes tegelevad selle valdkonnaga. Kõik ülejäänud kohtunikud lahendavad 
süüteoasju. Süüteovaldkonnale on spetsialiseerunud 22 kohtunikku, kellest üks on 
täitmiskohtunik ja neli eeluurimiskohtunikud. Täitmiskohtunikule kuriteo- ega väärteoasju ei 
jagata. Eeluurimiskohtunikule jagatakse kuriteoasju 30% või 50% teistele kohtunikele jagatud 
kuriteoasjade arvust. Arvestamata täitmis- ja eeluurimiskohtunikega ning kohtunikega, kes 
alustasid tööd poolest aastast või lõpetasid töö poolest aastast, oli saabunud üldmenetluses 
kriminaalasjade jagunemine 2018-2019 kohtunike lõikes järgmine:  
 

 
Joonis 7. 
Märkus. Andmed sisaldavad kohtunikke, kes jäid pensionile 2019.a lõpus ja kellele vastavalt tööjaotusplaanile 
lõpetati asjade jagamine enne lahkumist. Sellest tulenevalt on neile jagatud üldmenetluse asjade arv teistega 
võrreldes väiksem.  

 
Harju Maakohtu süüteovaldkonna kohtunike koormuse juures tuleb arvestada seda, et lisaks 
kriminaalmenetlusasjadele lahendavad nad ka väärteomenetlusasju, mida on kohtusse saabunud 
järgmiselt: 
 

 
Joonis 8. 

 
Komisjoni intervjuudest Harju Maakohtu kohtunikega jäi läbivalt kõlama, et võrreldes 
varasemaga on viimastel aastatel drastiliselt suurenenud kohtusse saadetud väga mahukate 
üldmenetluse asjade hulk. Nendes kohtuasjades on lisaks suurele tõendimahule ka arvukalt 
süüdistatavaid ja kaitsjaid, kusjuures kaitsjateks on erinevates asjades sageli ühed ja samad 
advokaadid. Seegi raskendab istungiaegade leidmist, kuna kaitsjad on hõivatud teiste 
kohtuasjadega. Seetõttu ei kajasta statistikast nähtuv kriminaalasjade üldarvu vähenemine 
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adekvaatselt kohtu tegelikku töökoormust, mis on väga mahukate kohtuasjade arvu suurenemise 
tõttu tegelikult kasvanud, mitte kahanenud. 
 
Lähema aasta jooksul (07.02.2021) jääb pensionile üks maakohtu süüteovaldkonna kohtunik. 
Tööjaotusplaani kohaselt on ta 2019–2020 spetsialiseerunud eeluurimiskohtunikuks. Seega pole 
ohtu, et selle kohtuniku pensionile jäämine tooks mõnes kohtuasjas kaasa mõistliku menetlusaja 
ületamise. Maakohtu esimees märkis tagasisidena aruande projektile, et kriminaalasjad, mida 
kohtunik ei jõua enne pensioneerumist lahendada, on praeguseks ümber määratud. 
 
 
1.2. Kriminaalasjade jagamine Harju Maakohtus 

Asju jagatakse automaatselt kohtute infosüsteemi (KIS) kaudu. Jagamisel arvestatakse 
tööjaotusplaanis kokkulepitut, mh spetsialiseerumist4 ja seaduses sätestatut. Kiirmenetluse asjad 
ja eeluurimiskohtunike asjad jagatakse kohtunike vahel vastavalt kokku lepitud valvegraafikutele 
(see kajastub KIS-is kui käsitsi jagamine). Samale kohtunikule jagatakse 2019. aasta 
tööjaotusplaani (TJP) punkti 6 kohaselt nt sama isiku suhtes kohtusse saabunud uus kriminaalasi, 
kui kohtuniku menetluses on selle isiku suhtes sama menetlusliigiga kriminaalasi; üldmenetluses 
kohtusse saabunud kriminaalasi, kui kohtunik on varem teinud süüdistusakti tagastamise 
määruse; eeluurimiskohtuniku asjad: tõkendi muutmise või asendamise taotlus, kui kohtunik on 
eelnevalt tõkendit kohaldanud; vara arestimise taotlused, kui kohtunik on samas kriminaalasjas 
eelnevalt taotlusi lahendanud. 
 
Süüteosasju arutavate kohtunike 2019. aasta TJP punkti 5 kohaselt kehtivad näiteks järgmised 
põhimõtted: 
 

 Ametist või kohtust lahkuvale kohtunikule, samuti lapsehoolduspuhkusele või vähemalt 
pooleaastase kestusega koolitusele suunduvale kohtunikule peatatakse  

o kahe või enama süüdistatavaga üldmenetluses lahendatavate kriminaalasjade 
jagamine kuus kuud enne kohtuniku lahkumist,  

o ühe süüdistatavaga üldmenetluses lahendatavate kriminaalasjade, 
lühimenetluses lahendatavate kriminaalasjade ja väärteomenetlusasjade 
jagamine kolm kuudenne kohtuniku lahjumist ja 

o kõigi ülejäänud asjade jagamine üks kuu enne kohtuniku lahkumist. 
 
Kriminaalasjade automaatset jagamist hakati rohkem kasutama maakohtu praeguse esimehe 
ametiajal (s.o alates 2016. aastast). Ka asjade ümberjagamine toimub võimalusel automaatselt. 
2019. aastal Harju Maakohtusse saabunud üldmenetluse asjad jagati üldjuhul (77% juhtudest) 
automaatselt. Käsitsi jagati kokku 37 asja ning selle põhjendused KIS-is on märgitud järgmises 
tabelis:  
 
Tabel 2. Käsitsi jagamise põhjused ülmenetlustes 2019. aastal 

TJP 6.1 – sama isiku suhtes kohtusse saabunud uus kriminaalasi, kui kohtuniku 
menetluses on selle isiku suhtes sama menetlusliigiga kriminaalasi 23 

TJP 4 – jagamine ametisse asuvale/naasvale kohtunikule 6 

TJP 6.5 – üldmenetluses kohtusse saabunud kriminaalasi, kui kohtunik on 
varem teinud süüdistusakti tagastamise määruse 1 

uueks arutamiseks/uuendatud menetlus 3 

liitmine teise menetluses oleva asjaga 3 

esimehe korraldus KS § 45 lg 1-1 p 4 alusel 1 

                                                           
4 Harju Maakohtus on spetsialiseerutud täitmisasjadele (1 kohtunik), eeluurimisasjadele (4 kohtunikku) ja 
alaealiste asjadele (4 kohtunikku).  
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Automaatne jagamine kriminaalasjades on aastatega arenenud. Esialgu olid kõik asjad võrdse 
koormusega. Siis lisandusid koormuspunktid. Alates 2019. aastast rakendatakse jagamisringe, 
mis on koostatud lähtuvalt asja mahukusest. Jagamisringid on järgmised: 1) lihtmenetlused, 2) 
üldmenetlused ühe süüdistatavaga, 3) üldmenetlused kahe kuni viie süüdistatavaga, 4) 
üldmenetlused rohkem kui viie süüdistatavaga. See peaks tagama, et kui kohtunikul on ees nt asi 
koormusega 560 punkti, siis ei jagata talle uut asja enne seda, kui ka teistel on menetluses sellise 
koormuse ulatuses asju.  
 
Probleemiks on aga asjaolu, et kohtuasja määramisel ei ole teada, milliseks koormus tegelikult 
kujuneb. KIS jaotab asja süüdistatavate arvu ja episoodide järgi. Selle järgi tulevad ka KIS-i 
koormuspunktid, kuid tegelik töö võib kujuneda sellest oluliselt väiksemaks või suuremaks. Nt 
sissetulev asi võib olla mahukas ning istungid planeeritakse mitmeks kuuks, kuid siis minnakse 
kokkuleppele5. Kohtunikul ei ole tegelikku koormust ka asjades, kus parajasti oodatakse 
ekspertiisi tulemust või kus on tegemist tagaotsitavaga.  
 
Enamik intervjueeritavaid tõdes, et jagamine ei taga 100%-list võrdsust (vt ka joonist 7). Kõikidel 
kohtunikel ei ole pidevalt suurt üldmenetluse asja käsil. Tõdeti, et täiesti õiglast lahendust ei ole 
ilmselt võimalik saavutada. Mitu kohtunikku märkis, et nad ei saa aru, kuidas täpselt asju 
jagatakse ja mil viisil kujunevad koormuspunktid erinevaks, näiteks olukorras, kus episoode ja 
süüdistatavaid on asjades sama palju. Leiti, et koormus oleks õiglasem, kui oleksid 
valdkonnapõhised eraldi jagamisringid. Näidetena nimetati kuritegeliku ühenduse asju ja 
majandussüütegusid. Lisaks pandi ette, et koormuspunktide arvestamisel tuleks arvestada ka 
istungipäevade arvu ja lõpplahendi pikkust. Osa kohtunikke märkis, et jagatagu asju kuidas tahes, 
töö tuleb ikka ära teha. Seetõttu ei ole nad pidanud vajalikuks teemasse süveneda.  
 
Varem toimiti nii, et menetluses olevate asjade koormuspunktid aasta alguses nulliti. See tõi kaasa 
olukorra, kus uute asjade lisandumisel ei arvestatud varasemat koormuslikku ebavõrdsust. 2020. 
aastast katsetatakse süsteemi, et aasta lõpus kohtuniku käes olevate asjade koormuspunktid 
kantakse uude aastasse üle (süüteosasju arutavate kohtunike 2020. aasta TJP punkt 2). See peaks 
olema koormuse ühtlasema jagamise seisukohalt õiglane. Mitu intervjueeritavat tõi välja, et vead 
tekivad süsteemis pärast seda, kui asjade jagamine kohtunikule on tema haigestumise tõttu 
mõneks ajaks peatatud. Sellisel juhul hakkab süsteem vahepealset väiksemat koormust 
tagantjärele n-ö kompenseerima.  
 
Komisjoni järeldused ja soovitused 

Komisjoni hinnangul praegune jagamismudel üldjuhul toimib. Süsteemi on aastate jooksul 

arendatud, et tagada asjade võrdsem jagamine kohtunike vahel.  

Intervjueeritud kohtunikud märkisid, et kuritegeliku ühenduse asjade jaoks võiks olla eraldi 

jagamisring, kuna need kohtuasjad on kõige keerukamad, mahukamad ja suurima avaliku 

tähelepanu all. Kuivõrd 2019. aastast rakendatakse eraldi jagamisringe süüdistatavate arvust 

lähtuvalt, siis eraldi jagamisringi tegemine kuritegeliku ühenduse asjade jaoks ei pruugi 

lisaväärtust anda. Seda enam, et 2019. saabus üldmenetluses Harju Maakohtusse ainult kolm asja, 

milles süüdistus sisaldas endas KarS § 255 ja/või 256. Täpsema info järgnevas tabelis.  

  

                                                           
5 Näiteks saabus 2019. aastal maakohtusse 162 üldenetuses kriminaalasja, milles 106-s üldmenetlus 

lõpetati kokkuleppega enne tõendite uurimist.  
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Tabel 3. Üldmenetluses Harju Maakohtusse saabunud asjad süüdistuses KarS § 255 ja/või 256 järgi. 

  2016 2017 2018 2019 

Üldmenetlus 1 süüdistatavaga 2 4 1   

Üldmenetlus 2–5 süüdistatavaga   4 3   

Üldmenetlus enam kui 5 süüdistatavaga  6   2 3 

 8 8 6 3 

 
Neile andmetele tuginedes ei pruugi kuritegeliku ühenduse asjade jaoks eraldi jagamisringi 
loomine olla praktiline. Küll aga võiks valdkonnapõhistel jagamisringidel olla mõte, kui need 
hõlmaksid ka teatud mahukuse/keerukuse kriteeriumitele vastavaid muid asju (nt 
komplitseeritumaid majandus- ja korruptsiooniasju).  
 
Siiski tuleks kaaluda, kas oleks võimalik rakendada meetmeid, mis tagaksid asjade õiglasema, 
läbipaistvama ja tõhusama jagamise. Võimalik, et abi oleks järgmistest abinõudest: 
 

 Tehnilise lahenduse leidmisel võiks koormuspunktide määramisel arvestada 
istungipäevade arvu. On suur vahe, kas asja arutamisele kulub 10 või 100 päeva. Komisjon 
ei ole veendunud, et praegune mudel seda arvestab. 

 Prokuratuuril võiks olla võimalus märkida KIS-is ära kõik selles kriminaalasjas 
eeluurimistoiminguteks lube andnud kohtunikud, kellele ei saa asja jagada. See muudaks 
automaatse jagamise sujuvamaks ja lihtsamaks.  
 

Komisjonile teadaolevalt on töökoormuspunktid kriminaalmenetlusasjades praegu testimisel. 
Komisjon leiab kohtunikega toiminud intervjuude pinnalt, et teemaga on vaja üleriigiliselt edasi 
tegeleda. Justiitsministeeriumil ja Registrite ja Infosüsteemide Keskusel (RIK) tasuks analüüsida, 
kas ja millistel tingimustel saaks asjale kohtusse saabumisel antud töökoormuspunkte muuta 
lähtuvalt tegelikust töömahust.  

Komisjoni hinnangul peaks kohtu esimees või aseesimees iga lahkuva kohtunikuga tegema 
vestluse, kus vaadatakse üle kohtuniku menetluses olevad asjad ja mille tulemusel valmib edasine 
tegevuskava selles osas, millised asjad jäävad kohtuniku menetlusse ja millised lähevad 
ümberjagamisele. Vestlus peaks toimuma esimesel võimalusel peale lahkumisest teada saamist 
(pensioneeruva kohtunikuga võimalusel aasta enne pensionile jäämist). Maakohtu esimehe 
tagasisides aruande projektile märgitakse, et selliselt on toimitud ning viidatakse mitmele näitele. 
Komisjon toetab sellist praktikat ning peab oluliseks, et kohtu esimees või aseesimees näitaks üles 
proaktiivsust lahkuva kohtunikuga vestluse korraldamisel.  
 
Riski, et pensioneeruv kohtunik ei jõua mahuka kriminaalasja üldmenetlust lõpuni arutada, võiks 
aidata maandada see, et sellised kohtunikud täidaksid viimasel tööaastal eeluurimiskohtuniku 
ülesandeid. Idee rakendamine eeldab tööjaotusplaani muudatust ja seega piisava arvu kohtunike 
toetust. Komisjonile teadaolevalt on sellist praktikat maakohtus rakendatud ühe pensioneeruva 
kohtuniku puhul. Komisjon toetab sellise praktika kasutamist.  
 
