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Eessõna
Hea lugeja! Teist korda avaldatakse
akadeemias kogumik „Sisekaitseakadeemia teadusartiklid”. Kogumikus sisalduvad artiklid on eri
põhjustel jäänud pikemat aega avaldamata, kuid on nüüdseks ajakohastatud ja publitseeritud. Vastavalt
tavale on kõik artiklid valdkonna
ekspertide poolt retsenseeritud. Selles kogumikus on kõik artiklid sattumisi õigusalased.
Riina Kroonbergi artikkel keskendub kannatanule ja tema õigustele võistlevas kriminaalmenetluses. Teadupärast on võistlevateks
poolteks prokurör ja kaitsja oma
kaitsealusega. Üldteada on ka, et
prokuröri roll on esindada riiklikku
süüdistust ja advokaat esindab oma
kaitsealust. Kuid kes esindab kanna-

tanut ja tema huvisid, on tekitanud
küsimusi. Kuid viimased seadusemuudatused on kannatanu võimalusi oma õigusi kaitsta oluliselt
parandanud.
Triin Roosve uurib oma artiklis,
millistes vormides ja millistel tingimustel täidetakse haldusülesandeid,
kui ülesannete täitjaks ei ole riik.
Autor keskendub kolmele uurimisküsimusele. Esiteks, kuidas sisustada
ja tähistada mõisteid avalik haldus,
riigihaldus, otsene ja kaudne avalik
haldus, avalik-õiguslik haldus, eraõiguslik avalik haldus ja teisi sarnaseid
avalikku haldust tähistavaid termineid? Teiseks, millised on mõiste
haldusekandja sisu ja piirid? Kolmandaks, millised on haldusekandjate organisatsioonilised vormid?
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Silva Kirsimägi käsitleb oma
artiklis relvajõudude vahetu sunni
kasutamise õigust korrakaitses.
Artiklis otsitakse vastust küsimusele, kuidas tagab riik avaliku korra
kaitsesse kaasatud kaitseväelaste

ja kaitseliitlaste vajaliku väljaõppe
olemasolu. Artiklis arutletakse
vahetu sunni olemuse ja selle rakendamise õiguslikkuse üle nii eriolukorra kui ka erakorralise seisukorra
ajal.

Head lugemist!
Diana Kaljula
toimetaja
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Kannatanu ja tema õigused
menetlusosalisena tänases võistlevas
kriminaalmenetluses
Riina Kroonberg
Sisekaitseakadeemia õigus- ja sotsiaalteaduste keskuse lektor
Märksõnad: õigus, kannatanu, kohtumenetlus, kohtueelne menetlus, kaitseõigus,
põhiõigused

Sissejuhatus
Aastaid on arutletud eri tasanditel, milline on kannatanu menetlusseisund ja millised õigused kriminaalmenetluses sellest tulenevad. Sõna
on võtnud nii kannatanud ise, õigusteadlased kui ka õiguskaitseasutuste
ametnikud. Peamiselt on väidetud, et kannatanu on jäänud kriminaalmenetluses tagaplaanile. Kannatanul on vähe õigusi ja võimalusi oma rikutud õiguste kaitsmiseks ja taastamiseks. Kahtlustataval või süüdistataval
on kriminaalmenetluses oluliselt rohkem õigusi ning tekib küsimus, kas
see on kannatanu suhtes õiglane. Kriminaalmenetlus on kõige enam isikute põhiõigustesse sekkuv menetlusliik, kus võivad saada riivatud paljude inimeste õigused. Tuleb aga mõista, et põhiõigused ei ole piiramatud. Kriminaalmenetluses on riived möödapääsmatud, kuid need peavad
olema proportsionaalsed ja sekkumiseks peab olema alati õiguslik alus.
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Kriminaalmenetluses, eriti kohtueelses menetluses sekkutakse kõige intensiivsemalt kahtlustatava pere- ja eraellu. Sellisel juhul on õigustatud anda
isikutele oma õiguste kaitseks piisaval hulgal tõhusaid õiguslikke võimalusi.
Selline lähenemine tuleneb õigusriigi põhimõtetest, mille järgi peavad kõik
isikud saama ennast kaitsta. Riigil tuleb tagada vajalik ja asjakohane õiguslik raamistik isikute õiguste kaitseks, seda nii kahtlustatava, süüdistatava,
kannatanu kui ka muude menetlusega seotud isikute jaoks.
Praegune kriminaalmenetlus on välja kasvanud inkvisitsioonilisest kriminaalmenetlusest ja on muutunud järjest rohkem võistlevaks menetluseks. Sellises menetluses on võistlevatel pooltel võrdsed võimalused oma
õiguste maksmapanekuks. Kriminaalmenetluse kohtueelses menetluses
on tavapärasteks poolteks kahtlustatav ja vahetult kuriteoga kahju saanud
kannatanu. Kuid võistlev menetlus käsitleb võistlevate pooltena prokuröri
ja kaitsjat. Praktikas esindab advokaat kaitsjana kuriteo toime pannud isikut ja prokurör riikliku süüdistajana riiki. Kuid kes esindab kannatanut?
Olenemata erinevatest õiguslikest garantiidest, on kriminaalmenetluses
olulisim kvaliteetse ja piisavalt tõhusa õigusnõustaja osalemine protsessis.
Kriminaalmenetluses vajavad abi nii kahtlustatav kui ka kannatanu ning
ei ole mõistlik jätta kannatanut õiguste kaitsmisel tagaplaanile. Kahtlustatavale on riigi poolt nii kohtu- kui ka kohtueelses menetluses tema soovil alati kaitsja tagatud. Tal ei pea olema selleks materiaalseid vahendeid ja
isegi kui olekski, siis tema soovi korral peab menetlusasutus korraldama
kindlasti kaitsja osalemise. Seadusandlikul tasandil on kriminaalmenetluses kahtlustatava õiguste kaitseks kaitsja protsessi kaasamine reguleeritud
väga selgelt ja tõhusalt. Kuid kannatanuga seoses see nii ei ole. Juhul kui
kannatanul on rahalisi vahendeid, saab ta ise oma õigusi esindaja vahendusel kaitsma asuda. Probleem kerkib siis, kui kannatanul ei ole piisavalt
raha. Kannatanu saab vajaduse korral õigusabi taotleda küll kohtu kaudu,
kuid see on tavainimese jaoks sageli juriidiliselt keerukas ja aeganõudev protsess. Veel keerulisemas olukorras on kannatanu seoses tsiviilhagiga, kus on vaja kõige rohkem juriidilist nõustamist. Lisaks juriidilisele
abile vajab kannatanu sageli ka muud abi, eriti isikuvastaste kuritegude
korral. Mõnikord võib kvaliteetne õigusabi jääda kannatanu jaoks hiljaks ja õiguste kaitsmine võib seetõttu osutada keerukaks. Võib öelda, et
kannatanut puudutavad aspektid kriminaalmenetluses on väga mitmetahulised, ning seega tuleb tõdeda, et arutelud kannatanu õiguslikust positsioonist kriminaalprotsessis on vajalikud ja asjakohased. Kannatanuga
seotud problemaatikat on märganud ka seadusandja, kes on viimastel aastatel järjepidevalt parandanud kannatanu õiguste paketti. Nii on ka selle
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artikli uurimisesemeks kannatanu ja tema õigused kriminaalmenetluse
seadustikus (edaspidi KrMS) enne ja pärast 2016.–2017. aasta muudatusi.
Artiklis ei käsitleta kogu kannatanuga seotud problemaatikat, vaid üksnes
neid aspekte, mis on füüsilisest isikust kannatanu jaoks ehk kõige olulisemad ning milles on ka seadusandja teinud muudatusi.
Artikkel koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis käsitletakse
võistleva kriminaalmenetluse olemust ja eesmärki, teises peatükis kannatanu mõistet ja olemust kriminaalmenetluses enne seadusemuudatusi ning
kolmandas peatükis analüüsitakse kannatanuga seotud õigusliku regulatsiooni muudatusi ehk de lege lata 2016. ja 2017. aastal seadusesse tehtud
muudatusi. Töös kasutatakse 01.01.2018 seisuga õigusaktide redaktsioone.
Artiklis kasutatakse võrdlevat analüüsi ning selleks vaadeldakse kehtivat
kriminaalmenetluse seadustikku, õigusteadlaste arvamusi teadusartiklites,
asjakohaseid kohtulahendeid ja muid valdkonnapõhiseid allikad.
Alustuseks tuleb tõdeda, et kannatanu osatähtsus kriminaalmenetluses
ja tema võimalused oma õigusi realiseerida on aastaid olnud suhteliselt
tagasihoidlikud. Võistlev menetlus tuli meie õigusruumi juba 2004. aastal uudse kriminaalmenetluse seadustikuga, milles oli inkvisitsioonilise
menetluse rolli vähendatud olulisel määral. Alates sellest ajast on kestnud
ka kannatanu rolliga seotud arutelud ning üldiselt on peetud kannatanu
võimalusi oma õigusi realiseerida piiratumaks võrreldes kahtlustatavaga.
