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Arvamus riigikaitseõiguse muudatuste kontseptsioonile 
 
Lugupeetud härra minister 
 
Prokuratuur tänab Teid võimaluse eest anda arvamus riigikaitseõiguse muudatuste 
kontseptsioonile.  
 
Prokuratuur toetab kõigiti riigikaitseõiguse revisjoni üldiseks eesmärgiks seatud plaani töötada 
välja kaasaegse ning muutunud julgeolekuolukorra vajadusi arvestavad riigikaitseõiguse 
regulatsiooni muudatused sh plaani koondada riigikaitset ja julgeolekut puudutavad 
regulatsioonid võimalikult suurel määral kokku riigikaitseseadusesse, vältimaks dubleerimist 
ja vastuolus olevaid õigusnorme.  
 
Prokuratuur soovib plaanitava revisjoni kontekstis aga expressis verbis täiendavalt rõhutada, et 
riigi kaitstuse kaasajastamisel tuleb arvestada õigusriigi toimimiseks vajalike eeldustega ning  
kõikide asjassepuutuvate struktuuriüksustega, sh tsiviilstruktuuridega nagu Prokuratuur. Vaid 
selliselt on võimalik tagada laiapindne ning efektiivne riigikaitse. Õigusriik on terviklik ning 
omavahel lahutamatutest liikuvatest osadest koosnev süsteem, mistõttu tuleb riigikaitse 
revisjoni raames pidada silmas kõiki asutusi, mis riigi kaitsmisega seotud on. Eriolukordades 
on mõistetavalt kõrge tähtsusega küsimus see, kuidas kaitsta põhiseaduslike institutsioone ning 
tagada nende töö. Prokuratuur leiab, et nende institutsioonide kaitsmise eesmärk on ennekõike 
õigusriigi tagamine, mistõttu tuleb seda, keda või mida õigusriigi püsimise saavutamiseks 
kaitsta, vaadata põhiseaduslike institutsioonide nimekirjast laiemalt. Eriolukordades on kõrge 
tähtsusega tagada, et õigusriik püsiks ja õigussüsteem kui üks riigi võimuharudest toimiks 
järjepidevalt ja tõrgeteta, sõltumata olukorra keerukusest.  
 
Prokuratuuri kaasamise vajadust kinnitavad ennekõike prokuröride kogemused 
kriisiolukordades õigusemõistmise tagamise praktikast. Selleks, et õigussüsteem säiliks, võiks 
justiitshaldusala asjakohased asutused sh Prokuratuur olla asutusena kaasatud ka 
kriisireguleerimistegevustesse ning koostöökogudesse. Efektiivne kuritegude tõkestamine, 
mõtestatud kohtueelne kriminaalmenetlus ning tulemuslik riiklik süüdistus kohtus omavad 
kõrget tähtsust ka eri- ning kaitseolukordades. Seetõttu tuleb sisuliselt analüüsida ning 
lõppastmes positiivses õiguses tagada, et Prokuratuuril kui valitsusasutusel oleks võimalik täita 
temale seadusega pandud ülesandeid ka eriolukordades. 
 
Prokuratuuri kui asutuse riigikaitseseisundite süsteemi lülitamine toimub kolmel tasandil.  
 
Esiteks tuleb kindlustada, et olemasolev inimressurss ehk Prokuratuuri personal (ametkonnast 
tugitöötajateni) oleks vastavalt koolitatud ning pidevalt arendatud. Tuleb luua ning töös hoida 
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süsteem, kus üleriigiliselt on igaühel selge, milline peab olema tema reaktsioon eriolukorrale ja 
milline saab olema tema roll sellises olukorras riigi töös hoidmises ehk millised on konkreetsed 
ootused inimestele. Prokuratuurkonna professionaalsus ja valmisolek tagatakse järjepidevate 
koolitustega. 
 
Teise tasandina on oluline kindlustada, et seaduse tasandil oleks üheselt mõistetavalt 
reguleeritud, kuidas Prokuratuuri ülesannete täitmine eriolukordades toimub: kuidas toimub 
kohtueelne menetlus sh tõendite kogumine ja jälitustoimingud ning menetluse tagamine, kuidas 
toimub kohtumenetlus sh lihtmenetlused. Näiteks puudub ilmselt kahtlus, et nii kohtueelne 
menetlus kui kohtumenetlus peavad eriolukorras toimuma tavapärasest kiiremini. Seega tuleb 
seadusandjal küsida, kuidas ja mille arvelt selline kiiruse tõstmine saavutatakse, kes millegi 
eest vastutab, millised mehhanismid automaatselt käivituvad. Oluline on, et see oleks kõikidele 
asjaosalistele ka teada.  
 
Kolmandaks on tähtis kindla ja paindliku taristu tagamine. Seegi küsimus hõlmab väga palju 
erinevaid aspekte. Prokuratuurile tuleb garanteerida juurdepääs kehtivatele seadustele (täna on 
prokuröri primaarseks allikaks Riigi Teataja veebileht, eriolukorras võib aga ligipääs internetile 
olla pärsitud, mistõttu võib olla põhjendatud tagada Prokuratuurile seadused nt e-raamatute või 
ka paberraamatute vormis), kõige laiemas mõttes tuleb aga kindlustada tööruumide-
töövahendite olemasolu ning nende töökord (sh vajalikud andmebaasid, registrid, 
suhtluskanalid jne). Taristu vastupidavust proovile panevaid erinevaid olukordi on palju, 
mistõttu ei saa alahinnata kogu süsteemi põhjaliku analüüsimise vajadust. Esmalt tuleb 
kindlustada terve taristu toimimine, teiseks peab aga alati olema valmis vastus küsimusele, 
mida teha, kui taristu üks või teine lüli siiski katkeb. 
 
On selge, et kõik kolm tasandit on omavahel tihedalt seotud. Riigi õiguskord on kindel vaid 
siis, kui selle kaitsjatel on võimalik kaitset ka reaalselt pakkuda ehk kui tagatud on toimiv 
taristu. Toimiv taristu saab oma väärtuse omakorda sellega, et selles liiguvad professionaalsed 
ametnikud. Ametnik saab oma valmisolekut ning professionaalsust rakendada aga vaid siis, kui 
üheselt mõistetavalt on sätestatud eriolukorrale rakenduv reeglistik ehk ametnikule on selge, 
millist käitumist riik temalt ootab ehk kuidas ta käituma peab. 
 
Kokkuvõttes saab Prokuratuur vaid nõustuda kontseptsioondokumendi ning riigikaitseõiguse 
revisjoni lähtepunktiga: võimalike julgeolekuohtudega hakkama saamiseks peavad 
riigikaitsesse vastavalt oma pädevusele panustama nii sõjalise riigikaitse valdkonna kui ka 
tsiviilvaldkonna esindajad. Just seetõttu tuleb riigikaitseõiguse revisjoni sügavuti ning 
mõtestatult kaasata ka Prokuratuur. 
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