Mitmed intervjueeritud kohtunikud avaldasid, et neil puudub piisav ülevaade asjade jagamise 
põhimõtetest. Komisjonile edastatud töökoosolekute päevakordadest on näha, et statistikat ja 
asjade jagamist on arutatud mitmel korral. Seejuures on Justiitsministeeriumi kohtute talituse 
ametnikud käinud asjade jagamise põhimõtteid ja statistikat selgitamas. Siiski võiks 
Justiitsministeerium või RIK teha kohtunikele kättesaadavaks kohtuasjade jagamist kirjeldava 
tegevuskava/protsessikirjelduse.  
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1.3. Kohtu esimehe hoovad kohtumenetluse mõistliku aja tagamisel  
 
Kohtute seadus (KS) sätestab kohtu esimehe kohustused ja tööriistad nende täitmiseks. Kohtute 
seaduse § 12 lg 2 teise lause järgi vastutab kohtu esimees õigusemõistmise korrakohase 
toimumise eest kohtus. Selleks on tal kohustus teha seaduses ettenähtud järelevalvet (KS § 12 lg 
3 p 3).  

Õigusemõistmise korrakohase toimimise, kohtunike kohustuste täitmise ning kohtute 
infosüsteemi andmete korrakohase edastamise üle teostab järelevalvet kohtu esimees. Kohtu 
esimees võib nõuda kohtunikelt seletusi, kontrollida asjaajamist ja koguda muud vajalikku teavet. 
(KS § 45 lg 1). 

KS § 45 lg 1¹ näeb ette, et kui kohtunik ei tee mõjuva põhjuseta vajalikku menetlustoimingut, 
sealhulgas ei määra õigel ajal istungit, et tagada kohtumenetluse läbiviimine mõistliku aja jooksul, 
või kui on ilmne, et kohtuniku poolt menetlustoimingu tegemiseks planeeritud aeg või muu 
menetluse korraldus ei taga menetluse läbiviimist mõistliku aja jooksul, otsustab kohtu esimees 
sellise õigusemõistmist korraldava abinõu rakendamise, mis eelduslikult võimaldab menetluse 
mõistliku aja jooksul lõpule viia. Kohtu esimees võib muu hulgas: 

 määrata kohtunikule menetlustoimingu tegemiseks või sõltuvalt asjaoludest menetluse 
lõpuleviimiseks mõistliku tähtaja; 

 anda kohtunikule menetluse läbiviimiseks ning töö ja tööaja korraldamiseks muid 
korralduslikke juhiseid; 

 jaotada tööjaotusplaani arvestades kohtunike vahel ümber kohtuasju; 
 erandjuhul kalduda töö jaotamisel kõrvale ka tööjaotusplaanist, eelkõige arvestades 

kohtuasja eripära, kohtuniku spetsialiseerumist ja kohtunike erinevat tööga koormatust. 

Komisjoni järeldused ja soovitused 
 
Kuigi KS § 12 lg 2 paneb kohtu esimehele vastutuse õigusemõistmise korrakohase toimumise eest 
kohtus, jätab see lahtiseks, millised on esimehe volitused selle ülesande täitmisel. KS § 45 lg 11 

näeb küll ette teatud pädevuse, sh õiguse jaotada tööjaotusplaani arvestades kohtunike vahel 
ümber kohtuasju (p 3) ja erandjuhul kalduda töö jaotamisel kõrvale tööjaotusplaanist, eelkõige 
arvestades kohtuasja eripära, kohtuniku spetsialiseerumist ja kohtunike erinevat tööga 
koormatust (p 4). Samas näeb KS § 37 lg 2 p 2 ette töö jagamise juhuslikkuse põhimõttest lähtudes 
ja tööjaotusplaanis määratud alustel. Kohtute seaduse § 45 lg 11 pole sõnastatud selliselt, et seda 
saaks käsitleda ühemõttelise erandina juhuslikkuse põhimõttest, mistõttu jääb ebaselgeks, mil 
määral võib kohtu esimees minna oma otsustes juhuslikkuse põhimõttega vastuollu.  
 
Lisaks tuleb tõdeda, et KS § 45 lg 11 seab kitsad piirid sellele, millal kohtu esimees neid meetmeid 
kasutada saab, võimaldades seda üksnes siis, kui: a) kohtunik ei tee mõjuva põhjuseta vajalikku 
menetlustoimingut (sisuliselt peab olema tuvastatud süüline rikkumine) või b) on ilmne, et 
kohtuniku poolt menetlustoimingu tegemiseks planeeritud aeg või muu menetluse korraldus ei 
taga menetluse läbiviimist mõistliku aja jooksul. Sõna ilmne kasutamine välistab meetmete 
ennetava kasutuselevõtu olukorras, kui kohtusse laekub väga mahukas asi ja on keskmisest 
suurem tõenäosus (kuid mitte päris ilmne), et selle mõistlik menetlusaeg võib juhuslikkuse alusel 
jagamisel ohtu sattuda. Kõik need asjaolud panevad kohtu esimehe ja ka kohtunikud ebakindlasse 
olukorda küsimuses, mida ja millal võib kohtu esimees õieti teha. Selle tagajärjel võivad jääda 
tegemata õigeaegsed otsused, mis aitaksid kaasa õigusemõistmise korrakohasele toimimisele. 
 
Komisjoni hinnangul võiks kaaluda, kas anda kohtu esimehele KS-is selge volitus jagada teatud 
juhtudel teatud kriteeriumitele vastavaid mahukaid kriminaalasju otse konkreetse(te)le 
kohtunikule/kohtunikele, arvestades koormusi ja menetlusaja prognoosi. See oleks selgesõnaline 
erand kohtuasjade jagamisest juhuslikkuse põhimõttel. Kõnesoleval juhul võiks jagamine toimuda 



Järelevalve aruanne  
24.03.2020 

 

 16 

(ka) nii, et esimees määrab nimeliselt kindlaks näiteks kolm kuni viis kohtunikku, kelle hulgast 
tehtaks lõppvalik juhuslikkuse põhimõttel (nt arvuti abil). Kaaluda võiks esimehele 
edasivolitamise õiguse andmist. Minimaalselt peaks olema kohtu esimehe asja jagamise otsustus 
põhistatud.  
 
 
1.4. Milliseid abinõusid Harju Maakohtu esimees praktikas rakendab, et tagada 
kohtuasjade menetlemine mõistliku aja jooksul?  
 
Intervjuude ja materjalide põhjal võib järeldada, et Harju Maakohtu esimees kasutab korrakohase 
õigusemõistmise tagamiseks järgmisi abinõusid: 
 

 asja ümberjagamine teisele kohtunikule; 
 asjade jagamise peatamine kohtuniku taotletud perioodiks. 

 
Mõlemad abinõud aitavad kohtuniku koormust vähendada. Kohtuniku ametist lahkumisel või 
töökoormusest tuleneval põhjusel on esimees jaganud kohtuasju ümber teisele kohtunikule. 
Näiteks 2018. aastal tehti seda komisjonile esitatud materjalide kohaselt vähemalt kolmel korral6. 
Ümberjagamine toimub kohtuniku põhjendatud taotluse alusel. Vähematel kordadel on maakohtu 
esimees andnud kohtunikule lisatööjõudu sekretäri või kohtujuristi näol. Ühel korral on 
proovitud kohtunikule mentorluse pakkumist menetluste paremaks planeerimiseks, kuid see ei 
realiseerunud.  
 
Aastatel 2018–2019 peatati kolmel korral kohtunikule rohkem kui ühe süüdistatavaga 
kriminaalasja üldmenetluste jagamine. Sarnaselt asja ümberjagamisega on kohtuasjade jagamise 
peatamise aluseks kohtuniku taotlus. Töökoosolek arutab asjade jagamise peatamise taotlust ja 
maakohtu esimees lähtub peatamise otsustamisel koosoleku arvamusest. Põhilise probleemina 
toodi intervjuudel läbivalt välja, et kõigil kohtunikel on kalendrid täis, mis mõjutab ka asjade 
ümberjagamist ja jagamise peatamist. On paratamatu, et keegi kohtunikest peab hakkama saama 
ka ümberjagatava asjaga kaasneva tööga ning jagamise peatamisega kaasneva lisakoormusega. 
 
Praegu tugineb kõnesolevate meetmete rakendamine kohtuniku taotlusele ja töökoosoleku 
seisukohale. Seega on otsused reaktiivsed ja eeldavad kohtunike enamuse toetust. See mudel 
sobib osale intervjueeritud kohtunikest.  
 
Mitu kohtunikku avaldas arvamust, et asjade jagamine peatatakse liiga lihtsalt, põhimõtted ei ole 
läbipaistvad, ei võrrelda koormusi ega statistikat ning sisulise arutelu asemel jagatakse asi ümber 
kohtuniku taotluse alusel ja põhjendustel. Esimees järgib oma otsuseid tehes töökoosoleku 
seisukohti, samas leidis mitu kohtunikku, et esimees peaks rohkem ise otsustama7. Samuti toodi 
välja, et keegi (analüütik) peaks otsuse tegemisele eelnevalt hindama ja võrdlema kohtunike 
koormust ja statistkat. Töökoosolekul vastu võetud otsused edastatakse kohtunikele meili teel. 
Mitu kohtunikku leidis, et tarvis oleks koosolekuid, kus saaks arutada kohtuasjades tõusetunud 
õiguslikke küsimusi (nt kas mingi tõend on kõlbulik jms). Samuti võiks töökoosolekutel 
kooskõlastada, kuidas majas mingeid asju tehakse, ehk ühtlustada kohtu praktikat.  
 
Enamus intervjueeritud kohtunikest leidsid, et töökoosolekud praegusel kujul toimivad. Neil 

toimub sisuline arutelu ning kõik saavad küsida ja arvamust avaldada.  

Komisjoni liikmed ei ole osalenud Harju Maakohtu töökoosolekutel. Kuna kohtunikud on 
avaldanud erinevaid arvamusi, ei pea komisjon võimalikuks anda hinnangut töökoosolekute 
asjakohasusele. Küll peame vajalikuks märkida, et ilmselt on töökoosolekul vaja kokku leppida 

                                                           
6 Otsused sisalduvad kohtuasja toimikus ja kõnesolevate seire eeldaks arvestatavat lisatööd. 
7 Otsustuspädevus on kohtu esimehel, mitte töökoosolekul. 
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koosolekuid puutuvates olulisemates punktides. Kaaluda võiks töökoosolekute töökorra 
fikseerimist8 taasesitatavas vormis ja selle kõigile kohtunikele kättesaadavaks tegemist. Seejuures 
tuleb aga kindlasti silmas pidada, et töökoosoleku näol pole tegemist seaduses ette nähtud 
juhtimisstruktuuriga, millel oleks mingisugune otsustuspädevus. See on pelgalt kohtu esimeest 
nõustav mitteametlik kogu, mille otsused ei saa olla kohtu esimehele mingil moel siduvad ja mis 
saab tegutseda üksnes niivõrd, kuivõrd esimees seda vajalikuks ja võimalikuks peab. Märgitu 
tähendab teisalt ka seda, et kohtu esimees vastutab enda juhtimisotsuste eest täiel määral ise ega 
saa tugineda asjaolule, et ta lähtus töökoosoleku seisukohast. 
 
Maakohtu esimees märkis tagasisides aruande projektile, et esimees ei sõltu töökoosoleku 
otsustest. Esimees tavaliselt arvestab töökoosoleku seisukohaga, kuid koosoleku alguses teavitab 
alati, et töökoosoleku otsus ei ole siduv. Esimees selgitas, et töökoosolek kannab info edastuse 
kõrval (ühtne infoväli on suures asutuses väga oluline) avatud juhtimise ideed, s.o kõik need 
esimehe otsustused, mis puudutavad kõiki kohtunikke, arutatakse läbi töökoosolekul, et kõik 
saaksid sõna sekka öelda. Muidugi on see vabatahtlik, mingit kvoorumit ei saagi sellel olla.  
 
Esimees lisas, et iga hooaja algses arutatakse kuidas ja millise intervalliga koosolekuid pidada. 
Kohtunikud ei soovinud igakuiseid ega ka kvartaalseid koosolekuid, vaid koosolekuid sooviti 
pidada vajaduspõhiselt. Seda ka tehakse. 
 
1.4.1. Esimehe seire  

Maakohtu esimehe sõnul jõuab info konkreetsetest kohtuasjadest temani järgmistest allikatest:  
 

 Info pressiesindajalt, kes annab värsket infot nende asjade kohta, mis avalikkust 
huvitavad. Pressiesindaja tegeleb sisse tulnud asjade pressiteadetega, sh istungite 
planeerimise info jagamine ajakirjanikele, osaleb istungitel, otsuste kuulutamistel, annab 
teada istungil tekkinud viivitusest. 

 Info analüütikult, kes teostab tööülesandeid esimehe korraldusel. Kord kuus koostab 
kohtu tulemusaruande (ministeeriumi poolt kõikidele kohtutele ühtne vorm) ja jõudluse 
analüüsi (kohtusisene aruandlus), milles on kajastatud ka info äraolijate (sh haigused, 
lähetused) ja muude jõudlust mõjutavate asjaolude kohta. Kord kvartalis koostab jagatud 
asjade aruande (kohtusisene aruandlus). Kord poolaastas teeb lahendamiste aruande 
(kohtusisene aruanne), kord aastas vanade asjade aruande (kehtestatud ministri 
määrusega). Kohtusisese aruandluse kord on kirjas tööjaotusplaanis.  

 Iga-aastane esimehe aruanne KHN-is. Selleks koostab põhja analüütik ning tulemused 
kannab ette esimees. Ettekande jaoks peab esimehel olema ülevaade asjadest ja nende 
sisust. 

 Suhtlus kolleegidega, kes tulevad oma muredest rääkima või teevad taotlusi kohtuasjade 
jagamise peatamiseks. Kohtu esimehe sõnul kohtumajas reeglina teatakse mahukate 
asjade seisu, tavaliselt koheselt on teada istungi edasilükkamine või mittetoimumine. 

 Vahistuse pikendused. KIS hetkel ei kuva seda, kui saabub vahistamise põhjendatuse 
kontrolli kuuekuuline tähtaeg. On tehtud ettepanek, et see võiks arendusse minna. 

 
Maakohtu esimees tõi vastuses aruande projektile välja, et lisaks saab ta informatsiooni 
järgmistest allikatest:  

 KIS monitooring – peamine info menetluse seisust laekub siiski KIS-i vahendusel; 
 Juhtkonna koosolekud – iganädalasel juhtkonna koosolekul arutatakse majas toimunut, sh 

suuri istungeid (sh vajadust suurema istungisaali järele, sekretäride juurde andmist jm 
küsimusi);  

                                                           
8 Tegemist võiks olla töökoosoleku pidamise korra fikseerimisega, mis annaks informatiivse ülevaate 
esimehe otsuste ettevalmistamise protseduuridest.  
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 Pöördumised, kaebused, sh advokatuuri poolt hea tava raames tehtud pöördumised, mis 
ametlikus kirjavahetuses ei kajastu ja millega lahendatakse nn pehmelt ning sageli ka 
anonüümselt tekkinud menetluslikke probleeme; 

 Kohtumised kutsekodadega, advokatuuri, prokuratuuri, vangla jt juhtidega. 
 