Kuid alles 2016.–2017. aastal võttis seadusandja kannatanu õigused kriminaalmenetluse seadustikus tõsisema vaatluse alla. Seadustikku lisati kannatanu õigusi ja kohustusi reguleerivad muudatused, täiendati kannatanu
mõistet ja laiendati kannatanu võimalusi oma õigusi kaitsta.
Artikli kaks peamist uurimisküsimust on järgmised.
• Millised olid enne kriminaalmenetluse seadustiku muudatusi kannatanu võimalused oma õigusi kaitsta ja kas need olid piisavad?
• Kas 2016.–2017. aasta kriminaalmenetluse seadustikku lisatud kannatanu õigusi käsitlevad muudatused on kannatanu jaoks piisavad
tema õiguste tagamisel?
Otsides vastuseid esimesele küsimusele, võetakse artiklis vaatluse alla enne
muudatusi seaduses sisaldunud kannatanu õigused. Püütakse leida vastus,
kas need olid kannatanu jaoks piisavad oma õiguste reaalseks maksma
panekuks. Teisele küsimusele vastuse otsimisel analüüsitakse 2016.–2017.
aasta kriminaalmenetluse seadustikku lisandunud kannatanu õigustega
seotud muudatusi ja püütakse leida vastus, kas need tagavad kannatanule
piisavalt võimalusi oma õiguste kaitsmisel.
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Kriminaalmenetluse olemus ja eesmärk
Erialakirjanduses on peetud võistleva menetluse peamiseks tunnuseks
menetluse ausust ja õiglust, mis olevat saavutatav üksnes võistlevas kohtumenetluses. „Äärmisel juhul on ameeriklased valmis tunnistama, et
vähemalt on see efekt võistlevas kohtumenetluses saavutatav olulisel määral enam kui nn inkvisitsioonilises kohtumenetluses. Võistlevus on angloameerikaliku kohtumenetluse tunnus ja seda peetakse kogu õigussüsteemi
lipulaevaks. Võistlevus kriminaalmenetluses tähendab eelkõige poolte
võrdseid võimalusi asuda kohtumenetluses võrdsete relvadega võistlema
kohtus arutatava süüteo üle” (Gollwitzer, 2005, s. 314–320).
Eesti kriminaalmenetlus on praegu segu angloameerika ja Mandri-Euroopa kriminaalmenetluste parimatest printsiipidest. Selle taustal peaks
olema kriminaalmenetluse peamine eesmärk välja selgitada tõde ausa ja
õiglase menetluse kaudu. Erialakirjanduses on tõstatatud küsimus, kas
menetluse eesmärk peab olema tõe tuvastamine või peab menetlus tagama
pigem ühiskonnas õigusrahu. Kriminaalmenetluse võistlevad pooled on
prokurör süüdistajana ja kahtlustatav/süüdistatav koos oma kaitsjaga. Mis
on aga võistlemise eesmärk? Seda kehtiv seadus otsesõnu ei ütle, vaid KrMS
§ 14 sedastab, et kohtumenetluses täidavad süüdistus- ja kaitsefunktsioone
ning kriminaalasja lahendamise funktsioone eri menetlussubjektid. See
et seadus peab ütlema, mis on võistlevuse eesmärk, millega menetlus lõppema peab, ei ole asjakohane. Meie õigusruumis on tõendite vaba hindamise põhimõte, mis peab tagama ka ausa ja õiglase tulemuse. Õigusteoorias
ja õigusasjatundjate seisukohtadest koorub aga välja erinev lähenemine
menetluse tulemusele.
Kahtlustatava või süüdistatava menetlusseisund ja vajadus juriidilise
kaitse järele sõltub sellest, kas nad on kohtueelses või kohtumenetluses.
Kahtlustatav ei pruugi soovida kohtueelses menetluses kaitsjat, kui kaitsja
omamine ei ole kohustuslik. Kannatanu menetlusseisund ja tema õiguste
kaitse vajadus on mõlemas menetlusfaasis sama. Mitmes uuringus ja erialakirjanduses on väidetud, et kannatanu õiguste kaitse kriminaalmenetluses on piisav, kui prokurör koos riikliku süüdistusega seisab ka kannatanu
õiguste eest. Samas leidub seisukohti, et õigus on kaldu kahtlustatava/süüdistatava, mitte kannatanu poole, ehk kaitstum pool ei ole kannatanu. Peab
tõdema, et kriminaalmenetlus, sh õigusemõistmise protsess, peab tõhusalt
tagama nii kahtlustatava kui ka süüdistatava õiguste kaitse. Kriminaalmenetluses on riigil väga tõhusad vahendid neis menetlusseisundis olevate
isikute õigustesse sekkumisel. Seda näitab ka seadusega neile antud üsna
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märkimisväärne õiguste kogum. Kahtlustataval ja süüdistataval on õigus
mitte anda ütlusi ning kui ta ütluste andmisel valetab, peetakse seda tema
kaitseõiguseks. Tõenditeooriast pärinev üks tõendi liikidest on rõõn, see
tähendab valeütlusega oma süü teise peale ajamist. Siin tekib juriidiline
problemaatika: kas ja kui jah, siis mille järgi saaks võtta kahtlustatavat/süüdistatavat vastutusele teise isiku kohta valeütlusega süütõendi loomise eest?
Karistusseadustiku § 320 sätestab valeütluse ja valevande andmise eest vastutuse. Kuid selle paragrahvi lõike 1 kohaselt karistatakse kannatanu või
tunnistaja poolt kriminaal- või väärteomenetluses või tsiviilkohtu- või halduskohtumenetluses teadvalt vale ütluse andmise eest või menetlusosalise
poolt vande all teadvalt vale seletuse või vande all teadvalt vale vara nimekirja või sissetulekute või kulude arvestuse andmise eest rahalise karistuse
või kuni kolmeaastase vangistusega. See aspekt ei ole karistusseadustikus
juriidiliselt kasutatav kahtlustatava või süüdistatava suhtes mistahes valeütluse andmisel, sh rõõna puhul. Kahtlustatava/süüdistatava valeütluse
vastutuse küsimus vajab kindlasti analüüsi ja arutelu. Kuid siinses artiklis
ei peatuta sellel teemal pikemalt.
Kahtlustatava/süüdistatava õiguslikud garantiid on pika ajaloolise taustaga. Nii laiaulatuslike garantiide andmist kahtlustatavale ja süüdistatavale
õigustatakse nii siseriiklikus kui ka Euroopa kohtupraktikas sellega, et
nad on suhteliselt üksi riigi kriminaalmenetluslike võimaluste vastu, seetõttu peavadki neil olema suuremad võimalused enda kaitsmiseks. Suurem
õiguste kogum tagab igakülgse, täieliku ja õiglase menetluse. Tuleb nõustuda õiguskirjanduses väidetuga, et on äärmiselt tähtis, et ühtegi süütut
ei mõistetaks süüdi, ning tõhusama õiguste kaitse tagatise nurgakiviks on
tõdemus, et pigem olgu kümme süüdlast vabaduses, kui üks süütu vangis.
Kuritegu toime pannes tegutseb isik sageli tahtlikult, teadlikult ja eesmärgipäraselt. Kannatanu satub sellesse protsessi aga enda tahte vastaselt
ja sageli vägivaldselt. Kannatanul peab niisugusesse seisundisse sunniviisiliselt sattudes olema vähemalt soovi korral võimalus osaleda kriminaalmenetluses piisavate õiguslike vahenditega. Kannatanu õiguste tõhusam
kaitsmine ei pane kahtlustatavat või süüdistatavat kuidagi halvemasse seisundisse võrreldes sellega, kuhu nad on ennast ise asetanud. Õigusalastes
diskussioonides on selles küsimuses erinevaid seisukohti, mida toetab
asjakohane argumentatsioon. Artikli autor on seisukohal, et kannatanu
õiguste kaitse ja hingerahu tagab pigem tõe selgumine menetluses ja kahju
hüvitamine. Nii tekib kannatanul arusaam tema vastu toime pandud teo
tegelikest asjaoludest ja sellest, et õigusemõistmise kaudu saab ta ennast
tõhusalt kaitsta. Teisalt, kui kannatanu jaoks menetluses tõde ei selgu, ehk
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pole teada, kas ja kes tema õigushüvesid rikkus, ei ole ka suurt lootust tekitatud kahju hüvitamiseks. Selline olukord on kannatanu jaoks kõige häirivam, kuna lisaks õiguslikule seisukohale on ka inimlik lootus oodata kahju
tekitajalt selle hüvitamist. Kuid õiguskirjanduses on tõstatunud ka õigusrahu teema. Kui see saab menetluse kaudu teoks, siis peaks see olema ka üks
rahulolu eeldus. Üldjuhul pole karistus ja selle kohaldamine kannatanute
jaoks esikohal. Ka eri allikates on märgitud, et enamiku kannatanute jaoks
pole süüdlasele mõistetud karistus kõige olulisemal kohal.
Õigusteadlane E. Kergandberg (2012, lk 1) on väitnud järgmist: „Kriminaalmenetluse seadustiku vastilmunud kommenteeritud väljaandes
avaldasin veendumust, et kuna kõige üldistatumalt öeldes toodavad kohtulahendid koos neile eelnenud kohtumenetlustega ühiskonnas õigusrahu
eeskätt ja põhiliselt just menetluse enese kui niisuguse vahendusel (kohtulahendile eelnenud menetluse kulgemise faktist enesest tingitult), siis –
nii paradoksaalne kui see ka ei tundu – ei ole kohtulahendiga saavutatav
materiaalne tõde kohtulahendi legitimeerumise paratamatuks ja vältimatuks eeltingimuseks.” Samas artiklis on arutluse all ka kriminaalmenetluses eri- ja üldmenetluses saavutatav tõe küsimus, mis on eriti erimenetluste
kontekstis väga tihedalt seotud kannatanu õigustega. Kannatanu nõusolekut erimenetluse läbiviimiseks ei küsita vastavalt KrMS § 233, § 251 ja
§ 256 lõike 1 järgi lühimenetluse, käskmenetluse ja kiirmenetluse korras.
Kriminaalmenetluses tõe välja selgitamine on eeltingimuseks süüküsimuse
lahendamisel, see on oluline ka kannatanu õiguste kaitsel ja talle tekitatud
kahju hüvitamisel. Eri- ehk lihtmenetlused on kiirendatud menetlused, kus
süüküsimuse lahendamine toimub kiirendatud korras ning kõiki menetluses osalevaid isikuid ei kutsuta kohtusse süüküsimuse lahendamisele.
Praktikas on tõendite kogumine neis pigem mitte piisavalt põhjalik. Kriminaalmenetluses on ka varem tekitanud küsimusi erimenetluste suur osakaal ning üldmenetlused on selle kõrval jäänud vähemusse. Selline olukord
on ohuks piisava kohtupraktika tekkimisele ega aita kaasa õiguspraktikas
kerkinud probleemide analüüsile. Teadupärast on ka kannatanu seisund
neis menetlustes pisut tagaplaanile jäetud, kuna ei küsita kannatanu nõusolekut kiirema menetluse läbi viimiseks, v.a kokkuleppemenetluse puhul.
Seega on siin jätkuvalt mõtteainest ja tuleb nõustuda professor Kergandbergi pisut kriitilise väitega, et kui objektiivset tõde saab ka erimenetlustes
saavutada, siis miks raisata aega üldmenetlusteks. Siiski tõdeb professor,
et erinevuste eitamine selles küsimuses saab tõukuda vaid arusaamast, et
kriminaalmenetluse kõigi diferentseeritud erivormide eesmärk on muutumatult üks: objektiivne tõde. (Kergandberg, 2012, lk 5)
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Kriminaalmenetluse seadustiku kommenteeritud väljaandes on kriminaalmenetluse eesmärgi kohta öeldud järgmist: „/…/ kriminaalmenetlus on
õiguslikult korrastatud, situatiivselt muutuv ja menetlussubjektide menetlustoimingute vahendusel juhitav sündmus (Vorgang), jõudmaks õigusrahu loova/taastava kohtulahendini mingi materiaalõigusliku õigussuhte
küsimuses” (Kergandberg ja Pikamäe, 2012, lk 34). Seega konkureerivad
omavahel kaks erinevat seisukohta, mida toetavad ka vastavad argumendid. Väita aga tõsikindlalt, et üks seisukoht on õigem kui teine, ei ole aga
autori hinnangul päris õige. Need küsimused vajavad veel põhjalikke teaduspõhiseid uuringuid. Millises valguses paistab aga nende seisukohtade
taustal kannatanu? Mis on temale tähtsam: kas objektiivse tõe tuvastamine
või õigusrahu taastamine?
Professor Kergandberg (2016, lk 5) on samal teemal refereerinud õigusteadlase U. Lõhmuse seisukohta: „Ka U. Lõhmus ei lepi lihtsa lahendusega
ja jätkab põhiseaduse § 146 kommenteerimist esmalt õigusemõistmise eesmärgi ajalist muutumist tunnistades ning märkides siis järgmist: „Nii on
traditsioonilises mandrieuroopalikus kriminaalmenetluses olnud esmane
püüdlemine õigluse poole; tõe leidmine on olnud kriminaalmenetluse
esmane ülesanne. Anglo-ameerikaliku kriminaalmenetluse mõjul ning
menetlusökonoomilistel kaalutlustel on üha olulisemaks eesmärgiks muutumas õigusrahu saavutamine ja üksikjuhtumile sobiliku lahendi leidmine
menetluse lihtsustamise ja kiirendamise teel.” Siin põrkuvad kaks olemuselt erinevat aspekti: ökonoomsus (sh kiirus) ja tõde. On ilmselge, et kriminaalmenetlus on kallis ja koormav igale osapoolele, kuid on küsitav, kas see
peaks toimuma peaasjalikult kannatanu arvelt. Samuti on ilmselge, et ilma
kannatanu aktiivse kaasabita on keeruline tuvastada objektiivset tõde ning
tagada õiglane tulemus ja õigusrahu. Kergandberg (2016, lk 4) on leidnud
ka järgmist: „Lisagem etteruttavalt, et tõde ja õiglus on ikka äärmiselt erinevad fenomenid, kuigi neid kiputakse sageli, ja seda paraku ka õigusalases
erialakirjanduses, peaaegu et võrdsustama.” Menetlus peab aga kindlasti
mingi tulemusega lõppema ja ideaalsel juhul võiks see rahuldada kõiki osapooli.

Kannatanu mõiste ja olemus
Kannatanut on iseloomustanud kriminaalmenetluses tabavalt USA Üheksanda Ringkonna Kohtu kohtunik Alex Kozinski, kes väidab, et kriminaalõiguse süsteem on pikka aega toiminud eeldusel, et kuriteoohvrid peaksid
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käituma nagu head viktoriaanlikud lapsed, nad on küll nähtaval, kuid neid
ei ole kuulda (Kenna, 2006). Eri riikides on kannatanu menetlusseisundi
tekkimine ja tema õigused erinevad, kuid mitte oluliselt. Kannatanu on
üldjuhul isik, kellele on kuriteoga tekitatud vahetult kahju.
Hammurabi koodeksi aegne regulatsioon oli märkimisväärselt kannatanukesksem. Ühelt poolt tähendab sealt pärinev lex talialis’e printsiip
seda, et süüdlase karistuse määras ära kannatanule tekitatud kahju suurus.
Teisalt ei olnud kannatanule süüteoga tekitatud kahju hüvitamise eesmärk
ainult taastada tema algne olukord, vaid ühtlasi suurendada süüdlase karistust (Schafer, 1970, s. 55 ref Pere, 2012, lk 5). „Samas ei olnud nendel karistustel kuigi olulist seost ühiskonnaga laiemalt – iga karistus oli ette nähtud
selleks, et taastada õiguslik tasakaal konkreetse ohvri ja õigusrikkuja
vahel” (Trulson, 2005, p 399 tsit Pere, 2012, lk 5). „Kannatanul oli kandev
roll ka keskaegses feodaalkorraga Euroopas, kus nii kuritegudest kohtule
teada andmine kui ka süüdistamine olid kannatanu ülesanne” (Kirchengast, 2006, p 25 tsit Pere, 2012, lk 5).
Kannatanu mõistet on seostatud eelkõige ohvri mõistega. See tulenes sellest, et kannatanuks peeti isikuid, kes said oma rolli vägivallategude tõttu.
Kuid ilmselgelt oli niisugune lähenemine piiratud, kuna kuriteoliike on
palju ja nendega tekitatavate kahjude liigid samuti erinevad. Kahju ei ole
alati materiaalselt määratletav, st seda pole võimalik rahalisse vääringusse
asetada. Kahju võib olla materiaalne, moraalne või füüsiline. Kannatanut
on mõnes uuringus ja erialakirjanduses peetud kättemaksuhimuliseks,
kes soovib kurjategijale karmi karistust ja nõuab tekitatud kahjust enam.
See võib autori arvates teatud juhul nii olla, kuid kindlasti ei ole see probleem domineeriv. U. Orth leiab, et isikud nõuavad kurjategija karistamist
eri põhjustel: selleks et panna kurjategija õiglast tasu maksma, õpetada
kurjategijat, kaitsta ühiskonda või heidutada potentsiaalseid kurjategijaid.