Eraldi n-ö suurte asjade tabelit esimehel ei ole. Selle pidamist ei pea ta mõistlikuks, kuna tema 
hinnangul pole tabel kaasaegne seire vorm ja suurte asjade seis on tema sõnul igapäevaselt teada 
KIS-i ja muude kanalite vahendusel.  
 
Aseesimees selgitas, et juhul kui asjad jäävad venima, siis jõuavad probleemid kohtu esimeheni 
(nt hakatakse selle üle kaebama). Suured asjad on meedia tähelepanu all ja kui istungeid ei toimu, 
siis on meediast kohe kuulda, et asi on seisma jäänud. Lisaks käib aseesimees kohtunikega 
rääkimas, kui neil on mõni pikem menetlus käes, uurib, mis seisus menetlus on. Analüütik teeb 
statistikat, lisaks on olemas Justiitsministeeriumile koostatav statistika. Samuti on KIS-ist 
võimalik menetlusi vaadata, nt aseesimees vaatab sealt lisaks protokolle. Aseesimees suhtleb 
kohtunikega igapäevaselt. Riigikohtu esimehe kirjas viidatud kohtuasjas kohtu esimees ja 
aseesimees kohtusid asja menetleva kohtunikuga perioodiliselt (aseesimehe kinnitusel kord 
kvartalis) ning rääkisid menetluse seisust. Lisaks kohtuti ühel korral 2019. aasta oktoobrikuus 
asja menetleva prokuröriga. 
 
Menetlustähtaegu ei ole esimees ega aseesimees kohtunikele kriminaalasjades ette andnud. 
Ümberjagamisi otsustab kohtu esimees. Aseesimees teeb vastavad otsused esimehe puhkuse ajal. 
Ümberjagamise taotlused ei käi töökoosolekult läbi, kuna vajavad kiiret lahendamist, ja üldjuhul 
need rahuldatakse. Esimees tõi esile ühe probleemse juhu, kus ta teostas kohtuniku9 
menetlusgrupi ja koormuse uuringu, jagas kohtuniku menetluses olnud kriminaalasju ümber ning 
soovitas mentorit menetluse paremaks korraldamiseks.  
 
Intervjueeritud kohtunikud avaldasid kohtu esimehe seire kohta erinevaid arvamusi, seejuures 
enamik leidis järgmist: 

 Nad ei tea, et tehtaks suurte üldmenetluse asjade seiret. 

 Lähenemine on pigem reaktiivne, teatud proaktiivsus võiks olla asjakohane. On võimalik 

luua tabel asjadest, milles võib tekkida risk ületada mõistlikku menetlusaega. Selle põhjal 

oleks esimehel võimalik kohtunikelt selgitust küsida. Analüütik on käinud teatud asjade 

kohta küsimas, temal tõenäoliselt on ülevaade. 

 Ei ole toimunud arutelusid teemal, miks mingi asi ikka veel menetluses on. 

 Kohtus on pigem arusaam, et ei sekkuta teise kohtuniku töösse. Ei teata, et esimees või 

aseesimees oleks andnud menetlustoiminguteks korraldusi või tähtaegu. 

 
Komisjoni järeldused ja soovitused 
 
Komisjon, arvestades intervjuudel avaldatut, tutvudes esitatud materjalidega, mh kohtuasjade 
jagamise peatamise otsustega ja näidetega asjade ümberjagamisest, leiab järgmist. Esimehe poolt 
KS § 12 lg 2 teisest lausest tuleneva ülesande täitmine on küll reaktiivne, kuid ta ei ole jätnud enda 
kohustusi täitmata. Kohtu esimeheni jõuab erinevatest allikatest info kohtuasjade kohta. Võiks 
siiski mõelda, kuidas kogutavat ja olemasolevat andmestikku juhtimisotsuste tegemisel paremini 
probleemide ennetamiseks ära kasutada. Näiteks võiks analüütik koos igakuise jõudluse 
aruandega esitada kohtu esimehele ja/või aseesimehele detailsema ülevaate pikalt menetluses 
olevatest asjadest ning ka asjadest, kus pikemat aega (nt üle 3 kuu) ei ole toiminguid tehtud.  
 
Kohtuasjade kestust võivad mõjutada erinevad tegurid, nagu nt suurte kuritegeliku ühenduse 
asjade arv (vt tabel 3) ja sellega kaasneda võiv üldine töökoormuse tõus, menetlusosaliste 

                                                           
9 Kohtunik taotles kriminaalasjade jagamise peatamist. 
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käitumine ja kohtu menetlusotsused (nt istungiaja planeerimine). Seetõttu ei saa komisjoni 
meelest järeldada, et kohtu esimees oleks jätnud oma ülesanded täitmata.  
 
 
1.5. Kohtu aseesimehe hoovad kohtumenetluse mõistliku aja tagamisel  
 
Kohtute seaduse § 12¹ lg 3 järgi korraldavad kohtumaja juht ja aseesimees kohtumaja ning 
maakohtu esimehe vahelist suhtlemist ning täidavad muid seadusest ja kohtu kodukorrast 
tulenevaid ülesandeid. Seadus ei sätesta aseesimehe pädevuse kohta enamat.  
 
Harju Maakohtu kodukorra10 (edaspidi ka kodukord) § 5 lõigete 3 kuni 8 kohaselt korraldab 
kohtumaja juht11 kohtumaja ja maakohtu esimehe vahelist suhtlemist. Lisaks korraldab 
kohtumaja juht (ehk praegu tegelikult aseesimees) kohtunike töökoosolekuid, kus arutatakse: 1) 
töökorraldusega seonduvaid küsimusi, 2) arvamusi seaduseelnõude kohta ning 3) muid 
kohtunike tõstatatud probleeme. Aseesimees võib teha maakohtu esimehele või kohtudirektorile 
ettepanekuid kohtumaja teenistujate distsiplinaarvastutusele võtmiseks või ergutamiseks. 
Aseesimees võtab esimehe korraldusel või omal algatusel kohtumaja kohtunikelt ja 
õigusemõistmise funktsiooni teostamisega seotud kohtumaja teenistujatelt seletusi. Lisaks 
lahendab ta operatiivselt kohtumajas tekkinud probleeme, mis ei vaja kohtu esimehe sekkumist 
ning informeerib probleemi lahendamisest esimeest. Samuti koostab aseesimees tööjaotusplaani 
projekti, arutab selle läbi kohtunikega ja täidab teisi maakohtu esimehe antud ühekordseid 
korraldusi.  
 
Komisjoni järeldused ja soovitused 
 
Kuigi KS § 12 lg 3 paneb kohtumaja juhile ja aseesimehele ülesande korraldada kohtumaja ning 
maakohtu esimehe vahelist suhtlemist jm, jätab see lahtiseks, millised on aseesimehe volitused. 
Kodukord12 sätestab kohtumaja juhile (tegelikkuses aseesimehele) rea ülesandeid, mis oma sisult 
on käsitletavad vahendava, korraldava ja ettevalmistavana. Lahtiseks jääb, milliseid probleeme 
aseesimees ikkagi võib iseseisvalt lahendada, st millised küsimused ei vaja esimehe sekkumist. 
Kohtunike intervjuude põhjalt jäi kõlama, et kohtunikud ei mõista selgelt aseesimehe rolli. Toodi 
esile, et tal ei ole iseseisvat otsustuspädevust. Ilmestava näitena võib tuua olukorra, kus kohtunik 
soovis istungisaali vahetada ja isegi sellise küsimuse lahendamine jõudis esimehe lauale. 
Süüteovaldkonna aseesimees kinnitas, et kohtu esimehe ja aseesimehe vastutuse jaotust 
fikseeritud ei ole. Otsustaja on ikkagi esimees. Nii see seaduse praeguse redaktsiooni järgi ka on, 
iseasi, kas seadus ei võiks anda aseesimehele iseseisvamat rolli, millega tõenäoliselt peaks 
kaasnema ka tema ametisse nimetamise korra muutmine. 
 
Maakohtu esimees märkis tagasisides aruande projektile, et kohtunikele ja ametnikele on 
juhtimisstruktuur teada ning seda korratakse üle igal poolaastal sissejuhataval koosolekul. Kõik 
kohtunikud pöörduvad esmalt aseesimehe poole (ametnikud oma juhtivametniku poole). 
Aseesimees/juht püüab küsimuse esmalt ise lahendada. Enamjaolt on tegemist praktiliste 
küsimuste lahendamisega. Kui aseesimees/juht ei saa küsimust ise lahendada (näiteks on 
valdkonnaülene küsimus), siis arutatakse seda juhtkonnas või kiireloomuliselt esimehega. 
Juhtkond arutab iganädalasel koosolekul alati kohtumajas toimunut.  
 

                                                           
10Kättesaadav: 
https://www.kohus.ee/sites/www.kohus.ee/files/elfinder/dokumendid/harju_maakohtu_kodukord_0.pdf  
11 Senine kohtumaja juhi pädevus on Harju Maakohtus nüüd aseesimeestel. Maakohus ei ole oma kodukorda 
2016. aastast uuendanud.  
12 Kodukord vajaks üle vaatamist, kuna ei arvesta 2018. aastal maakohtu kolimisest tingitud muudatusi 
nagu nt kohtumaja juhi asendumist aseesimeestega.  

https://www.kohus.ee/sites/www.kohus.ee/files/elfinder/dokumendid/harju_maakohtu_kodukord_0.pdf
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Aseesimehe otsustuspädevuse puudulik reguleerimine paneb nii esimehe, aseesimehe kui ka 
teised kohtunikud ebakindlasse olukorda küsimuses, mida ja millal võib kohtu aseesimees õieti 
teha. Seetõttu võivad jääda langetamata õigeaegsed otsused, mis aitaks kaasa õigusemõistmise 
korrakohasele toimimisele. Aseesimehele iseseisvama rolli andmise kasuks räägib ka asjaolu, et 
Harju Maakohtu puhul on tegemist suure kohtuga ja esimees ei peaks iga üksikküsimust 
lahendama.  
  
Komisjoni hinnangul vääriks diskussiooni, kuidas konkretiseerida aseesimehe ülesandeid ja 
pädevust nii, et see oleks kohtunikele selge, sisustaks selle institutsiooni mõttekalt ja aitaks ära 
hoida liigse dubleerimise. Ilmselt tuleks nimetada aseesimees ametisse samas korras nagu kohtu 
esimees. Selguse mõttes võiks ka teistes kohtutes muuta kohtumaja juhid aseesimeesteks. See 
eeldaks seaduse muutmist. Paralleelselt võiks kaaluda võimaluse loomist selleks, et sarnaselt 
esimehega oleks võimalik vähendada ka aseesimehe koormust õigusemõistmisel (KS § 37 lg 11). 
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2. Ettepanekud õigustloovate aktide muutmiseks ja töökorralduse 
parandamiseks 

 
I. Eelduslikult lihtsamini otsustatavate seadusemuudatuste ettepanekud 

(„kiire eelnõu“) 

1.1. Eeluurimiskohtuniku ülesanded ja kohtuniku ajutine asendamine 

Probleemid 

1) Iga mahukat kriminaalasja lahendada saavate kohtunike ring aheneb oluliselt, kui sellest 
välistatakse taandumiskohustusega kohtunikud. Kohtunikul tuleb taanduda, kui ta täitis 
varem samas asjas eeluurimiskohtuniku ülesandeid ega pruugi näida objektiivne         
(KrMS § 49).13 Mida suurem kriminaalasi ja mida raskemad kuriteod, seda rohkem 
eeluurimiskohtuniku tööd kriminaalasjas on (jälitusload, vahistamine, läbiotsimised, vara 
arest jne). Aja- ja töömahukate kriminaalmenetluste puhul on ühe asjaga seotud mitu 
eeluurimiskohtunikku. Sel põhjusel tehtud välistuste tõttu saab mõnd üldmenetluse asja 
lahendada vaid paar kohtunikku, kelle menetluskalender on aga täis. Seetõttu võib 
kriminaalasja arutamine märgatavalt edasi lükkuda. Lisaks võib eeluurimistoimingute 
tegemisest tingitud taandumiskohustus tingida paradoksaalse olukorra, kus mahukad ja 
keerukad kriminaalasjad tuleb jagada just istungikogemuseta noorkohtunikele, sest 
nemad pole varem eeluurimiskohtunikud olnud. 

2) Praeguse seaduse ja kohtupraktika kohaselt peab kohtusse arutamiseks saadetud 
kriminaalasjas kõik menetlustoimingud tegema just see kohtunik, kelle menetlusse asi on 
jagatud.14 Samas on selline lahendus kohtu töökorralduse ja tõhususe aspektist liiga 
paindumatu ega arvesta näiteks kohtunike haigestumiste, puhkuste, lähetuste vms 
eemalviibimistega. Näiteks on võimalik, et mõnes kohtu menetluses olevas kriminaalasjas 
tekib kiireloomuline vajadus lahendada tõkendi küsimus just sel ajal, kui kohtunik on 
haiguse või puhkuse tõttu töölt ära. Samuti on praegu valitsev arusaam, et pärast asjas 
lahendi tegemist samale kohtule esitatavaid taotlusi peab lahendama lahendi teinud 
kohtunik. 

Lahendused 

1) Kui eeluurimistoiminguks on nõutav kohtu luba ja selle loa andmine ei eelda kohtuistungit 
(nt jälitustoimingu luba, vara arestimine, läbiotsimine), võiks loa andmise otsustada 
maakohus, kelle alluvuses pole selle kriminaalasja arutamine. Üks võimalus oleks näha 
ette, et eeluurimistoimingu loa annab kohus, mis jääb kriminaalasja arutamiseks pädeva 
kohtuga sama ringkonnakohtu tööpiirkonda. See tähendab, et kui kriminaalasja 
arutamine alluks Harju Maakohtule, otsustaks lubade andmise üle Pärnu Maakohus ja 
vastupidi (sama vahetus toimuks teljel Tartu–Viru). Sellist rist-kohtualluvust võib kaaluda 
ka juhtudel, kui eeluurimiskohtuniku istung on korraldatav probleemideta 
videokonverentsi teel. Sellisel juhul ei tekiks olukorda, kus kriminaalasja 
kohtumenetlusse jõudmisel ilmneb, et kuna selles asjas on kohtu loal tehtud hulganisti 

                                                           
13 Nn kriminaalmenetluse revisjoni seaduse eelnõuga (eelnõu toimiku nr 17-0188) on kavas kohtueelses 
menetluses toimingulube andnud kohtunike taandamiskohustust oluliselt laiendada. Eelnõu kohaselt peab 
kohtunik kriminaalmenetlusest taanduma, kui ta on samas kriminaalasjas teinud KrMS §-des 89, 91, 102, 
1266, 1267, 1268, 132, 134, 135, 137, 1371, 141, 1411, 1412, 1413,1414, 142, § 217 lõikes 5 või §-s 3951 

nimetatud kohtumääruse, välja arvatud kriminaalasja arutamisel kokkuleppe- ja käskmenetluses. 
14 Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 4. detsembri 2008. a määrus asjas nr 3-1-1-69-08, p 13. 
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eeluurimistoiminguid, milleks on lube andnud erinevad sama kohtu kohtunikud, on suur 
osa kohtunikest asja arutamisest välistatud. Lisaks aitaks selline muudatus vähendada 
Harju Maakohtu koormust, suunates sellest osa nt Pärnu Maakohtusse. Harju Maakohtu 
tööpiirkonnast pärineb oluliselt rohkem eeluurimistoimingu loa taotlusi (2019. aastal 
2169 taotlust, sh 770 läbiotsimistaotlust) kui Pärnu Maakohtu tööpiirkonnast (2019. 
aastal 467 taotlust, sh 185 läbiotsimistaotlust). Seetõttu tähendaks pakutav muudatus 
eelduslikult ka seda, et Harju Maakohtus väheneks eeluurimiskohtunike arv ja oleks 
rohkem kohtunikke, kes saaksid tegeleda kriminaalasjade lahendamisega. 