Kannatanute eesmärgid erinevad kontseptuaalselt võrreldes kõrvaltvaatajate rolliga, kuna kannatanu saab võtta nii kõrvaltvaataja kui ka ohvri
positsiooni. Näiteks võib kannatanu nõuda karistamist lähtuvalt õiglasest
tasumisest (kõrvaltvaataja perspektiiv) või kättemaksu eesmärgil (ohvri
perspektiiv). Kättemaksu motiiviks peetakse eelkõige võimuvahekorra
võrdsustamist, eneseväärikuse taastamist ja põgenemist psühholoogilisest
valust (Orth, 2003, pp. 173–186 ref Puust, 2015, lk 10). Seega saab nii kannatanu mõistet kui ka tema olemuslikku rolli käsitleda kriminaalmenetluses mitmeti. Olenemata kannatanu kohatisest kasuhimust või negatiivsusest kurjategija suhtes tuleb teda pidada siiski ohvriks. Ta on sattunud
sellesse olukorda oma tahte vastaselt ja on kannatanud kahju. Üldjuhul on
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kannatanul menetluse suhtes õigustatud ja mõistlikud ootused ning soov,
et teda koheldakse väärikalt, tagatakse õigused ja vajalik abi.
H. Strang on common law riikide kogemuse najal esitanud kannatanute
põhilised huvid kriminaalmenetluses. Kuna H. Strang on huvid kaardistanud sotsioloogiliste uurimuste põhjal, siis võib neid seostada ka Eesti kriminaalmenetluses osalevate kannatanute huvidega.
H. Strang esitab kannatanute huvid järgnevalt:
• kannatanud on huvitatud menetlusest, kus arvestatakse nende arvamust;
• kannatanud tahavad informatsiooni neid puudutava kriminaalasja
menetluse kohta;
• kannatanutel on soov osaleda neid puudutava kriminaalasja arutamisel;
• kannatanute huvi on, et neid koheldaks kriminaalmenetluses õiglaselt ja sealjuures austataks nende inimväärikust;
• kannatanud soovivad materiaalset hüvitist kurjategija tekitatud
kahju eest;
• kannatanute tahe on suunatud emotsionaalse kahju vähendamisele
(Strang, 2002 pp. 9-18 tsit Puust, 2015, lk. 9).
Ülalnimetatud huvide ring on ka praeguses Eestis aktuaalne ja seadusandja on püüdnud kohandada neid mõistlikumaks. Kannatanute puhul on
üheks ohuks kriminaalmenetluses nende võimalik korduv viktimatsioon
ehk teisene ohvristumine. Selline olukord võib tekkida, kui menetlus ei
ole piisavalt asjatundlik ega korrektne. Mitmes uuringus on täheldatud,
et kannatanu võib sattuda omakorda justiitssüsteemi ohvriks. Teisalt võib
probleemiks olla see, kui kannatanut ei võeta kuulda. Kannatanu ärakuulamine ja ülekuulamine on eri tegevused. Kannatanul on olnud alati seadusest
tulenevaid õigusi, kuid sageli ei pruugi need praktikas rakendamist leida.
Kannatanu ebapädev kohtlemine võib teda panna tundma end teisejärgulisena ja vähetähtsa menetlusosalisena. Kannatanud soovivad üldjuhul,
et neid rohkem kuulataks. Piisava kaasarääkimise võimaluse andmine
ei ole paraku aga seadusega reguleeritav, vaid pigem praktika probleem.
Praktikas on kannatanu roll olla üksnes ülekuulatav tõendamiseseme asjaolude kohta. Ülekuulamine on aga koormav ja frustreeriv olukord ning see
võib korduda. Kannatanu ei pruugi mõista, miks on teda vaja mitu korda
küsitleda ja kas teda ei usuta. Kui sellega kaasneb ebapädev kohtlemine,
võib see kaasa tuua teistkordse ohvristumise. Nimetatud probleeme on
käsitletud ka kohtuotsuse punktis 28, kus on öeldud, et ohvril on õigus olla
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ära kuulatud; punktis 31 korratakse, et igas avalikus menetluses on ohvril
sõnaõigus; punktis 38 viidatakse, et ohvril on õigus rääkida. Kuid iseasi on
see, kas kohtud seda õigust reaalselt rakendavad. (Kenna,2006 )
Justiitsministeeriumi tellitud ja Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse RAKE läbi viidud uuringu autorid on jõudnud järgmise tulemuseni: „Viimaste kümnendite jooksul on erinevates riikides üle
maailma hakatud üha rohkem uurima ja teadvustama teisese ohvristumise
probleemi. Kui varem oli ohver või tunnistaja pelgalt infoallikaks menetlusprotsessis, siis viimasel ajal on üha enam tähelepanu pööratud ohvrite
ja tunnistajate vaimset ja füüsilist heaolu ning üldist mugavust puudutavatele probleemidele. Kuriteo menetlusprotsess võib ohvri või tunnistaja
jaoks osutuda psüühiliselt raskeks. Näiteks kohtusaalis tunnistusi andes
peab kuriteoohver osaliselt taas läbi elama kuriteoepisoodi. Mida tõsisem
on tema vastu toimepandud rikkumine, seda keerulisem on see ohvrile
(sõltudes loomulikult ka inimese isiksusest). Samuti võib ohvrit emotsionaalselt häirida politseiniku või prokuröri suhtumine ja küsitlemise stiil.
Siinkohal on oluline roll tugiteenustel, mis on suunatud ohvri toetamisele
kogu protsessis, et vähendada vaimset stressi ja valmistada ta ette menetlusprotsessis teiseseid kannatusi põhjustada võivateks aspektideks.” (Tartu
Ülikool, 2012, lk 24–26).
Autori hinnangul on uuringuga saadud teadmine väga oluline eri tasandi
menetlejate jaoks. Kindlasti tuleb arvesse võtta uuringu tulemusi, selleks et
vältida kannatanute korduvat ohvristumist. Kannatanu ootused ei ole eelduslikult kõrged, pigem soovitakse, et suheldakse lugupidavalt, professionaalselt ja mõistliku aja jooksul. Teistsugune kohtlemine rikub kannatanu
subjektiivseid õigusi ega näi ausa ja õiglasena. Mitte üksnes kahtlustatav/
süüdistatav ei pea saama ausa ja õiglase menetluse osaliseks, vaid ka kannatanu. Kannatanu õigused on olnud mõnda aega seaduses korrastamata ja
ebaõiglases proportsioonis võrrelduna kahtlustatava/süüdistatava õiguste
paketiga. Samuti tuleb silmas pidada, et kriminaalmenetluses ei ole kannatanuteks üksnes täiskasvanud, vaid ka lapsed, kes vajavad erilist kohtlemist.
Ajalooliselt on üheks esimeseks suurema tähtsusega rahvusvaheliseks
kannatanute õiguste kaitset käsitlevaks dokumendiks ÜRO kuritegude
ja võimu kuritarvitamise ohvrite õiguste tagamise aluspõhimõtete deklaratsioon, mis võeti vastu ÜRO peaassambleel 1985. aastal. Deklaratsioonist on pärit viktimoloogiauuringutes üks enim kasutatud kannatanu
definitsioon: „Kannatanu on isik, kes individuaalselt või kollektiivselt on
kannatanud kahju, sealhulgas füüsilist või vaimset kahju, emotsionaalseid
kannatusi, majanduslikku kahju või põhiõiguste piiramist läbi tegude
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või tegevusetuse, mis on kuriteod liikmesriikide karistusõiguse kohaselt” (ÜRO kuritegude ja võimu kuritarvitamise ohvrite õiguste tagamise
aluspõhimõtete deklaratsioon).
Kannatanu mõiste sisustamine on aja jooksul muutunud, kuid põhiolemuselt on see olnud sama ehk seotud vahetult kuriteoga tekitatud kahju
saamisega. Kõige laiemalt on ohvriga, sh kannatanuga seotud mõisteid
lahti seletatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivis nr 2001/220/
JSK2012/29 järgmiselt. Kuriteoohver – füüsiline isik, kes on kannatanud
kahju, sealhulgas füüsilist, vaimset või emotsionaalset kahju, või kandnud
varalist kahju, mille on otseselt põhjustanud kuritegu; sellise isiku pereliige,
kelle surma kuritegu otseselt põhjustas, ja kes on selle isiku surma tagajärjel kahju kannatanud. Pereliige – kuriteoohvri abikaasa, isik, kes elab koos
ohvriga püsivalt ja pidevalt ühises majapidamises, olles temaga kindlas ja
lähedases suhtes, ohvri lähisugulased, õed-vennad ja ülalpeetavad. Laps –
alla 18 aasta vanune isik. (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv nr
2001/220/JSK2012/29) Osundatud Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv käsitleb füüsilisest isikust kannatanuid ja selle oluline eesmärk on, et ohvritel
oleks tegelik ja asjakohane roll ning siseriiklikult oleks osutatud ohvritele
kõrgetasemelist ja igakülgset abi ja kaitset. On oluline, et lisaks terminoloogilisele selgusele oleks ka õigusnormi tasandil kannatanu õigused kaitstud
ja reaalselt rakendatavad.