2) Muu hulgas selleks, et kompenseerida võimalikku lisakoormust, mis kaasneb seni teise 
kohtu alluvusse kuuluvate eeluurimisasjade ülevõtmisega, võiks seadus võimaldada anda 
jälitustoimingu luba ka pealdisena prokuröri taotlusel (vrd KrMS § 145 lg 1 p 12, analoogia 
läbiotsimismäärusega). 

3) Samuti muudaks eeluurimiskohtuniku töö paindlikumaks võimalus koostada 
vahistamismääruse kirjalikud põhistused 48 tunni jooksul (selline muudatusettepanek 
sisaldub ka nn kriminaalmenetluse revisjoni eelnõus (EIS-is eelnõu toimiku nr 17-0188). 

4) Seadus võiks näha ette võimaluse, et teatud kiireloomulised menetlusotsustused  
(nt tõkendiga seotud küsimused) tohib kriminaalasja lahendava kohtuniku eemaloleku 
korral lahendada teda tööjaotusplaani järgi asendav kohtunik. Samuti ei peaks kohtuasjas 
lõpplahendi teinud kohtunikule/kohtukoosseisule reserveerima alles pärast lõpplahendit 
tehtavate kohtumääruste tegemist, pidades eriti silmas seda, et konkreetne kohtunik võib 
ametist sootuks lahkuda.15 

1.2. Kohtuliku eelmenetluse ratsionaliseerimine 

Probleem 

Asja arutava kohtu võimalused menetlust tõhusalt juhtida ja ettenägelikke otsuseid teha 
on pärsitud, sest võistleva kohtumenetluse reeglite ja kahe toimiku süsteemi tõttu on 
kohtu teadmised olulistest menetluslikest asjaoludest (võimalikud õiguslikud probleemid, 
tõendite uurimisele kuluv aeg jms) napid. Kohus saab neist teada üksnes siis ja niivõrd, 
kui pooled neist teada annavad, aga menetluse planeerimise seisukohalt võib see aset leida 
liiga hilja. Üldmenetluse sujuva kulgemise määrab suuresti õige planeerimine, mis 
omakorda sõltub eelmenetluse tõhususest (sh kohtu alla andmine, eelistung, aga ka 
nendega lahutamatult seotud süüdistus- ja kaitseakt). Kriminaalkohtumenetluse 
baaspõhimõtetes muudatuste tegemise üle võib küll diskuteerida, aga esialgu peaks olema 
abi mõnest lihtsamast muudatusest, mis parandaks kohtu/poolte informeeritust ja 
kiirendaks menetluse korraldamist.  

Lahendused 

1) Süüdistusaktile esitatavad nõuded tuleks kehtestada selgemalt, sh: a) kaotada tuleks  
KrMS § 154 lg 2 p 1/§ 154 lg 3 p-de 2 ja 3 vaheline ebavajalik ja segadust tekitav 
konkurents (kuriteo asjaolud põhiosas vs. süüdistuse sisu lõpposas) ning näha selgelt ette, 
et süüdistuses tuleb näidata ära teo objektiivse ja subjektiivse koosseisu faktilised 
asjaolud, sh kuriteo aeg ja koht; b) süüdistusaktis tuleks esitada konkreetsed 
menetluslikud taotlused, mida kohtul tuleb hakata lahendama (nt konfiskeerimise taotlus; 
vrd KrMS § 227 lg 3 p 4). 

                                                           
15 Vrd ka TsMS § 20 lg 3, mis sätestab, et pärast asjas lahendi tegemist samale kohtule esitatavaid taotlusi, 
eelkõige lahendis vea parandamise, täiendava lahendi tegemise, lahendi avalikustamise piiramise, lahendi 
viivitamatu täitmise, avalduse läbi vaatamata jätmise või menetluse lõpetamise taotlust ei pea lahendama 
lahendi teinud kohtunik. 
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Süüdistusakti lõpposa peaks väljendama prokuratuuri taotlust (taotlusi) kohtumenetluse 
lõpptulemuse suhtes ehk andma edasi prokuratuuri nägemuse kohtuotsuse 
resolutiivosast. Olemuslikult peaks süüdistusakti lõpposa sisu olema võrreldav hagi 
esemega tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 363 lõike 1 punkti 1 mõttes. 
Kohtumenetluse tulemust puudutavate prokuratuuri taotluste ammendav esitamine 
süüdistusakti lõpposas aitaks kohtul paremini menetlust juhtida, kuid see on tähtis ka 
kaitseõiguse paremaks tagamiseks. Süüdistatav ja kaitsja – aga ka teised 
menetlusosalised, eeskätt kolmas isik (KrMS § 401) – saaksid süüdistusaktist selge ning 
ammendava ülevaate kõigist otsustest, mis kohtumenetluse tulemusena nende 
subjektiivsete õiguste kohta teha võidakse. Ilmselt ei ole siiski põhjendatud nõuda seda, 
et süüdistusaktis peaks kirjas olema ka prokuratuuri taotletava karistuse liik ja määr, 
kuna need selguvad reeglina alles kohtumenetluse käigus. 
 
Süüdistusakti põhiosa peaks kajastama eeskätt kahesugust teavet: 1) kõigi taotluste 
(nõuete) materiaalõiguslikele eeldustele vastavaid faktilisi asjaolusid (st nt asjaolusid, mis 
annavad aluse isik kuriteos süüdi tunnistada, ja nt asjaolusid, mis annavad aluse 
kohaldada süüdistatava või kolmanda isiku suhtes vara konfiskeerimist või selle 
asendamist); 2) nende nõuete materiaalõiguslikku alust. 

Ilmselt tuleks üle vaadata ka kaitseaktile esitatavad nõuded. 

2) Süüdistus- ja kaitseaktis peaksid pooled esitama kohtule orienteeruva hinnangu, kui palju 
aega kulub nende tõendite uurimisele ja muule seonduvale (kui poolele on teada 
vastaspoole kriitika mõne tõendi suhtes, siis tuleb sisse arvestada seegi aeg, mis kulub 
lisaks tõendi usaldusväärsuse kontrollimisega seotud tegevustele). Ajaprognoosi tuleks ka 
mõistlikult põhjendada, tuues näiteks välja selle, kas pool soovib asjas olevaid salvestisi 
(või nende osi) vahetult kuulata või on ta nõus nende sisu käsitlemisega olemasolevate 
protokollide alusel. 

3) Süüdistusaktis (sissejuhatavas osas) tuleks muu hulgas välja tuua kõigi selles 
kriminaalasjas eeluurimistoimingute lube andnud kohtunike nimed. See väldiks asja 
määramist sellise kohtuniku menetlusse, kes peab hiljem taanduma. Ühtlasi oleks tarvilik 
vastav KIS-i arendus (vt aruande ptk-s 1.2 komisjoni soovitused), mis võimaldaks 
kõnesolevat infot asjade automaatsel jagamisel arvesse võtta. 

4) Kohtud võiksid saada selge pädevuse tagastada süüdistus- või kaitseakt eelmenetluses 
puuduste kõrvaldamiseks, andes selleks tähtaja. Selline süüdistus- või kaitseakti n-ö 
käiguta jätmise määrus ei peaks olema vaidlustatav. Määruse tegemiseks ei tohiks olla 
nõutav eelistungi korraldamine, välja arvatud juhul, kui kohus peab seda vajalikuks. 
Puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmise korral tagastaks kohus süüdistusakti 
prokuratuurile. Kaitseaktis puuduste kõrvaldamata jätmine tuleks aga ilmselt 
võrdsustada akti esitamata jätmisega. 

5) Võiks kaaluda, kas anda kohtule pädevus teha eelmenetluses õigeksmõistev otsus, kui on 
ilmne, et süüdistuses kirjeldatud faktilised asjaolud ei vasta ühelegi süüteokoosseisule. 

6) Tuleks piirata nende juhtumite ringi, mil eelistungi korraldamine on seaduse järgi 
kohustuslik. Juhtumite ringi saab piirata, laiendades kohtuniku kaalutlusruumi eelistungi 
vajalikkuse üle otsustamisel ja võimaldades lahendada küsimusi paindlikult kirjalikus 
(eel)menetluses. Ilmselt võiks istungi korraldamine eelmenetluses olla kohustuslik 
üksnes juhul, kui kohus soovib kohaldada tõkendina vahistamist. Võiks kaaluda, kas eraldi 
eelistungi mõiste säilitamiseks on üldse tarvidus. Need korralduslikud küsimused, mis 
seaduse järgi või kohtu määramisel tuleb lahendada istungil, lahendatakse (korraldaval) 
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istungil ja seda olenemata asjaolust, kas tegemist on kohtuliku eelmenetluse või kohtuliku 
arutamisega. 

7) Sätestada ühemõtteliselt, et prokuratuuril on õigus loobuda süüdistusest mistahes hetkel 
pärast süüdistusakti kohtusse saatmist (vrd KrMS § 301), ja näha ette vastav lihtsustatud 
viis sellisel juhul menetluse (osaliseks) lõpetamiseks/õigeksmõistmiseks. 

1.3. Kohtuniku roll menetluse juhtimisel 

Probleem 

Kohus peab menetlust juhtima ja ohjama nii, et asjas jõutaks lahendini võimalikult kiiresti 
(KrMS § 151). KrMS annab kohtule selle eesmärgi saavutamiseks aga üksnes piiratud 
hoovad. Seadus võimaldab dikteerida menetluse käiku pooltel (vt ka ülal punkt 1.2 - kohtu 
infosulg). Kõige enam puudutab see kirjalike tõendite uurimist, mille reeglid on väga 
üldised, võimaldades küll loomingulist lähenemist, aga jättes ebaselgeks, mis on täpselt 
kohtuniku pädevuses. Selle tulemusena sõltub menetluse käik pigem konkreetse 
kohtuniku isiksusest ja psühholoogilisest võimekusest, mitte aga seadusest, mis 
soodustab ka poolte manipuleerivat käitumist. seisukoht, et pooled dikteerivad tõendite 
uurimise viisi, tugineb eeldusel, et pooled teavad paremini, kuidas nende tõendites 
sisalduv teave jõuab kohtuni. See eeldus ei pruugi vastata tõele ja on avatud 
kuritarvitustele. 

Lahendused 

Anda kohtule paindlikumad võimalused menetluse juhtimisel (mh nt KrMS § 296 
täpsustamise teel), näiteks järgmiselt. 

1) Osa menetluslike üksiktaotluste lahendamisel võiks kohtumenetluse poolte ärakuulamine 
toimuda väljaspool kohtuistungit, raiskamata taotluste lahendamiseks istungiaega16  
(vt ka ülal ettepanek eelistungi kohta). 

2) TsMS § 14 lg 3 eeskujul võiks kriminaalmenetluse seadustikus ette näha, et kollegiaalse 
kohtukoosseisu menetlustoimingu võib seaduses ettenähtud juhul teha ka korralduse 
alusel tegutsev kohtunik. Korralduse alusel tegutsev kohtunik on mõni selle 
kohtukoosseisu liige, kellel on menetlustoimingu tegemise õigus. Kohtukoosseis võib 
korralduse alusel tegutseva kohtuniku tehtud määrust muuta. Korralduse alusel tegutseva 
kohtuniku pädevuses võiks olla erinevate korraldavate (menetlust mittelõpetavate) 
määruste, sh tõkendi küsimuse lahendamine vmt. See oleks oluline mh juhtudel, mil 
istungivaheaegadel on vaja lahendada kiireloomulisi küsimusi ja rahvakohtunikud pole 
kättesaadavad.17 

3) Kohtunikul võiks olla suurem vabadus otsustada konkreetse juhtumi eripära arvestades, 
millisel viisil ja ulatuses tuleb kirjalikke tõendeid ja salvestisi kohtuistungil avaldada: 
näiteks millises mahus on vaja kirjalikke tõendeid ette lugeda või stenografeeritud 
salvestiste vahetult ette mängida kohtuistungil ja millises ulatuses saab lugeda tõendi 

                                                           
16 Vrd TsMS § 477 lg 4: Menetlusosaline tuleb tema taotlusel ära kuulata, kui seadusest ei tulene teisiti. Isiku 
ärakuulamine toimub isiklikult ja suuliselt. Selleks ei pea korraldama kohtuistungit ja see ei pea toimuma 
teiste menetlusosaliste juuresolekul, kui seadusest ei tulene teisiti. Kohus võib isiku ära kuulata muu hulgas 
telefonitsi või lugeda ärakuulamiseks piisavaks isiku kirjaliku või elektrooniliselt esitatud seisukoha, kui kohtu 
arvates on sel viisil võimalik isikult saadavaid andmeid ja seisukohta piisavalt hinnata. Isiku ärakuulamine ja 
sellega seonduvad olulised asjaolud tuleb märkida menetlust lõpetavas määruses. 
17 Tsiviilkohtumenetluses on korralduse alusel tegutseva kohtuniku pädevus üksinda määrusi teha ette 
nähtud nt TsMS § 43 lg-s 2, § 255 lg-s 2, § 275 lg-s 2 ja § 291 lg-s 2. 
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avaldatuks. Kohtunikul võiks olla õigus kehtestada pooltele tõendite avaldamise viiside ja 
ulatuse suhtes tingimusi ja ajalimiite; sarnane õigus võiks kohtul olla ka poolte taotluste 
ja seisukohtade esitamise viisi ja aja reguleerimisel. Kaaluda võiks ka KrMS § 296 lg 3 
muutmist selliselt, et teatud juhtudel oleks võimalik jätta tõend avaldamata ka siis, kui 
selleks ei ole poolte kokkulepet. 

4) Kirjalike tõendite avaldamine või avaldatuks lugemine võiks olla võimalik ka sarnaste 
tõendite kogumi kaupa (nt 257 arvet), kusjuures tõendikogumi esitanud kohtumenetluse 
pool annaks lühikese ülevaate tõendikogumi sisust ja selgitaks, millist asjaolu ta nende 
tõenditega tõendada soovib. 