On tänuväärne, et seadusloomega tegelevad institutsioonid on olukorda
mõistnud ja võtnud arvesse Euroopa normdokumentide seisukohti kannatanu õiguste tagamiseks kriminaalmenetluses. Kannatanute kohtlemisega
seotud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise kavatsuse alguspunktiks
sai justiitsministeeriumis 29.05.2012 avaldatu: „Sageli pole kuriteos kannatanul piisavalt teadmisi, oskusi ja võimeid, et oma õigusi kriminaalmenetluses tõhusalt kaitsta ning nüüd asume nende õiguste paremaks kaitseks
otsima võimalusi, millega edaspidi seadust täiendada. Samuti on täna kannatanule tekitatud kahjude väljanõudmine keeruline, kuna tihti tuleb kahjude hüvitamist nõuda kriminaalmenetlusest eraldi ehk kuriteo ohver peab
pöörduma temale tekitatud kahjude hüvitamiseks uuesti kohtusse. See ei
ole mõistlik, kuna on kannatanule koormav ning see tuleb ringi vaadata”
(Justiitsministeerium, 2012).
Kannatanut ei pruugi tänapäeval enam rahuldada eeldus, et tema roll
peaks piirduma üksnes kuriteo avastamise ja kurjategija tabamise protsessile kaasa aitamisega. Kannatanu rolli tähtsus seisneb ka tema kohtlemises, et ta saaks võrdväärse menetlusosalisena kuni kohtuotsuseni kaasa
rääkida. Seega on riigil kohustus mõelda kannatanutele kui kuriteo ohvri17

tele ja kui subjektidele ning anda selge sõnum, et riik seisab sama tugevalt
nende õiguste tagamise eest, kui ta seda teeb kahtlustatavate/süüdistatavate
suhtes. Ka praktiseerivad juristid, kohtunikud ja advokaadid on tunnistanud, et kannatanutele on menetluses osaks saanud teenimatult tagasihoidlik roll. Kannatanud ei tea ega tunne tihtipeale oma õigusi ning õigusabi
saamine võib olla aeganõudev ega pruugi olla ökonoomsuse ega efektiivsuse seisukohast adekvaatne. Nii on kohtunik Ingeri Tamm ajakirjanduses
öelnud: „Aeg-ajalt selliseid probleeme esineb ja inimesed pole enda õigustest väga teadlikud. Kannatanud ise peaksid olema aktiivsemad: peaksid
taotlema riigi õigusabi – taotlema seda kirjalikult, sest siis nad peavad
saama sellele vastuse. Kui kannatanud ise ei taotle endale esindaja määramist või riigi õigusabi, siis sageli ei ole võimalik neid aidata. Kohtul on
õigus määrata õigusabi ka omal algatusel, aga kui see vajadus selgub alles
kohtus, võib olla juba lootusetult hilja. On tähtis, et kannatanut teavitataks
sellest, mis teda ees ootab. Kannatanu saab siis otsustada, kas ta on kõike
seda valmis läbima. Kannatanu jaoks on oluline teada, et ta pole üksi. Kannatanu võib võtta endale esindaja, ent tal on ka õigus riigi kaudu õigusabi
taotleda. Sellisel juhul peab ta aga teadma, et see käib kohtu kaudu. Taotlus tuleb kohtule esitada ka siis, kui kriminaalasi on veel prokuratuuri või
politsei menetluses. „Üldiselt lõppevad need juhtumid, mis kohtusse jõuavad, piisavate tõendite korral süüdimõistva otsusega ka siis kui kannatanu
loobub enda ütlustest” (Leitmaa, 2012). Siinjuures tuleb sedastada, et eri
õigusalastes allikates, sh seaduse seletuskirjas, on viidatud sellele, et riik
kaitseb prokuratuuri vahendusel kannatanute huve. Siis justkui ei peaks
kannatanu ise olema aktiivsem pool ja ta saaks loota prokuröri abile. Kuid
praktikas ei toimi see süsteem tõhusalt, prokuröridel on suur töökoormus
ja asjad juriidiliselt keerukad, seega pole piisavalt aega kannatanu huvide
eest seista. Kuid kindlasti on nad neile siiski mitmel moel abiks.
Lisaks leiab vandeadvokaat S. Raudsepp kannatanuabi.ee internetilehel
järgmist: „Kurjategija on riigi oma ja riik hoolitseb kurjategija eest hästi,
kindlustab talle õigusabi korras advokaadi, et õigused oleksid kaitstud
ja karistus minimaalne. Kuidas on aga olukord kannatanuga? Kas ta on
kohtueelsel uurimisel ja kohtus võrdses seisundis kahtlustatava/süüdistatavaga? Hoopiski mitte! Muudatuse kannatanu õiguste kitsendamiseks tegi
kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus, mis hakkas kehtima
1. septembrist 2011. Varem võis kannatanu esitada tsiviilhagi (tekitatud
kahju heastamiseks) enne kohtuliku uurimise lõpetamist maakohtus. Nüüd
tuleb esitada hagi prokuratuurile kümne päeva jooksul pärast toimikuga
tutvumist. Kui kannatanu seda ei tee (nii juhtub tihtipeale), on tal õigus
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esitada hagi alles tsiviilkohtupidamise korras. Selline uus kord lihtsustab
kohtu tööd, kuid seab kannatanu raskesse olukorda ja suurendab kohtute
töökoormust tsiviilasjades” (Raudsepp, 2013).
Eelnevaid tsitaate lugedes saab tõdeda, et kannatanu õiguste kaitseks
on õiguslikud võimalused olemas, kuid nende rakendamine on probleem.
Ebamõistlik on eeldada, et kannatanu on piisavalt aktiivne, teab kõiki oma
õigusi ja oskab neid kasutada. Siin on oluline roll menetlejate esindajatel,
politseil ja prokuröril, kes peavad tagama, et kannatanu saaks oma õigustest teada ja neid realiseerida. Väga tähtis on anda kannatanule sõnum,
millised on tema õigused kriminaalmenetluses, ja anda talle nõu, kuidas
tal on mõistlik käituda.
Kahtlustatava-/süüdistatavakeskne kriminaalmenetlus, kus kannatanu
on tagaplaanil, ei ole midagi uut. On tõdetud, et kriminaalmenetluses
nähti riiki kui kurjust, kelle eest õigusrikkuja (kurjategija) vajas kaitset
ning kus kannatanu isik on teisejärguline (Peršak, 2014, p. 206). Mitte väga
ammu oli sarnane lähenemine ka Rootsi kriminaalmenetluses, kus ohvrina ei nähtud mitte kannatanut, vaid just kurjategijat, kelle tegude põhjuseks peeti rasket lapsepõlve ja ebaõiglast ühiskonda. Alles 20. sajandi
viimastel kümnenditel hakkas selline käsitlus muutuma ning nüüdseks on
Rootsi kriminaalpoliitika muutunud täielikult kannatanukeskseks (Tham,
et al., 2011, p. 556). Rootsi tänapäevane lähenemine kuriteos kannatanule
on üsna mitmetasandiline. Esiteks on eri poliitiliste jõudude vahel täielik
üksmeel, et kuriteo ohver vajab kaitset, teiseks on nii kuriteo ohver kui ka
kurjategija seaduse ees võrdsed. Viimane tähendab seda, et kumbagi ei saa
õiguste tagamisel eelistada. Kolmandaks kehtib Rootsi ühiskonnas arusaam, et kannatanu kaitsmine on kogu ühiskonna vastutus, mitte üksnes
kannatanu enda mure. See põhimõte tuleneb asjaolust, et just ühiskond on
huvitatud, et kannatanu jääks ka pärast kuriteo toimumist täisväärtuslikuks ühiskonnaliikmeks (Tham, et al., 2011, pp. 563–569).
Eestis liigutakse selles suunas, et tagada kannatanule kriminaalmenetluses tõhus ja piisav kaitse, et kuriteo tõttu ei jääks kannatanu õigused tagamata. Mitmed uuringud on näidanud, et just vägivaldsetel kuritegudel on
kannatanu jaoks sageli rasked (sh psüühilised) tagajärjed, mille mõju võib
olla väga pikaajaline. Seetõttu on väga oluline, et uurimisasutused suhtuksid kannatanu olukorda tõsiselt (Löffelmann, 2006, p. 36). Eesti riik on loonud mitmeid võimalusi kannatanu abistamiseks. Meil on ohvriabi seadus,
ohvriabiprogramme, lepitusmenetluse võimalusi, psühholoogilise abi saamise võimalusi jms.
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Inglismaal on seoses kannatanu rolliga võistlevas kriminaalmenetluses
tekkinud diskussioon selle üle, kas kannatanu on asetatud kriminaalmenetluses liiga kesksesse rolli, mistõttu võib õigusemõistmisest jääda ekslik mulje, et prokurör tegutseb rohkem kannatanu huvides, mitte ei esinda
riiki (Hall, 2010, pp. 31–32). Samas on leitud, et käsitlus prokuröri rollist
kannatanu õiguste tagamisel ei ole mitte niivõrd uudne, kuivõrd ajalooliselt
ei ole prokurörid pööranud piisavalt tähelepanu sellele, et järgida seaduses
kehtestatud reegleid, mis tagaksid kannatanule parema kaitse (Jones, et al.,
2010, p. 221).
Autori hinnangul on keeruline näha prokuröri rolli sarnaselt advokaadi
rolliga kaitsealuse huvide esindamisel ja kaitsmisel. See tekitaks prokuröri
töös liigseid probleeme. Kindlasti kerkiks prokuröri erapoolikuse küsimus,
kui prokurör asuks kannatanuga väga intensiivselt tegelema ja tema õigusi
kaitsma. Autor näeb prokuröri aktiivsemat rolli kannatanute õiguste sisulisel tutvustamisel ja selgitamisel, kuidas neid kohtupidamisel realiseerida.
Samuti selles, kas kannatanu vajab advokaadi abi ning kuidas sisustada ja
tõendada hagi. Kohtueelses menetluses on suurem roll ja tähtsus uurijatel,
kes puutuvad kannatanu probleemidega kokku juba varajases menetlusstaadiumis. Siin saavad uurijad jagada teavet, kuidas, kelle poole ja millise
abi saamiseks pöörduda.
On arutletud, kas kannatanu üldse peaks menetluses osalema. Millal
üldse tekib kannatanu menetlusseisund ja kas selle otsuse võtab vastu kannatanu ise või on see õiguslike teadmistega menetleja otsustada? Kannatanu ei pruugi olla pädev otsustama, kas ta on kannatanu või ei. Riigikohus
on otsuses 3-1-1-97-10 avanud kannatanu mõiste ja kannatanu menetlusseisundi tekkimise tingimused ning leidnud, et kannatanu võiks menetlusse kaasata menetleja määrusega. Riigikohus selgitas, et pelgalt isiku enda
arvamus, et talle on kuriteoga kahju tekitatud, ei ole kannatanu menetlusseisundit tekitavaks juriidiliseks faktiks. Menetluslikult saab isik kannatanuks menetleja otsuse tulemina (sõltumata sellest, kas isik ise end kannatanuks peab). Menetleja selline otsus vormistatakse kas isiku kannatanuna
uurimistoimingul (tavaliselt ülekuulamisel) osalemise kutses või uurimistoimingu protokolli sissejuhatuses. Kehtivas kriminaalmenetlusõiguses
ei nõuta isiku kannatanuks tunnistamise kohta eraldi määrust. Seejuures
ei tohi menetleja keelduda kaasamast kriminaalmenetlusse kannatanuna
ühtegi isikut, kes kriminaalmenetluse esemeks oleva kuriteo asjaolusid ja
kvalifikatsiooni arvestades vastab KrMS § 37 lõikes 1 sätestatud kannatanu
materiaalsele määratlusele. (RKKK, otsus nr 3-1-1-97-10)
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Sarnast seisukohta on Riigikohus korranud määruses nr 3-1-1-84-14, kus
leidis, et hinnates, kas isikut saab käsitada kuriteos kannatanuna, tuleb lähtuda kriminaalmenetluse esemeks oleva kuriteo asjaoludest ja kvalifikatsioonist kujul, nagu need on määratlenud prokuratuur (RKKK määrus nr
3-1-1-84-14). Lisaks on Riigikohus öelnud viidatud määruses, „et tulenevalt
KrMS §-s 6 sätestatud kriminaalmenetluse kohustuslikkuse põhimõttest,
samuti KrMS § 30 lg-st 1 ja § 268 lg-st 1, on just prokuratuuri pädevuses
otsustada, milline osa kahtlustatava (süüdistatava) käitumisaktide ahelast tuleb kuriteotunnuste ilmnemise tõttu muuta kriminaalmenetluse
esemeks ja kes saaksid selliselt kindlaksmääratud piiridest lähtuvalt olla
kriminaalmenetluses käsitatavad kannatanutena” (RKKK määrus nr 3-11-84-14). Riigikohtu seisukohtadega on kriminaalmenetluse seadustikus
muudatuste tegemisel ka arvestatud.
Kokkuvõttes tuleb tõdeda, et seaduses oli siiski ka enne muudatusi kannatanu õiguste tagamiseks vajalikud sätted. Kuid need ei olnud piisavad
selleks, et kannatanu saaks laiapõhjalisemalt oma õigusi maksma panna.
Samuti tuleb põhjusi otsida praktikast, kus õiguste realiseerimine peaks
aset leidma. Kuid etteruttavalt võib tõdeda, et kriminaalmenetluse seadustikus kannatanut puudutavate muudatustega on astutud pikk samm selles
suunas, et kannatanul on seadusest tulenevad võimalused tagatud. Kuid
seadus ei saa kõiki probleeme lahendada. Küll on aga saanud kannatanu
mõiste uue väljundi ning selleks on andnud sisendi Riigikohtu seisukohad,
milles on tõlgendatud kannatanu mõistet ja positsiooni ning selle tekkimise
alust. Need võimaldavad määrata paremini kannatanu menetluslikku seisundit ja sellest tulenevalt on isik oma õigustest teadlikum ja suudab neid
realiseerida. Kannatanule on olulised ka ühiskonna signaalid, mis kinnitavad, et riik kuulab ja väärtustab tema soove ning kannatanu on võrdväärne
menetlusosaline.

Kriminaalmenetluse seadustiku muudatused
Kannatanu mõistet on kriminaalmenetluse seadustiku 16.01.2016. a muudatustega oluliselt täpsustatud. KrMS § 37 lõige 1 sätestab, et kannatanu
on füüsiline või juriidiline isik, kelle õigushüve on tema vastu suunatud
kuriteoga või süüvõimetu isiku õigusvastase teoga vahetult kahjustatud. Kuriteokatse puhul on isik kannatanu ka juhul, kui rünnatud õigushüve asemel kahjustatakse tema sellist õigushüve, mille kahjustamine on
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rünnatud õigushüve kahjustamisest hõlmatud. Riik või muu avaliku võimu
kandja on kannatanu üksnes siis, kui tal on õigushüve kahjustamise tõttu
tekkinud varaline nõue, mida on võimalik maksma panna kriminaalmenetluses. Füüsiline isik on kannatanu ka juhul, kui kuriteo või süüvõimetu isiku õigusvastase teoga on põhjustatud tema lähedase surm ja talle
on surma tagajärjel kahju tekkinud. See muudatus on oluline seetõttu, et
varasem redaktsioon ei käsitlenud kuriteokatset, kus teatud juhtudel tekib
samuti kannatanul menetlusseisund. Võrreldes varasema redaktsiooniga
on lahti kirjutatud, et kannatanuna saab käsitleda ja menetlusse kaasata
ka oma lähedase kaotanud isikut, kui lähedase surmaga on sellele isikule
kaasnenud kahju. Praktikas on seoses kannatanule tekkinud kahjuga
olnud õiguslikke probleeme olukorras, kus ohvri lähedane soovis osaleda
menetluses kannatanuna ja esitada tsiviilhagi mittevaralise kahju nõudes.
Mittevaralise kahju nõudes on keeruline tõendada nõude aluseid. Olulisimad aspektid selles küsimuses on leitavad Riigikohtu lahendis nr 3-2-119-08. Kahjunõuete juriidilised küsimused eeldavad praktikas faktipõhist
lahendamist ja seejuures vajavad kannatanud tõhusat abi.
Täiesti uutena on kriminaalmenetlusse lisandunud mõisted üldõigusjärglus ja õiguseelneja. KrMS § 37¹ lõige 1 sätestab, et kui füüsilisest
isikust kannatanu sureb või juriidilisest isikust kannatanu lõpeb pärast
tsiviilhagi esitamist, kuid enne selle kohta tehtava lahendi jõustumist,
lubab menetleja kolmanda isikuna menetlusse astuda kannatanu üldõigusjärglasel. Üldõigusjärglus on võimalik menetluse igas staadiumis. KrMS
§ 37¹ lõige 2 sätestab, et kannatanu üldõigusjärglasel on üksnes tsiviilhagi
menetlemisega seotud kannatanu õigused. Ka varem oli võimalus kannatanu surma korral astuda protsessi kellelgi teisel, kuid puudusid selged
reegleid sellises olukorras õiguslikuks toimimiseks. Muudatusega on see
olukord lahendatud väga selgelt ja üheselt mõistetavalt ning annab kannatanu asendajale võimaluse liituda protsessiga ja omandada samad õigused.