5) Kohtule võiks anda selgesõnalise õiguse kohustada kaitsjat esitama kindlaks ajaks 
prokurörile oma tõendid (alternatiiv oleks sätestada seaduses otse, milliseks ajaks peab 
kaitsja olema esitanud oma tõendid prokurörile). 

6) Tühistada KrMS § 69 lg 2 p-s 1 sätestatud piirang, mis lubab kaugülekuulamisel esitada 
küsimusi vaid menetleja (kohtus kohtu) kaudu. Tänapäeva tehniliste võimaluste juures ei 
ole see nõue vähemalt kohtumenetluses (KrMS § 287 lg 5) õigustatud. 

7) Võiks näha sõnaselgelt ette, et kohus tohib eelmenetluses määrata ka kohtuekspertiisi 
(seaduse praeguse süstemaatika kohaselt on see kohtuliku uurimise küsimus). 

1.4. Taotluste lahendamine 

Probleem 

Üheks läbivaks menetluste venimise põhjuseks on menetluse koormamine 
põhjendamatute või korduvate (samasisuliste) taotlustega, näiteks taandamistaotlustega. 
Seadus nõuab seejuures kohtunikult taandamistaotluse lahendamist nõupidamistoas 
eraldi määrusega (KrMS § 50 lg 5). Kehtivas kriminaalmenetlusõiguses puudub ka üldine 
seadusest tulenev alus jätta korduv samasisuline taotlus läbi vaatamata.18 

Lahendused 

1) Taandamismäärused võiks lahendada saalis protokollilise määrusega, nõupidamistuppa 
minemata. Ilmselgelt põhjendamatute ja menetluse venitamiseks mõeldud taotluste 
lahendamiseks võiks olla erikord (nt korduvad taandustaotlused: kohtumenetluse pool ei 
tohiks saada üha uute taandamistaotluste esitamisega menetlust blokeerida).19 Kohtul 
peaks olema selgesõnaline pädevus kehtestada taotluste esitamiseks ajalimiite. 

2) KrMS-is võiks – näiteks HKMS § 55 lg 3 eeskujul20 – ette näha üldise aluse, mis võimaldaks 
kohtul (aga miks ka mitte kohtueelsel menetlejal) jätta läbi vaatamata või tähelepanuta 
menetlusosaliste korduva samasisulise taotluse või muu sellise avalduse. 

 

                                                           
18 Vt ka Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 30. mai 2012. a määrus asjas nr 3-1-1-48-12, p 15.1. 
19 Vrd nt TsMS § 28 lg 2: Kui taandamisavaldus on ilmselt põhjendamatu, võib kohtunik menetlust jätkata, 
vaatamata taandamisavaldusele, kuid ei või teha kohtuastmes menetlust lõpetavat lahendit enne 
taandamisavalduse lahendamist. Taandamisavalduse rahuldamise korral on menetluse jätkamisel tehtud 
menetlustoimingud tühised. 
20 HKMS § 55 lg 3: Kohus võib jätta läbi vaatamata või tähelepanuta ka sama kohtu poolt juba varasemalt 
lahendatud avaldusega võrreldes samadel asjaoludel ja samal alusel esitatud korduva avalduse, kui käesolev 
seadustik ei näe ette teisiti. 
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1.5. Kaitsja vahetamise piiramine 

Probleem 

Üks praktikas kasutatav võte kohtumenetluse venitamiseks on kaitsja (sage) vahetamine, 
millega kaasneb mahukates asjades märkimisväärne ajakulu, kuna uus kaitsja vajab aega 
kriminaalasja materjalidega tutvumiseks ja see tingib kohtumenetluse edasilükkamise. Nii 
võib juhtuda, et süüdistatav lõpetab keset menetlust lepingu valitud kaitsjaga ja taotleb 
uue kaitsja määramist riigi õigusabi korras. Mõne aja möödudes pärast seda, kui määratud 
kaitsja on menetlusse astunud, sõlmib süüdistatav lepingu uue kaitsjaga, mistõttu lõpevad 
määratud kaitsja volitused. Nii võib juhtuda mitu korda ja kohtul pole sisuliselt mingit 
võimalust seda takistada. Samuti pole kohtul alust keelduda uuele kaitsjale kriminaalasja 
materjalidega tutvumiseks lisaaja andmisest. Märgitu toob aga suure tõenäosusega kaasa 
kriminaalasja arutamise edasilükkamise. 

Lahendused  

Seadus võiks näha mh ette nt järgmised lahendused. 

1) Juhul, kui süüdistatavale on pärast valitud kaitsjaga sõlmitud lepingu lõppemist määratud 
kaitsja riigi õigusabi korras, võiks süüdistataval olla õigus uuesti kaitsja valida üksnes 
kohtu loal. Mõeldav on ka regulatsioon, mille kohaselt on kohtu luba nõutav vaid siis, kui 
kaitsja vahetumine pikendaks (ebamõistlikult) menetluse kestust. 

2) Juhul, kui süüdistatav lõpetab kaitsja(te)ga lepingu(id) selliselt, et see venitab menetlust, 
peaks kohtul olema õigus sekkuda, määrates süüdistatavale kaitsja riigi õigusabi korras ja 
keelates uute kaitsjate valimise. 

3) Punktides 1–2 ette nähtud juhtudel tohiks uus valitud kaitsja osaleda menetluses 
määratud kaitsja kõrval, kuid tema menetluses osalemisega seotud kulud jääksid 
menetluse lõpptulemusest olenemata süüdistatava kanda. Samuti ei lükataks sellisel juhul 
kohtuistungit edasi põhjusel, et valitud kaitsja ei saa kohtuistungil osaleda või et ta vajab 
aega kohtuasja materjalidega tutvumiseks. 

1.6. Jälitustoimingutega kogutud tõendite uurimine 

Probleem 

1) Märkimisväärne osa üldmenetluse ajast kulub jälitustoimingutega seotud küsimuste 
lahendamisele, millest tõendite uurimine on üksnes osa. Aega nõuab jälitustoimingu 
lubade seaduslikkuse kontroll ja selliste taotluste lahendamine, mis on seotud kaitsjate ja 
süüdistatavate juurdepääsuga taotlustele, lubadele ja kogutud teabele. On küsitav, kas 
kohtumenetluse ummistamine selliste teemadega on alati põhjendatud. Võib-olla võiks 
need küsimused lahendada tõhusamalt kohtueelses menetluses, võimaldades kaitsjal 
esitada kaitseakt informeeritult. Riigikohtu põhimõtteline seisukoht, et taotlused ja load 
võib jätta toimikusse lisamata vaid erandjuhul21, pole sisuliselt järgimist leidnud, vaid 
prokuratuur kaldub seda ignoreerima. Selle tagajärjel pikeneb kohtumenetlus selle aja 
võrra, mis kulub jälitustoimingu lubade ja nende aluseks olnud taotluste väljanõudmisele, 
nendega tutvumisele ning lubade ja taotluste teksti (osalise) varjamise korral ka viimase 
põhjendatuse üle vaidlemisele. 

                                                           
21 Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 21. mai 2012. a otsus asjas nr 3-1-1-31-12, p 10; 29. septembri 2014. a 
määrus asjas nr 3-1-1-37-14, p 24.2 ja 15. juuni 2016. a otsus asjas nr 3-1-1-53-16, p 17. 
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2) Kohtumenetluses põhjustab asjatut ajakulu seegi, et praktikas on korraldamata 
jälitusmaterjalide tutvustamine kinnipeetavatele: ühelt poolt ei konvoeerita 
kahtlustatavaid/süüdistatavaid jälitusasutusse, teisalt ei olevat ka vanglates ruume, kus 
jälitustegevusega seotud materjale kinnipeetavatele tutvustada. 

3) Kehtivas õiguses on ebaselge, millises korras tuleks kohtuliku arutamise ajal lahendada 
vaidlused jälitustoimingu lubade ja nende aluseks olnud prokuratuuri taotluste teksti 
osalise või täieliku varjamise üle. Muu hulgas on küsimus selles, kas määruskaebe korras 
on vaidlustatav kohtu otsustus kohustada prokuratuuri ja jälitusasutust tutvustama 
pooltele jälitustoimingu lubade ja taotluste teksti neid osi, mille kohta prokuratuur leiab, 
et nende tutvustamata jätmiseks on seadusest tulenev alus. Jaatava vastuse korral peataks 
selline määruskaebemenetlus kohtuliku arutamise. Eitava vastuse puhul tekiks 
varjamisväärilise teabe eksliku avaldamise risk. 

4) Problemaatiline on praegune kord, kus vaidlust samade jälitustoimingu lubade 
seaduslikkuse üle saab pidada paralleelselt kriminaalasja arutamisel ja eraldiseisvas 
määruskaebe menetluses. Lisaks täiendavale ajakulule võivad tekkida ka vastuolud, kui 
asjas on mitu süüdistatavat ja mõni esitab jälitustoimingu loa peale eraldi määruskaebuse, 
teine aga vaidlustab selle loa kriminaalasja kohtuliku arutamise käigus.22 

5) Menetluslikku segadust on lisanud küsimus, kas ja kuidas korraldada rahvakohtunike 
tutvumist jälitustoimikutega (st riigisaladusega). Rahvakohtuniku rolli, õiguste ja 
kohustuste puhul pole arvestatud vajadusega läbida riigisaladuse juurdepääsule eelnev 
kontroll; samuti tähendab see täiendavat ajakulu ja selle väärtus on küsitav, kuna 
hindamist vajavad spetsiifilised õiguslikud küsimused. Need probleemid kerkivad 
paradoksaalselt just mahukates üldmenetlustes, kus on arutamisel rasked ja keerukad 
kuriteod. 

Lahendused 

1) Näha seaduses selgelt ette, et jälitustoimingute load ja taotlused tuleb lisada toimikusse 
(vajadusel osaliselt kinnikaetuna) hiljemalt toimiku kaitsjale tutvustamisel. 

2) Näha ette, et jälitustoimingute lubade seaduslikkuse kontrolli teeb maakohtus 
kohtukoosseisu eesistuja ainuisikuliselt (vrd KrMS § 18 lg 5). See, et mingite tõenduslike 
küsimustega tegeleb kollektiivse kohtukoosseisu üks liige, pole Eesti 
kohtumenetlusõigusele võõras. Näiteks sätestab TsMS § 291 lg 2, et asja menetlev kohus 
võib anda vaatluse tegemise, sealhulgas vaatlusele kutsutavate ekspertide määramise 
õiguse korralduse alusel tegutsevale kohtunikule või erinõude alusel tegutsevale kohtule. 
Seaduses tuleks ühemõtteliselt reguleerida, millisel menetlusetapil võib kohus 
jälitustoimingute lubade seaduslikkuse kontrolli teha, lõpetamaks vaidlused, kas see on 
kohtulikus eelmenetluses võimalik. Tuleb tõdeda, et just selles etapis võib see olla 
menetluslikult kõige otstarbekam. 

3) Keerulisemad küsimused vt allpool (punkt 2.3). 

1.7. Kohtuniku ametist lahkumine 

Probleem 

Kui mahukat üldmenetlust arutav kohtunik lahkub kohtust (näiteks pensionile või teise 
kohtusse), ei näe seadus ette sujuvaid lahendusi. Konkreetse kohtu kohtunikukohalt 

                                                           
22 Kõnealuste probleemide kohta vt lähemalt nt Tartu Ringkonnakohtu 9. septembri 2019. a määrus  
nr 1-18-9555/10. 
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lahkuv kohtunik kaotab lahkudes alati oma pädevuse ning uus kohtunik peab hakkama 
arutama asja algusest peale. Iseäranis mahukates kriminaalasjades, kus tuleb 
menetlusaegade planeerimisel arvestada nii pooltega (sh sageli väga hõivatud 
advokaatidega) kui ka rahvakohtunikega, pikeneb menetlusaeg märkimisväärselt. Eraldi 
murekoht on korduva ristküsitluse korraldamine, sest ristküsitluse olemusest tulenevalt 
on seda nii, et see õigustaks oma keerukaid reegleid, võimalik läbi viia vaid üks kord.  

Lahendused 

1) Kriminaalasja lahendava kohtukoosseisu vahetumisel enne menetluse lõppu ei peaks asja 
arutamist (vähemalt mitte alati) alustama otsast peale, vaid uus kohtukoosseis võiks 
jätkata kohtuasja arutamist sealt, kust see eelmisel kohtukoosseisul pooleli jäi. Seda 
tingimusel, et uus kohtukoosseis tutvub esmalt senise kohtuistungi salvestise ja 
protokolliga. Ilmselt on kõige õigem siduda see võimalus ristküsitluste videosalvestiste 
olemasoluga, kuid kaaluda võib ka audiosalvestistega piirdumist. Uus kohtukoosseis saaks 
ka juba tehtud uurimistoiminguid korrata, kuid seda üksnes ulatuses, milles ta peab sellist 
kordamist asja õige lahendamise seisukohalt vajalikuks. 

2) Seadus võiks sätestada, et kui mõnda isikut on eelmine kohtukoosseis ristküsitlenud ja see 
ülekuulamine on videosalvestatud, kuid uuel kohtukoosseisul on tekkinud lisaküsimusi, 
siis võib kohus küsida need küsimused ilma tervet ristküsitlust „läbi mängimata“ (vrd 
KrMS § 288 lg 6). 

3) Võiks muuta paindlikumaks reeglid, mis puudutavad lahkuva kohtuniku poolelijäänud 
ülesannete lõpuleviimist. Nii võiks võimaldada teise kohtusse lahkuval kohtunikul 
toimetada lõpuni pooleliolev kohtulik uurimine või teha selles asjas kohtulahend 
paralleelselt uuel ametikohal töötamisega. Pensioneeruvate kohtunike puhul lisaks 
paindlikkust menetluses oleva kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku 
muutmise seaduse eelnõu (eelnõu nr 19-1317), mis täiendaks KS §-i 99 lõikega 6 
(õigusemõistmise volituste taastamine). Lisaks võiks seadus ette näha, et pensioneeruva 
kohtuniku volitused pooleliolevates asjades säilivad (erandiks peaksid olema ilmselt 
juhud, mil kohtunik asub pärast pensioneerumist tööle mõnel sellisel ametikohal, mis ei 
ole kohtuniku tööga ühitatav, nt advokaadibüroos). Sarnaselt sätestab KS § 104 lg 4 juba 
praegu, et kui rahvakohtuniku volitused lõpevad kohtumenetluse ajal, jätkab ta oma 
ülesannete täitmist kohtuasja lahendamiseni selles kohtus. Siiski ei oleks ilmselt võimalik 
sundida pensioneerunud kohtunikku pooleliolevaid asju lõpuni menetlema, kui ta ise 
sellega nõus pole. Küll tuleks talle anda selleks võimalus. 

1.8. Kohtuotsuse põhistuste koostamine  

Probleem 

Ressurss, mis läheb täiemahulise motiveeritud kohtuotsuse koostamisele, on suur – nende 
otsuste maht, mis sisaldavad õiguslikke ja faktilisi põhistusi kõigi lahendatavate 
küsimuste kohta, on keerukamates asjades mitmekümnest paarisaja leheküljeni. Kui 
arvestada, et väga suur osa lahendeist tuleb tõlkida ka vene keelde ja alles tõlke 
kättesaamisest hakkab kulgema edasikaebetähtaeg, siis võib just otsuse kirjutamine ning 
tõlkimine mõjutada märgatavalt menetlusaja kujunemist. Teisalt võivad kohtu paljud 
põhistused osutuda teinekord tarbetuks, kuna need puudutavad küsimusi, mille üle 
pooltel erimeelsusi ei ole. Nii mõnigi kord puudutab vaidlus vaid mõnd konkreetset ja 
selgelt piiritletavat küsimust (näiteks ei pruugi olla vaidlust süüteo toimepanemise ega 
selle õigusliku kvalifikatsiooni üle, vaid üksnes karistuse, konfiskeerimise või tsiviilnõude 
üle; samuti võib viie süüdistatava ja 30 kuriteoga kriminaalasjas olla vaidlus üksnes ühe 
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süüdistatava kahe kuriteoepisoodi üle). Seadus ei võimalda praegu kohtunikul jätta 
kirjutamata põhjendusi küsimuses, mille üle ei vaielda. 

Lahendus 

Vähemalt teatud juhtudel võiks kohtul olla õigus piirduda kohtuotsuse põhistamisel 
üksnes nende küsimustega, milles on poolte vahel vaidlus (nt karistus, konfiskeerimine, 
tsiviilnõue või üks kuritegu mitmest). See tähendab, et kohtumenetluse pool, kes soovib 
kasutada apellatsiooniõigust, peaks apellatsiooniteates märkima, millises osas ta 
kohtuotsust vaidlustada soovib. Juhul kui apellatsiooniteatest või -teadetest ilmneb, et 
otsust tahetakse vaidlustada vaid ühes või mõnes konkreetses küsimuses, võiks kohtul 
olla õigus piirduda kohtuotsuse põhistuste koostamisel vaid selle/nende küsimus(t)e 
käsitlemisega. Isegi kui arvestada, et mitte alati ei pruugi pool apellatsiooniteates 
vaidluseset kitsendada, on ikkagi tõenäoline, et see muudatus aitab mingil määral 
ressurssi kokku hoida. Pidades silmas kõrgema astme kohtu pädevust apellatsiooni- või 
kassatsiooni piiridest väljuda, peaks ringkonnakohtule ja Riigikohtule jääma siiski õigus 
saata kriminaalasi erandjuhul madalama astme kohtule põhistuste kirjutamiseks ka 
mõnes sellises küsimuses, mida apellatsiooniteade (või kassatsiooniteade) ei hõlmanud. 

II. Arutelukohti võimalikeks seadusemuudatusteks, mis vajavad 
põhjalikumat analüüsi  

2.1. Kohtualluvus 

Probleem 

Üks oluline tegur, mis tingib mahukate kriminaalasjade pika menetlusaja Harju 
Maakohtus, on selle kohtu koormuse ja seadusjärgse kohtualluvuse koosmõju. Mingil 
määral tegeleb selle küsimusega menetluses olev eelnõu nr 19-1317 (vt ülal; nt sellega 
lisatavad KS §-d 451 ja 583). Samas on küsitav, millises ulatuses suudavad need uuendused 
kohtutel kriminaalasjade arutamist paindlikumalt korraldada ning töökoormuse 
muudatustest tingitud jõudlusprobleeme lahendada. 

Lahendused (lisaks eelnõule nr 19-1317)  

1) KrMS 19. ptk koondab rahvusvahelise õigusabiga seotud küsimuste lahendamise Harju 
Maakohtusse. See ei pruugi olla menetlusressursi jaotamise seisukohalt põhjendatud. 
Intervjuudest kohtunikega selgus, et hoolimata sellest, et teatud juhtudel23 lahendab 
selliseid asju seaduse järgi vaid Harju Maakohus, on asjaomaste probleemide ring ja asjade 
hulk selline, et iga juhtum on kohtunikele uudne. Seega ei ole rahvusvahelise õigusabi 
asjade koondamine Harju Maakohtusse toonud kaasa eriteadmiste kontsentratsiooni, mis 
oli sellise regulatsiooni ainus õigustus. Tasub kaaluda kas üldist kohtualluvust või 
kohtualluvuse eriregulatsiooni, mis tugineb näiteks spetsialiseerunud kohtunike grupile 
üle riigi või annab mõnele teisele kohtule eripädevuse. 

2) Võiks kaaluda psühhiaatrilise sundravi menetluste koondamist erikohtualluvuse alla, 
viies need asjad ühtlasi Harju Maakohtu alluvusest välja. Arvestades asjaolu, et 

                                                           
23 Harju Maakohtu vastutusalas on KrMS §-des 446 (väljaandmise õiguslik lubatavus), 481 (välisriigi 

kohtuotsuse tunnustamine), 498 (Euroopa vahistamismääruse menetlemine ja loovutamine lisaks oma 

tööpiirkonnale ka Lääne Maakohtu ja Viru Maakohtu asjades), 50816 (Euroopa arestimistunnistuse 

täitmine), 50828 (Euroopa konfiskeerimistunnistuse täitmine), 50842 (Euroopa Liidu liikmesriigi 

vabadusekaotuse tunnistuse täitmine) ja 50860 (järelevalve teostamise tunnistuse täitmine) loetletud 

küsimused. 
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statsionaarset psühhiaatrilist sundravi osutatakse Eestis üksnes SA Viljandi Haigla 
Psühhiaatriakliinikus, võiks kaaluda sundravimenetluste koondamist Tartu Maakohtu 
alluvusse, pidades silmas eeskätt Viljandi kohtumaja asukohta. Kuna psühhiaatrilise 
sundravi menetlusega seondub ka rida muid probleeme24, siis tuleks üritada seda 
menetlusliiki kompleksselt korrastada. 

3) Harju Maakohtu (aga võib-olla ka Tartu Maakohtu) koormuse vähendamiseks ja selle 
ühtlustamiseks teiste kohtutega võiks kaaluda veel osa – esmajoones kirjalikus 
menetluses toimetatavate – menetluste kohtualluvuse muutmist nii, et neid asju ei peaks 
enam lahendama Harju/Tartu Maakohus. Näiteks tuleks kõne alla praegu Harju Maakohtu 
alluvuses olevate nn uurimiskaebe-menetluste (KrMS § 230–231; VTMS § 78–79) 
andmine mõne väiksema koormusega kohtu (nt Pärnu Maakohtu) pädevusse. Samuti on 
mõeldav osa kohtulahendi täitmise staadiumis menetletavate küsimuste kohtualluvuse 
muutmine. Näitena võib nimetada vangistusest tingimisi enne tähtaega vabastamise 
menetlusi, sest seal toimuvad kohtuistungid sageli vanglaga peetava videokonverentsi 
vormis. Järelikult pole oluline, et asja lahendaks just karistuse täitmise asukoha järgse 
maakohtu kohtunik (KrMS § 426 lg 1). 

4) Tasuks arendada edasi kohtute/kohtunike koormuste üleriigilisele ühtlustamisele 
suunatud mõttekäike, mis on kirjas eelnõu 19-1317 väljatöötamiskavatsuses, kuid ei 
jõudnud eelnõusse. Seejuures tasuks kaaluda võimalust, kas teatud tüüpi kriminaalasjades 
on kohtusüsteemis võimalik koormust ühtlasemalt jaotada põhimõttel, et luuakse 
(maa)kohtuteülene spetsialiseerunud kohtunike grupp, kelle vahel jagataks teatud liiki 
kriminaalasju. See aitaks kaasa ka kohtunike spetsialiseerumise parandamisele. Samas 
tuleb siiski välistada võimalus, et kohtunikke sunnitaks ilma nende nõusolekuta pidama 
suures mahus kohtuistungeid eemal oma kodukohtu tööpiirkonnast ja seega ka kaugel 
kohtuniku eeldatavast elukohast. Üleüldine „rändekohustus“ võiks oluliselt kahandada 
kohtunikuameti atraktiivsust ajal, mil kohtutes on käimas ulatuslik põlvkonnavahetus. 

2.2. Kriminaalmenetluse keskendamine tegelikule vaidlusesemele 

Probleem 

Kriminaalmenetluse reeglid ei näe ette piisavalt selgeid võimalusi suunata 
kriminaalmenetluse ressurssi küsimustele, milles on tegelikult vaidlus. 

Lahendused 

1) Jätta kriminaalmenetluses sarnaselt tsiviilkohtumenetlusele ära kohustus esitada ja 
uurida tõendeid selliste faktide kohta, mille kõik kohtumenetluse pooled omaks võtavad.25 
Erinevalt tsiviilkohtumenetlusest ei peaks aga asjaolu omaksvõtt olema kriminaalasja 
lahendavale kohtule siduv, kui kohtul tekivad põhjendatud kahtlused, kas kõik on nii, nagu 
pooled väidavad. 

2) Lubada rohkem poolte kokkuleppeid tõenduslikes küsimustes. Näiteks võiks kõigi 
kohtumenetluse poolte nõusolekul jätta tunnistaja kohtus üle kuulamata ja lubada 
tõendina kasutada tema kohtueelses menetluses antud ütlusi, mis avaldatakse 

                                                           
24 Näiteks on küsitav, kas praegune korraldus, et psühhiaatrilise sundravi kohaldamise menetlus toimub 
eelduslikult lühimenetluse sätteid järgides, on tegelikult sobiv. Peaks olema eraldi regulatsioon, mis 
rajaneks uurimispõhimõttel. 
25 TsMS § 231 lg 2: Poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle 
omaks. Omaksvõtt on faktilise väitega tingimusteta ja selgesõnaline nõustumine kohtule adresseeritud 
kirjalikus avalduses või kohtuistungil, kus nõustumine protokollitakse. Abieluasjas ja põlvnemisasjas hindab 
kohus omaksvõttu koos muude tõenditega. 
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kohtuistungil. Sellisel juhul oleks tõendi kasutamise eelduseks see, et keegi pole 
tõstatanud kahtlust selle tõendi usaldusväärsuses. 

3) Võiks kaaluda poolte kokkuleppel ja kohtu nõusolekul ka n-ö vaba jutustuse kui 
küsitlusetapi lubamist, kui see võib hoida kokku menetlusaega ega kahjusta tõendi 
kvaliteeti ega usaldusväärsust. 

2.3. Tsiviilhagi ja avalik-õiguslik nõudeavaldus kui kriminaalmenetlust 
koormavad tegurid 

Probleem 

Mõnikord ületab tsiviilhagi või avalik-õigusliku nõudeavalduse lahendamise mahukus ja 
keerukus süüküsimuse lahendamise mahukust ja keerukust (seda iseäranis 
karistusõigusele spetsialiseerunud kohtuniku jaoks). Samuti võib kannatanu ja 
süüdistatava/tsiviilkostja vaidlus tsiviilhagi või avalik-õiguslik nõudeavalduse üle olla 
peamine põhjus, miks ei osutu võimalikuks kriminaalasja lahendada kokkuleppe- või 
lühimenetluses. 

Lahendused 

1) Võiks kaaluda, kas peaks sätestama lihtsama võimaluse jätta kriminaalmenetlust üleliia 
koormama hakkav nõue menetlusse võtmata/läbi vaatamata, jättes see arutada 
tsiviilkohtumenetluse korras või haldusmenetluses. Võiks mõelda sellele, kas oleks 
võimalik mingil kujul taastada enne 2006. a kehtinud regulatsioon, mille kohaselt oleks 
osa süüküsimuse lahendamise tuvastatud fakte kannatanu, süüdistatava ja/või 
tsiviilkostja vahel peetavas tsiviilasjas siduvad.26 See tähendaks, et kannatanu nõude 
lahendamine tsiviilkohtumenetluse korras ei tähendaks tema jaoks asja alustamist n-ö 
nullist, vaid ta saaks tugineda kriminaalmenetluse tulemile. Osutatud lahenduse 
vältimatuks eelduseks oleks see, et kõik tsiviilkohtumenetluse pooled oleksid kaasatud ka 
kriminaalmenetlusse.27 Ennetamaks ohtu, et tsiviilhagisid või avalik-õiguslikke 
nõudeavaldusi hakatakse jätma läbi vaatamata liiga kergekäeliselt, võiks kaaluda korda, 
et kohus saab jätta tsiviilhagi või avalik-õigusliku nõudeavalduse n-ö otstarbekuse 
kaalutlusel läbi vaatamata üksnes kohtu esimehe nõusolekul. Sellise tsiviilhagi läbi 
vaatamata jätmisega peaksid kaasnema kompensatsioonimehhanismid kannatanule (nt 
riigilõivuvabastus tsiviilkohtumenetluses, lihtsustatud korras ja hüvitamiskohustuseta 
riigi õigusabi määramine). 

2) Omaette probleem, mis suurendab üldmenetluste arvu ja seega ka kohtute koormust on 
see, et osa kriminaalasjade puhul on ainukene põhjus, miks neid ei saa lahendada 
lühimenetluses, tsiviilhagi ja selle kohta käivate tõendite puudulikkus. Märkimisväärne 
osa lühimenetluses kohtusse saadetud kriminaalasjadest tuleb kohtul prokuratuurile 
tagastada just tsiviilhagiga seotud põhjustel. Selle mure lahendamiseks peaks riik andma 
kannatanutele rohkem nõu ja abi viisipärase tsiviilhagi koostamiseks ja asjakohaste 
tõendite esitamiseks. Samas võiks mõningateks puhkudeks kaaluda ka sätet, mis annaks 
kohtule õiguse jätta teatud tingimustel puudulik või tõendamata tsiviilhagi 
lühimenetluses läbi vaatamata (vrd KrMS § 2441). Seejuures tuleb aga kindlasti vältida 
ohtu, et riik hakkab kriminaalmenetluse tõhustamiseks kannatanu huvidest n-ö üle 
sõitma, jättes – sageli haavatavas positsioonis – kannatanu oma nõude maksmapanekul 

                                                           
26 Vt 1998. a TsMS § 94 lg 3: „Jõustunud kohtuotsus kriminaal- või haldusõiguserikkumise asjas on teo 
tsiviilõiguslike tagajärgede asja läbi vaatavale kohtule kohustuslik üksnes küsimuses, kas tegu leidis aset ja 
kas teo pani toime see isik.“ Selle sätte tõlgenduse kohta vt nt Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 11. mai 2005. a 
otsus asjas nr 3-2-1-41-05, p-d 23–30. 
27 Vrd ka TsMS § 457 lg 1. 
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üksi mõne sellise süüdistatava vastu, kes on oma huvide kaitsmisel kannatanust oluliselt 
võimekam. 