Võrreldes varasema redaktsiooniga on kriminaalmenetluse seadustikus antud kannatanule nõuete maksmapaneku õigus. Autori hinnangul
on antud väga selge signaal kannatanu õiguste paremaks kaitsmiseks. Ka
varem oli kannatanul võimalus tsiviilhagi esitada, kuid uues sõnastuses
on see selgemalt lahti kirjutatud. KrMS § 38 lõige 1 annab kannatanule
järgmised võimalused oma õiguste kaitsmisel ja kahju väljanõudmisel: (1)
kannatanul on õigus esitada kahtlustatava, süüdistatava või tsiviilkostja
vastu tsiviilhagi, mille kohus vaatab läbi kriminaalmenetluses. Kannatanu
võib tsiviilhagis esitada nõude, kui: 1) nõude eesmärk on kriminaalmenetluse esemeks oleva teoga rikutud kannatanu hüveolukorra taastamine
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või heastamine, kui selle nõude aluseks olevad faktilised asjaolud kattuvad
olulises osas menetletava kuriteo tehioludega ja kui sellist nõuet oleks võimalik läbi vaadata ka tsiviilkohtumenetluses; (4) tsiviilhagi läbivaatamine
kriminaalmenetluses on riigilõivuvaba, välja arvatud tsiviilhagi mittevaralise kahju hüvitamise nõudes, kui mittevaralise kahju hüvitamise nõue
ei tulene kehavigastuse või muu terviserikke tekitamisest või toitja surma
põhjustamisest.
Kõik eelnevad muudatused on väga sisulised ja olulised eelkõige kannatanule tekitatud kahju väljamõistmise võimaluste valguses. Üheks
olulisimaks kannatanu ootuseks kriminaalmenetluses peetakse seda, et
talle hüvitataks tekitatud kahju. Ka praktikas on olnud kõige sagedamini
probleeme just seoses kahju ja tsiviilhagiga ning õiguspraktikud on korduvalt juhtinud tähelepanu asjaolule, et kriminaalmenetluse seadustikus
on tsiviilhagi esitamist ja lahendamist reguleerivad sätted puudulikud ning
takistavad kahjunõuete õiglast menetlemist, mistõttu oli vaja kogu kahjunõuete kontseptsioon terviklikult üle vaadata.
Eespool oli juttu sellest, et kannatanu jaoks on keeruline saada kvaliteetset juriidilist nõustajat. See probleem on tõstatatud ka kriminaalmenetluse seadustiku eelnõu seletuskirjas, mis ütleb, et tihtipeale pole kannatanu
kursis riigilt tasuta õigusabi saamise võimalusega, ta ei vasta RÕS § 6 lõikes 1 seatud tasuta õigusabi kriteeriumidele või on tasuta õigusabi taotlemise protsess kannatanu jaoks liiga keeruline ja bürokraatlik. Hiljutisest
uuringust selgus, et kannatanud pole sageli teadlikud võimalusest esitada
tsiviilhagi ja taotleda menetlustoimingus osalemisega tekkinud kulude
hüvitamist, samuti ei ole nad tihtipeale kursis, millises menetlusetapis
on nendega seotud kriminaalmenetlus või kust selle kohta täpsemat infot
saada (Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus …). Kannatanul
on küll võimalik taotleda riigi õigusabi, kuid siiski on see paljudele kannatanutele keerukas ettevõtmine. Riigi õigusabi taotlemine võib olla ajakulukas ning seega võib juhtuda, et jäädakse lootusetult hiljaks. Kannatanud
pole sageli suutelised koostama põhjendustega avaldust ja hankima vajalikke dokumente. Probleemiks on ka tsiviilhagiga seotud tõendid ja hagi
suuruse põhistamine. Tsiviilhagi küsimuses vajavad enamik kannatanuid
professionaalset juriidilist nõustamist. Kui kannatanul endal esindaja palkamiseks raha ei ole, jäävad tema õigused kaitsmata. Kuigi praegu on riigi
õigusabi seaduse alusel võimalus taotleda esindajat kohtu kaudu, siis on see
võimalus aeglane ja vajab juriidilisi teadmisi. Kui kannatanul puuduvad
rahalised vahendid, siis raskematel juhtudel võiks ta kvaliteetset õigusabi
saada lihtsamalt. Hiljem, piisavate vahendite tekkimisel, saab kannatanu
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tehtud kulutused hüvitada. Oluline on see, et kannatanu saaks juriidilist
abi piisavalt kiiresti, kuna hilisemas staadiumis võib see juba lootusetult
hiljaks jääda. Kahtlustataval on võimalus taotleda kohe kohtueelse menetluse alguses advokaati ja see taotlus rahuldatakse peaaegu kohe. Seega ei
saa sageli rääkida menetlusosaliste võrdsetest võimalustest oma õiguste
kaitsmisel. Siit tekib küsimus, miks ei võiks saada kannatanu samuti kohe
õigusnõustajat, kui ta seda soovib ja vajab.
Seadusandja peaks pöörama suuremat tähelepanu kannatanu esindaja
problemaatikale ning parandama kannatanu võimalusi saada kiiresti kvaliteetset õigusnõustamist. Mõneti on seda juba tehtud. Nii on praegu kehtivas KrMS § 38 lõikes 4 sätestatud, et uurimisasutus või prokuratuur selgitab
kannatanule tema õigusi, tsiviilhagi esitamise korda, tsiviilhagile esitatavaid põhilisi nõudeid, tsiviilhagi esitamise tähtaega ja selle möödalaskmise
tagajärgi, samuti riigi õigusabi saamise tingimusi ja korda. Säte on oluline,
kuna näeb ette, et uurimisasutused on kohustatud tsiviilhagiga seonduvat
kannatanule põhjalikumalt selgitama. Eriti vajalik on kannatanule selgeks
teha, millised tagajärjed võivad olla tsiviilhagi õigel ajal esitamata jätmisel. On ju üldteada, et kannatanu jaoks on tähtis saada kahju hüvitamist.
Kuid õiguslik abi ei pruugi olla alati piisav, kuna politseiametnikud ei ole
pädevad tsiviilõiguslikes küsimustes kannatanut nõustama, sest see valdkond on spetsiifiline ja keerukas ning vajab põhjalikke juriidilisi teadmisi. Ühe näitena saab välja tuua ka KrMS § 38 muudatused, mille järgi
on kannatanul tõhusam võimalus esitada uurimisasutuse või prokuratuuri
kaudu tsiviilhagi või avalik-õiguslik nõudeavaldus KrMS § 225 lõikes 1 või
§ 240 punktis 4 sätestatud tähtaja jooksul ning anda nõusolek kokkuleppemenetluse kohaldamiseks või sellest keelduda, anda arvamus süüdistuse
ja karistuse ning süüdistuses nimetatud kahju suuruse ja tsiviilhagi või
avalik-õigusliku nõudeavalduse kohta. Siinkohal on oluline välja tuua ka
kriminaalmenetluse seadustiku eelnõu seletuskirja selgitused selle kohta,
miks peeti vajalikuks täiendada seadust väga oluliste muudatustega, mis
puudutavad kannatanu tsiviilhagi. Autori hinnangul on põhjendused väga
selged ja sisaldavad vajalikke viiteid Riigikohtu praktikale. Seletuskiri ütleb
järgmist: „Seega on eelnõu astunud sammu edasi kehtiva seaduse sõnastusest, mis seoses kannatanu tsiviilhagiga räägib üldjuhul vaid kuriteoga
tekitatud kahju hüvitamisest. Selline muudatus tuleneb Riigikohtu uuemast praktikast, milles tõlgendatakse kahju tekitamist laiemalt, üldisemalt
– eeskätt kui isiku õigushüvede kahjustamist või ründamist, sõltumata
sellest, kas üldse ja kui, siis millist liiki tsiviilõiguslik nõudeõigus sellega
kaasneb. Kannatanu rikutud hüveolukorra taastamiseks või heastamiseks
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ei pruugi kahju hüvitamise nõue olla alati sugugi kõige sobivam tsiviilõiguslik kaitsevahend. Mõnikord ei olegi kannatanu rikutud õiguste maksmapanek kahju hüvitamise nõude abil võimalik. Tõlgendus, mis piiraks
tsiviilhagis esitatavate nõuete ringi üksnes kahjuhüvituse nõuetega, kitsendaks põhjendamatult kannatanu võimalust saavutada oma rikutud õiguste
heastamine kriminaalmenetluses. See aga ei ole kooskõlas kriminaalmenetlusliku tsiviilhagi instituudi peamise eesmärgiga: vältida materiaalset
(kannatanu puhul sageli ka moraalset) lisakoormust, mida menetlusosalised ja riik kannavad, kui kriminaalmenetluses käsitletavate asjaolude tsiviilõiguslike järelmite kindlaksmääramiseks on vaja toimetada veel eraldi
menetlus. Samuti on mõiste „kuriteoga tekitatud kahju” kahju hüvitamise
kontekstis ebatäpne. Nii Riigikohtu tsiviil- kui ka kriminaalkolleegium on
korduvalt selgitanud, et teo lugemine kuriteoks on üksnes karistusõiguslik
hinnang teole, mitte uus iseseisev tegu, millest tekiks eraldiseisev tsiviilõiguslik nõue. Tsiviilõiguslik vastutus saab põhineda esmajoones lepingu
rikkumisel või deliktil. Seega ei saa tsiviilhagi aluseks olla mitte süüdistatava „kuritegu” kui karistusõiguslik hinnang süüdistatava käitumisele,
vaid süüdistatava „tegu” (faktiline tegevus või tegevusetus), mis täidab tsiviilõiguste ja -kohustuste tekkimise eeldused, vastates samas tervikuna või
osaliselt ka mõne kuriteokoosseisu tunnustele” (Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus …).