2.4. Jälitustoimingutega seonduv 

Probleem: vt ülal 1.6. 

Lahendused 

1) Üks võimalus on lubada jälitustoimingu loa õiguspärasuse vaidlustamist üksnes sellises 
menetluses, milles on esitatud nõue, mille üheks eelduseks on jälitustoimingu loa 
õigusvastasus. Eeskätt tuleb siin kõne alla jälitustoiminguga kogutud tõendi lubamatuks 
tunnistamise nõue (siis saab loa õigusvastasuse tuvastamist taotleda kriminaalasja 
arutamise käigus) ja SKHS § 7 lg 1 alusel esitatav kahju hüvitamise nõue (sellisel juhul 
peaks jälitustoimingu loa õiguspärasuse kontrollimise pädevus olema kahju hüvitamise 
nõuet menetleval kohtul). 

2) Teine võimalus on minna alternatiivset teed ja koondada kogu jälitustoimingu lubade 
õiguspärasuse kontroll eraldi määruskabemenetlusse, välistades mh jälitustoimingu 
lubade õiguspärasuse kontrolli kriminaalasja arutamise käigus. Selle lahenduse eeliseks 
oleks see, et kui jälitustoimingute lubade õigusvastasus ja seega ka jälitustoimingutega 
kogutud tõendite lubamatus ilmneks juba enne kriminaalasja kohtusse saatmist, jääks ära 
pikk ja kurnav kohtumenetlus asjades, kus ilma jälitustegevusega kogutud tõenditeta pole 
mingit perspektiivi väidetavat kuritegu tõendada. Lahenduse puuduseks on aga see, et 
menetlusosalistele sunnitakse peale mitu menetlust, selmet lahendada kõik küsimused 
kriminaalasja arutamise käigus. Samuti piirataks kriminaalasja lahendava kohtu pädevust 
tõendite hindamisel (aga see on osaliselt nii ka praegu, kui süüdistatav on enne 
kriminaalasja arutamist läbinud määruskaebe korras vaidluse jälitustoimingu lubade 
seaduslikkuse üle28). 

3) Kui jääda selle juurde, et jälitustoimingu lubade seaduslikkuse kontroll on võimalik (ka) 
kohtuliku arutamise käigus, vajaks seaduses täpsustamist, millises korras tuleb kohtuliku 
arutamise ajal lahendada vaidlused jälitustoimingu lubade ja nende aluseks olnud 
prokuratuuri taotluste teksti osalise või täieliku varjamise üle. 

4) KrMS § 12614 nõudeid (jälitustoiminguga kogutud teabe tutvustamine) tuleks täita viisil, 
mis on kooskõlas tõhusa ja õiglase kohtupidamisega. Intervjuudest selgus, et sageli toimub 
kohtuistungil jälitussalvestiste kuulamine täismahus seetõttu, et kohtuistung on ainus 
koht, kus kinnipeetavast/vahistatust süüdistatav saab neid salvestisi kuulata/vaadata. 
Kohtusaal pole siiski kohane paik ja ressursimahukas üldmenetluse istung pole kohane 
olukord KrMS § 12614 järgsete õiguste realiseerimiseks. See õigus tuleks tagada 
jälitusasutusel juba enne istungit, kui see on vajalik kaitseõiguse teostamiseks. 

2.5. Menetlusosaliste osavõtt istungist 

Probleem 

Mahukad kohtuasjad võtavad palju aega sageli ka seetõttu, et on raskusi menetlusosaliste 
istungist osavõtu tagamisega. Vt ka ülal punktid 1.3 ja 1.5. Juriidilisest isikust 

                                                           
28 Riigikohtu praktika kohaselt on jälitustoimingu seaduslikkuse hindamisel määruskaebemenetluses sama 
õiguslik tagajärg, mis asja sisulisel arutamisel ehk siis kohus annab hinnangu jälitustoiminguks antud loa 
seaduslikkusele ja põhjendatusele, seda küll määruskaebuse piires ja üksnes isiku suhtes, kelle kohta see 
on esitatud (KrMS § 389 lg 2) (Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 24. mai 2016. a määrus asjas nr 3-1-1-43-
16, p 9). 
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süüdistatavate puhul võib menetlust venitada see, kui juriidilisel isikul pole juhatuse liiget 
või kui menetluse venitamise eesmärgil hakatakse juhatuse liikmeid pidevalt vahetama, 
mis tähendab, et süüdistatava seadusliku esindajana tuleb kohtusse kutsuda kogu aeg uusi 
inimesi, kes ei pruugi olla ka kergesti kättesaadavad. Mõnikord pole süüdistatavast 
juriidilisel isikul üldse juhatuse liiget. 

Lahendused 

1) Tuleks vaadata üle alused, mille korral on võimalik kriminaalasja arutada süüdistatava 
osavõtuta. Praegu saab juhul, kui süüdistatav hoiab menetlusest kõrvale, kriminaalasja 
arutada tema osavõtuta vaid siis, kui on alust arvata, et ta viibib välismaal. Menetlusest 
kõrvalehoidumise korral peaks asja arutamine süüdistatava osavõtuta olema võimalik, 
sõltumata sellest, kas ta viibib Eestis või välismaal. 

2) Tuleks analüüsida võimalusi kehtestada rangemad nõuded arstitõenditele, millega 
põhjendatakse kohtuistungile ilmumata jätmist terviseseisundi tõttu. 

3) Tuleks analüüsida, kas ja mil moel saaks suurendada kriminaalasjadega tegelevate 
advokaatide arvu, tegemata samas liigseid järeleandmisi õigusteenuse kvaliteedis. 

4) Võiks kaaluda kaitseülesande võtmise keelamist, kui kaitsja on ettenähtavalt väga 
hõivatud ja tema menetluskalendri täidetuse tõttu venib menetlus pikale (tuleb läbi 
mõelda kriteeriumid). Alternatiivselt võiks kohtule anda avaramad võimalused 
asenduskaitsja määramiseks olukorras, kus kaitsja või kaitsjate hõivatus hakkab 
kriminaalasja arutamist tõsiselt takistama. 

5) Kaaluda reeglite kehtestamist, mis kohustaks prokuratuuri olema valmis määrama kohtu 
nõudmisel asendusprokuröri. Praktikas on tekkinud olukordi, kus prokuratuur ei ole 
pidanud võimalikuks prokuröri asendamist mahukas kriminaalasjas, kui sama prokuröri 
kalender on täis teisi mahukaid üldmenetluse asju. Kuivõrd prokuratuur on kohtueelse 
menetluse juht, siis peab selline kalendri koormatus olema prokuratuurile ettenähtav juba 
enne asja kohtusse saatmist. Seega, kui ühe spetsialiseerunud prokuröri koormusega on 
hilja arvestada kohtumenetluses, siis järelikult tuleb need asjad läbi mõelda ja vastavad 
personaliotsused teha juba kohtueelses menetluses (nt vahetada prokuröri juba 
eeluurimise faasis). 

6) Näha KrMS-is ette TsMS 59. peatükis sätestatuga analoogiline (kriminaalmenetlusele 
spetsiifiline) kord juriidilisest isikust menetlusosalise juhatusse või nõukogusse 
asendusliikme määramiseks. On diskuteeritav, kas kohtumenetluse ajal peaks 
asendusliikme määrajaks olema kriminaalasja menetlev kohtukoosseis või siiski mõni 
teine kohtunik. 

7) Järjest raskem on leida rahvakohtunikke ja kuna olemasolevad on enamasti kõrges 
vanuses inimesed, ohustavad neid terviseprobleemid. Samuti ei soovi paljud 
rahvakohtunikud osaleda aastaid kestvates mahukates menetlustes. On olnud juhtumeid, 
kus rahvakohtunik teatab keset menetlust, et ta ei taha enam rahvakohtunikuna jätkata. 
Samas osalevad rahvakohtunikud (olemata enamasti juristid) seaduse järgi just 
õiguslikult kõige keerukamates menetlustes, mille kestus on pikk ja kurnav. Tasuks jätkata 
diskussiooni rahvakohtunike rolli ja avalikkuse kohtumõistmisesse kaasamise viiside üle. 
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2.6. Määruskaebemenetlus 

Probleem 

Kriminaalasja kohtuliku eelmenetluse või arutamise kestel võib mõne selles menetluses 
tehtud otsustuse suhtes toimuv määruskaebemenetlus hakata pidurdama põhiasja 
menetlemist. Muu hulgas võib see olla tingitud sellest, et enne täielikku üleminekut 
digimenetlusele võib määruskaebust lahendaval kohtul olla tarvis kohtutoimikut, mille 
puudumisel ei saa maakohus menetlust jätkata. Ehkki seadus seda ei nõua, tuleb praktikas 
ette sedagi, et poolelioleva määruskaebemenetluse tõttu lükatakse kriminaalasja 
arutamist edasi. 

Lahendused 

1) Piirata kriminaalasja kohtuliku eel- ja põhimenetluse ajal määruskaebeõigust, kui 
määruskaebemenetlus takistab kriminaalasja lahendamist ja puudutab vaidlusküsimust, 
mis on võimalik lahendada ka hiljem apellatsiooni- või kassatsioonimenetluses. Näiteks 
on kohtumenetluse pooltel õigus esitada piiramatu sagedusega taotlusi 
kriminaalmenetluse lõpetamiseks menetluse mõistliku aja möödumise tõttu ja selle 
taotluse rahuldamata jätmisel kohtumäärus vaidlustada. Võimalus taotleda 
kohtumenetluse kestel menetluse lõpetamist mõistliku aja jooksul ja õigus vaidlustada 
määrust, millega see taotlus rahuldamata jäetakse, võiks olla piiratud teatud ajalise 
intervalliga, näiteks üks kord aastas (see oleks proportsioonis KrMS § 2741 lg-tes 1 ja 4 
ette nähtud tähtaegadega, mis on kehtestatud vähem ulatuslike abinõude kohaldamise 
taotlemisele). Mitme süüdistatavaga asjades peaks menetlusaja mõistlikkuse kontroll eri 
süüdistatavate puhul toimuma koos, mitte nii, et näiteks kümne süüdistatavat või nende 
kaitsjat esitavad menetlusaja mõistlikkuse kontrolli taotluse eri ajal ja kohus peab tegema 
nende lahendamiseks kümme eraldi määrust. 

2) Kehtestada norm, mis sätestaks otsesõnu, et kriminaalasja arutamise kestel esitatud 
määruskaebuse menetlemine ei peata (üldjuhul) kriminaalasja arutamist. See muudaks 
kohtu jaoks lihtsamaks tõrjuda menetlusosaliste tungivaid ja korduvaid taotlusi lükata 
kriminaalasja arutamine määruskaebemenetluse tulemuse selgumiseni edasi. 

III. Kriminaalkohtumenetluse kiirendamine teises ja kolmandas kohtuastmes 

Probleem 

Ehkki üldjuhul võtab suurema osa kohtumenetluse ajast menetlus esimese astme kohtus, ei 
lõpe suurte ja mahukate kriminaalasjade lahendamine üldjuhul maakohtu otsuse tegemisega. 
Tavaliselt järgneb ka apellatsiooni- ja kassatsioonimenetlus, mis võivad osutuda küllaltki 
ajamahukaks ning millele võib omakorda järgneda menetluse jätkumine madalama astme 
kohtus. Ka menetlusaeg teise ja kolmanda astme kohtus tuleb menetlusaja mõistlikkuse 
hindamisel arvesse võtta. Mitte kõik apellatsiooni- ja kassatsioonimenetluse reeglid pole 
sellised, et need tagaksid optimaalse tasakaalu menetluse kvaliteedi ja ajamahukuse vahel. 

Märkimisväärse osa ringkonnakohtu ja Riigikohtu koormusest moodustab määruskaebe-
menetlus. See mõjutab ka apellatsioonide ja kassatsioonide lahendamise tempot. Ehkki 
määruskaebuste hulgas on ka selliseid, kus tõstatatakse olulisi probleeme ja/või mille 
esitamise võimalus on põhiõiguste tagamiseks hädavajalik, on suur osa määruskaebustest 
sellised, mille puhul kaevatakse lihtsalt n-ö kaebamise pärast. Samas tuleb selleks, et 
tuvastada, kas tegemist on põhjendatud või põhjendamatu määruskaebusega, seda eraldi 
analüüsida. Praegu tuleb nii ringkonnakohtutel kui ka Riigikohtul teha seda alati vähemalt 
kolmeliikmelises kohtukoosseisus. Osal juhtudest hõlmab määruskaebeõigus ka selliseid 
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küsimusi, mille eraldi vaidlustamine ei peaks olema tingimata nõutav. Lisaks koormab 
suurema osa kohtumääruste vaidlustamisel kehtiv enesekontrollimenetlus vaidlustatud 
määruse teinud kohut ja pikendab suuresti tulutult määruskaebuse menetlemise aega. 

Lahendused 

1) Näha tsiviilkohtumenetluse eeskujul ette võimalus jätta kõigi kohtumenetluse poolte 
nõusolekul apellatsioonimenetlus vahele ja vaidlustada maakohtu otsus kohe kassatsiooni 
korras.29 Kohtumenetluse pooltele sellise võimaluse andmine lubaks lühendada 
kohtumenetluse kestust apellatsioonimenetluseks kuluva aja võrra nendes asjades, kus 
faktiliste asjaolude suhtes valitseb üksmeel ja vaidlus puudutab üksnes (materiaal)õiguse 
kohaldamist. Kuna apellatsioonimenetluse saaks vahele jätta üksnes kõigi 
kohtumenetluse poolte nõusolekul, siis ei kerkiks ka küsimust edasikaebeõiguse riive 
ebaproportsionaalsusest, sest pooled ise loobuvad apellatsiooniõigusest. Eelduslikult ei 
leiaks kõnesolev võimalus eriti sagedast kasutamist, kuid üksikjuhtudel võiks see muuta 
menetluse märksa ökonoomsemaks ja selle ettenägemine seaduses ei teeks ka mingit 
kahju. 

2) Kaitsjal võiks olla õigus loobuda osalemisest ringkonnakohtu istungil. Üldjuhul vaatab 
ringkonnakohus kriminaalasja läbi kirjalikus menetluses (KrMS § 331 lg 11 ls 1). Suulises 
menetluses vaadatakse kriminaalasi läbi, kui seda on taotlenud apellatsioonmenetluse 
pool või kui seda peab vajalikuks ringkonnakohus (KrMS § 331 lg 12). Harvad ei ole juhud, 
kui maakohtu otsuse apelleerib mitu süüdistatavat ja/või kaitsjat, kuid kohtuistungist on 
huvitatud vaid üks või mõni süüdistatav/kaitsja. Sellest piisab, et suulise istungi 
korraldamine oleks seaduse järgi kohtule kohustuslik.30 Samas annab KrMS § 334 lg 1 
süüdistatavale, kes ei ole ringkonnakohtu istungil osalemisest huvitatud, õiguse 
kohtuistungile mitte ilmuda, kui just ringkonnakohus ise seda vajalikuks ei pea (tavaliselt 
ei pea). Kaitsjal sellist võimalust aga ei ole: tema peab KrMS § 334 lg 2 ja § 270 lg 2 kohaselt 
ilmuma teise kaitsja või viimase kaitsealuse nõudmisel toimuvale ringkonnakohtu 
istungile ka juhul, kui ei kaitsja ise ega tema kaitsealune istungil osalemist oluliseks ei pea. 
Selline lahendus on ebamõistlik ja võib venitada apellatsioonimenetluse kestust, sest 
kõigile kaitsjatele (ja prokurörile) ühiselt sobiva istungiaja leidmine ei pruugi olla kerge. 
Seda just suurtes ja mahukates asjades, kus süüdistatavaid ja kaitsjaid on tavaliselt 
rohkem. Eeltoodust tulenevalt võiks kaitsjal olla õigus ringkonnakohtu istungil 
osalemisest loobuda, kui ei tema ise, tema kaitsealune ega ringkonnakohus seda vajalikuks 
ei pea. Siis saaks ringkonnakohus pidada istungi üksnes istungist huvitatud süüdistatavate 
ja kaitsjate osavõtul ning kaoks probleem, et istungiaeg lükkub edasi seetõttu, et kaitsja, 
kes tegelikult istungil osaleda ei soovi, on hõivatud. 

3) Põhjalikku analüüsi vääriks küsimus, milline on nende kohtumääruste ring, mille peale on 
vaja tagada määruskaebeõigus. Näiteks on küsitav, kas määruskaebe korras peab olema 
vaidlustatav maakohtu otsustus jätta süüdistatava kohtu alla andmisel tema tõkend või 
vara arest muutmata, olenemata asjaolust, kui kaua aega tagasi vahistamine või vara 
arestimine otsustati. Samuti on küsitav, kas on põhjendatud lubada vahistamise 
elektroonilise valvega asendamata jätmise vaidlustamist eraldi vahistamise 
vaidlustamisest. 

                                                           
29 TsMS § 668 lg 6 sätestab järgmist: Kassatsiooni korras võib edasi kaevata maakohtu otsuse peale ilma 
sellele apellatsioonkaebust esitamata, kui mõlemad pooled on enne või pärast maakohtu otsuse tegemist, kuid 
apellatsioonitähtaja jooksul loobunud apellatsiooni esitamise õigusest sellel tingimusel, et otsuse peale saab 
esitada apellatsioonitähtaja jooksul kassatsioonkaebuse. Maakohtu otsuse peale esitatud kassatsioonkaebuse 
lahendamisele ja menetlemisele kohaldatakse kassatsioonimenetluse üldisi sätteid. 
30 Vt Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 26. veebruari 2014. a otsus asjas nr 3-1-1-123-13, p 8.2. 
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4) Jätta määruskaebemenetlusest välja n-ö enesekontrollimenetluse etapp. Kehtivas 
kriminaalmenetlusõiguses vaatab valdava enamiku kohtumääruste peale esitatud 
määruskaebustest esmalt läbi vaidlustatud määruse teinud kohus ise ja alles seejärel 
kõrgema astme kohus. Kohtumääruse vaidlustamisel tuleb määruskaebus esitada 
vaidlustatava kohtumääruse teinud kohtule. Kohtumääruse teinud kohtukoosseis peab 
määruskaebuse läbi vaatama selle esitamisest alates viie päeva jooksul. Kui vaidlustatud 
kohtumääruse teinud kohus loeb määruskaebuse põhjendatuks, tühistab ta vaidlustatud 
kohtumääruse oma määrusega ja teeb vajaduse korral uue määruse. Kui vaidlustatud 
kohtumääruse teinud kohus loeb määruskaebuse põhjendamatuks, edastab ta 
vaidlustatud kohtumääruse ja määruskaebuse viivitamata kõrgema astme kohtule 
vastavalt kohtualluvusele. Praktika näitab, et vaidlustatava kohtumääruse teinud kohus 
tühistab enda määruse haruharva. See tähendab aga seda, et sääst, mis saavutatakse 
mõnes üksikus asjas tänu sellele, et vaidlustatud määruse teinud kohus tühistab oma 
määruse ise ja kõrgema astme kohus ei pea asja menetlema, ei kaalu üles seda lisa-ajakulu, 
mis kaasneb sellega, et ligikaudu paar tuhat määruskaebust aastas saadetakse enne 
kõrgema astme kohtu ette jõudmist esmalt vaidlustatava määruse teinud kohtule ja läbib 
kuni viiepäevase enesekontrollimenetluse selles kohtus. Eriprobleem on puhkuste 
periood, mil määruse teinud kohtukoosseisul on väga keeruline määruskaebust viie päeva 
jooksul läbi vaadata. Üldjoontes on nn enesekontrollimenetlus kujunenud 
väheefektiivseks meetmeks, mis sisuliselt kujutab endast määruskaebemenetluse kestust 
kunstlikult pikendavat bürokraatlikku tõket. Seetõttu võiks sellest loobuda ja näha ette, et 
sarnaselt apellatsioonidele ja kassatsioonidele saadetakse ka määruskaebused kohe 
kõrgema astme kohtule. 

IV. Kohtukorralduslikud küsimused, mis eeldavad seadusemuudatust 

Probleem 

Praegu võtab maakohtuniku koha täitmine aega 9–12 kuud. Eriti olukorras, kus kohtutes 
on pooleli põlvkonnavahetus, tähendab selline ajakulu seda, et kohtud peavad töötama 
vähendatud koosseisudes, olemasolevate kohtunike koormus kasvab ja menetlustähtajad 
pikenevad. 

Lahendused 

1) Suurendada kohtunikueksamikomisjoni (KEK) liikmete arvu, mis praegu on KS § 69 lg 1 
kohaselt 16. Arvestades asjaolu, et KEK töötab vähemalt viieliikmelistes koosseisudes  
(KS § 69 lg 3), võimaldaks suurem liikmete arv korraldada kohtunikukonkursse 
sagedamini, vältides samas KEK-i liikmete ülekoormamist. 

2) Kaaluda sellist korda, mille kohaselt toimetataks kohtunikuks kandideerija 
julgeolekukontroll (KS § 54 lg 2) mitte alles kohtunikukonkursi raames, vaid sellest eraldi, 
täpsemalt juba pärast kohtunikueksami sooritamist. Ka kohtunikueksamist vabastatud 
isikud (KS § 66 lg 6) peaksid julgeolekukontrolli – kui see on nende puhul nõutav – läbima 
enne kohtunikukonkursil osalemist. See lühendaks enamiku kohtunikukonkursside 
kestust julgeolekukontrolliks ette nähtud kolme kuu võrra. 

V. Korralduslikud küsimused, mille lahendamine ei eelda seaduse muutmist 

Probleemid 

1) Suurte ja mahukate üldmenetluste puhul ei ole harvad juhud, kui mõne süüdistatava 
süüdistus eraldatakse menetlemiseks eraldi kriminaalasja raames, et võimaldada see 
lahendada kokkuleppemenetluses. Sellisel juhul jääb ülejäänud süüdistatavate suhtes 
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toimuv üldmenetlus kokkuleppemenetluses tehtava otsuse jõustumiseni (s.o vähemalt 
apellatsioonitähtaja möödumiseni) seisma. See on tingitud vajadusest olla valmis selleks, 
et kokkuleppemenetlus ebaõnnestub ja eraldatud kriminaalasi tuleb uuesti liita n-ö 
põhiasjaga. Põhiasjas ei saa enne eraldatud asjas kokkuleppemenetluse otsuse jõustumist 
teha menetlustoiminguid, mis muudaksid eraldatud kriminaalasja taasliitmise võimatuks 
või ebamõistlikult keerukaks. Näiteks, kui põhiasjas kuulatakse enne eraldatud asjas 
kokkuleppemenetluse otsuse jõustumist üle mõni tunnistaja, tekiks pärast 
kriminaalasjade taasliitmist probleem, et üks süüdistatav (see, kelle kriminaalasi eraldati) 
pole saanud selle tunnistaja ristküsitlusel osaleda. Tunnistaja uus ristküsitlus oleks aga 
väga problemaatiline. Samuti oleks ebaotstarbekas hakata kriminaalasjade taasliitmisel 
kordama teiste tõendite uurimist. Seetõttu seiskabki kriminaalasja eraldamine 
kõnesolevas situatsioonis põhiasja arutamise. Probleem on selles, et üldmenetluse 
jätkamist takistav kokkuleppemenetlus võib samuti jääda mõnevõrra viibima, nagu juhtus  
kriminaalasjas nr 1-16-9171 (seal jäi ühe süüdistatava osas eraldatud kriminaalasja 
kokkuleppemenetluse tõttu ära kaks varem planeeritud kohtuistungit). 

2) Praktikas on kohtumenetluse venimist põhjustanud asjaolu, et vanglas pole tehnilisi 
võimalusi selleks, et tutvustada vahistatud või vangistuses viibivale süüdistatavale 
kriminaalasjas tõendiks olevaid salvestisi (vt ka p 1.6 probleem 2). Seetõttu soovivad 
süüdistatavad neid salvestisi kuulata kohtuistungil. Viimane on aga väga aeganõudev. 
Samuti ei ole suudetud korraldada jälitustoimingu lubade ja nende aluseks olevate 
taotluste tutvustamist vahi all või vangistuses viibivatele süüdistatavatele. Seegi võib 
kohtumenetlust pidurdada. 

3) Samuti piirab vahistatud süüdistatavatega kriminaalasjades kohtu võimalust istungit 
pidada konvoi tööaeg, mis tavaliselt tähendab seda, et ühel päeval ei saa istung väldata üle 
viie tunni. 

4) Vähemalt Harju Maakohtus pole ruume, kus rahvakohtunikud saaksid kriminaalasja 
materjalidega tutvuda või ka istungivaheaegadel n-ö aega parajaks teha. Nad paigutatakse 
eesistujast kohtuniku kabinetti. Sellises olukorras on aga kohtunikul raske keskenduda 
muude tööülesannete täitmisele, milleks muidu saaks istungite vahelist aega kasutada. 

5) Harju Maakohtus on kohtuistungite viibimist põhjustanud ka kohtusaalide vähesus. 

6) Oskus kohtumenetlust juhtida ja ohjata ning end menetluses kehtestada on kohtunikel 
erinev. Mõned kohtunikud saavad sellega suurepäraselt hakkama, teistel see sama hästi 
välja ei tule. Mõnikord tehakse menetluse juhtimisel üsna lihtsasti välditavaid vigu, mis 
tingivad kohtumenetluse pikenemist. Näiteks kui mõnes mahukas asjas jäävad 
kohtuistungid ära, ei määrata asendusaegu mitte kohe, vaid alles hiljem, halvemal juhul 
alles siis, kui varem planeeritud istungiajad otsas. Selle tagajärg on aga see, et täiendavate 
istungiaegade planeerimise ajaks on kohtumenetluse pooled teiste kohtuasjade või 
muude ülesannetega hõivatud, mistõttu menetletavas asjas tekivad istungitesse pikemad 
pausid.31 Mõnikord lubab kohtunik pooltel, kes ei pruugi toimida kõige heausksemalt, 
hakata menetluse käiku dikteerima. 

7) Mõningal määral raskendavad kohtuistungite planeerimist ja põhjustavad nende 
ärajäämist ka kohtunike, advokaatide ja prokuröride koolitused. 

 

                                                           
31 Sellisele planeerimisveale osutas Riigikohus ka 30. juuni 2014. a otsuses asjas nr 3-1-1-14-14 (punktis 
635). 
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Lahendused 

1) Suurtest ja mahukatest üldmenetluse asjadest eraldatud kriminaalasjades sõlmitud 
kokkulepete menetlemine peaks toimuma eelisjärjekorras. Ilmselt oleks otstarbekas näha 
see ette ka kohtute tööjaotusplaanides. 

2) Vahi all või vangistuses viibivatele süüdistatavatele on vaja tagada võimalus tutvuda 
kinnipidamiskohas kriminaalasja materjalide hulgas olevate salvestistega, samuti 
jälitustoimingu lubade ja nende aluseks olevate taotlustega. 

3) Kriminaalasjades, kus süüdistatav viibib vahi all, tuleb kindlustada konvoi osavõtt kogu 
kohtu määratud kohtuistungi aja vältel, korraldades töö- ja puhkeaja nõuete järgmiseks 
vajadusel konvoi liikmete vahetuse. Näiteks Tartu Maakohtus see vähemalt osaliselt nii 
toimub. Sellega seotud lisakulu on riigile eelduslikult oluliselt väiksem kulust, mis kaasneb 
kriminaalmenetluste venimisega. 

4) Juhul ja niikaua kui pole valmisolekut rahvakohtunike instituudist loobuda, on neile vaja 
tagada sobivad töötingimused nii, et see ei takistaks kohtunike tööd. Kohtutes tuleks leida 
rahvakohtunikele kriminaalasja materjalidega tutvumiseks ja istungivaheaegadel 
viibimiseks eraldi ruumid, et nad ei peaks seda tegema kohtuniku kabinetis. Harju 
Maakohtu näitel tuleks lisaruum muude võimaluste puudumise korral leida teiste 
kohtumajas paiknevate asutuste (Põhja Ringkonnaprokuratuur ning Registrite ja 
Infosüsteemide Keskus) arvel, paigutades need asutused osaliselt või täielikult mõnda 
teise hoonesse. 

5) Suurendada Harju Maakohtu kohtusaalide arvu, leides kohtule lisaruumi teiste 
kohtumajas paiknevate asutuste (Põhja Ringkonnaprokuratuur ja RIK) ruumikasutuse 
arvel. 

6) Korraldada kohtumenetluse juhtimise teemalisi koolitusi ja ümarlaudu ning üksnes 
noorkohtunikele, vaid kõigile kohtunikele. Seal oleks võimalik jagada kogemusi ja õppida 
kolleegidelt. Samuti võiksid nii välja kujuneda ühtsed menetluspõhimõtted (vt ka ptk 1.4 
kohtunike soovitust töökoosolekute teemade kohta), mis aitaksid kaasa sellele, et 
kohtumenetlused muutuksid prognoositavamaks ja kohtumenetluse pooli koheldakse 
sarnastes situatsioonides ühtmoodi, olenemata sellest, millise kohtu milline kohtunik asja 
menetleb. 

7) Kohtunike, advokaatide ja prokuröride koolituste korraldamisega tegelevad 
institutsioonid võiksid teha koostööd, saavutamaks, et koolituspäevad langeksid 
võimalikult suures ulatuses kokku (s.t et kohtunike, advokaatide ja prokuröride 
koolitused peetaks võimalikult sageli samadel päevadel). Kaaluda võiks ka seaduse (KS § 
38 lg 2) ja praktika muutmist nii, et kohtunike korraline täiskogu ja prokuröride üldkogu 
ning advokatuuri üldkogu toimuks samal kuupäeval. 

 