Riigikohus on otsuses nr 3-1-1-97-10 käsitlenud kannatanu tsiviilhagi
esitamist ja võimalikku kahju hüvitamist. Otsuses esitatud seisukohti on
arvestatud ka kriminaalmenetluse seadustiku muutmisel. Kannatanule
tekitatud kahjuga seoses on Riigikohus asunud seisukohale, et KrMS § 37
lõikes 1 sätestatud kahju mõiste ei ole täielikult kattuv kahju mõistega tsiviilõiguses (VÕS § 128). Kahju tekitamist KrMS § 37 lõike 1 mõttes tuleb käsitada üldisemalt, eeskätt kui isiku õigushüvede kahjustamist või ründamist.
Sellega võib, kuid alati ei pruugi kaasneda rikutud hüveolukorra taastamisele või heastamisele suunatud (tsiviilõigusliku) nõudeõiguse tekkimine.
Kannatanu menetlusseisundit loovast kahjust saab rääkida ka olukorras,
kus isikul tsiviilõiguslikku nõudeõigust kuriteo toimepanija vastu ei teki.
Näiteks teatud kuriteokatsete puhul ei pruugi isikul sellist nõuet olla, mis
aga ei tähenda seda, et teda ei saaks lugeda kriminaalasjas kannatanuks.
KrMS § 37 lõikes 1 esitatud kahju mõiste autonoomsust ilmestab seegi, et
varalise ja moraalse kahju kõrval nimetatakse selles sättes eraldi ka füüsilist kahju, mida tsiviilõigus iseseisva kahju liigina ei käsitle. Sellest järeldub,
et kuriteo tõttu füüsilist kahju (eeskätt tervisekahjustus või valu) saanud
isik on kannatanu sõltumata sellest, kas tal on füüsilisest kahjust tulenev
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varalise või mittevaralise kahju hüvitamise nõue. Sama kohtuotsuse punktis 16 märgib kolleegium, et ühtlasi juhul, kui kannatanu õigushüvede kahjustamisega kaasneb tsiviilõigusliku nõudeõiguse tekkimine, ei pea KrMS
§ 38 lõike 1 punktis 2 nimetatud tsiviilhagi esemeks olema kahjuhüvitise
saamine. Näiteks on kahju KrMS § 37 lõike 1 tähenduses olemas ka siis, kui
isikul ei ole kahju hüvitamise nõuet seetõttu, et tal on võimalik saavutada
rikkumise tagajärgede kõrvaldamine vindikatsiooninõude (asjaõigusseaduse (AÕS) § 80), alusetust rikastumisest tuleneva nõude (VÕS § 1028 jj),
kohustuse täitmise nõude (VÕS § 108) või mingi muu õiguskaitsevahendi
abil. (Vt ka Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 14. aprilli 2010. a otsus asjas
nr 3-1-1-3-10, p-d 21-34.)
Määruses nr 3-1-1-41-15 kordab Riigikohus 2010. aasta otsuses avaldatud
seisukohta kahju osas ja leiab, et Riigikohtu praktika kohaselt ei ole KrMS
§ 37 lõikes 1 sätestatud kahju mõiste täielikult kattuv kahju mõistega
tsiviilõiguses (VÕS § 128). Eelnimetatud seisukohtade valguses on kriminaalmenetluse seadustiku kommenteeritud väljaandes arvanud J. Sarv
järgmist: „Menetleja võiks aidata lihtsamatel juhtudel kannatanul tsiviilhagi vormistada ja ka riigi õigusabi taotlemisel peaks menetleja abistama
kannatanut õigusabi taotluse koostamisel, kui on alust arvata, et kannatanu pole ise selleks võimeline” (Kergandberg ja Pikamäe, 2012, lk 159).
Niisugune soovitus on igati asjakohane, kuid praktikas ei pruugi see hästi
õnnestuda, kui menetlejal ei ole piisavalt teadmisi, et nõustada kannatanut
tsiviilõiguslikes küsimustes. Sama probleem on ka juriidilise erihariduseta
kannatanul. Seetõttu ei saa kannatanu sageli piisavalt kiiresti ja piisavalt
kvaliteetset õigusabi.
Arvestades, et tsiviilhagi esitamise võimalus ja kahju hüvitamine on
kannatanute jaoks väga olulised, on ka kriminaalmenetluse seadustiku
regulatsioon muutunud selles osas konkreetsemaks ja kannatanu õiguste
realiseerimisel tõhusamaks. Olgugi et õigusnormist tulenev nn formaalne
võimalus ei aita veel kannatanul reaalselt tsiviilhagi esitada, on õigusnormi
selgus ja konkreetsus siiski abiks asjade paremale lahendamisele.
Täiesti uudne on Eesti õigusruumis kannatanu huvide kaitseks KrMS
§ 38 lõige 5, mille järgi on füüsilisest isikust kannatanul õigus: 1) saada
teavet kuriteos kahtlustatava vahistamisest ja taotleda, et ohu korral teavitatakse teda vahistatu vabastamisest, välja arvatud juhul, kui selle teabe
edastamine tekitaks kahju kahtlustatavale; 2) taotleda, et teda teavitataks
süüdimõistetu ennetähtaegsest vabastamisest või kinnipidamisasutusest
põgenemisest, juhul kui teavitamine võib ära hoida ohu kannatanule. Kannatanu huvide kaitsmine turvalisuse aspektist on samaväärse kaaluga kui
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kannatanule tekitatud materiaalse kahju hüvitamine. Väga tähtis on anda
tõhusat abi ja tagada kannatanu turvalisus vägivallakuritegudes. Oluline
on ka vaimse vägivalla all kannatanud isikutele psühholoogilise abi osutamine. Kui kannatanu on vägivallatsejaga olnud varem sõltuvussuhtes, on
vangistusest vabanenud kurjategija püüdnud üldjuhul ohvriga ühendust
võtta. Selle vältimiseks on eelnimetatud täiendus asjakohane ja vajalik. Kui
vahi alt vabanemise korral on vastav teavitamiskohustus pandud prokuratuurile, siis ennetähtaegselt vangistusest vabastatava süüdimõistetu vabastamisest peab teavitama ennetähtaegse vabastamise otsust tegev kohus
(Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus, 2015).
Lisaks konkreetsetele muudatustele on kriminaalmenetluse seadustiku
muutmise eelnõu seletuskirjas põhjalikult lahti kirjutatud praktilised suunised, kuidas hinnatakse ohvreid ja miks on seda vajalik teha. See aitab erinevate kuritegude korral ja eri vanuses isikuid kaitsta vastavalt just nende
vajadusele. Erilist kohtlemist vajavad vaimsete probleemidega ja alaealised
ohvrid. Eelnõu seletuskiri ütleb, et kannatanute individuaalse hindamise
kohustusel on mõju võitlusele kuritegevusega eelkõige uute kuritegude
toimepanemise tõenäosuse vähendamise kaudu, vähendades ohuolukordade teket ning seeläbi inimeste võimalusi ja valmisolekut kuriteo toimepanemiseks. Muudatus mõjutab ühiskonna turvalisust isikuturvalisuse
tagamise kaudu. Eeldades, et kannatanute kaitsevajaduse hindamise ning
kaitsemeetmete pakkumise kaudu on kannatanud menetlustoimingutesse
aktiivsemalt ja sisulisemalt kaasatud, aitab muudatus kaasa kuritegude
lahendamisele, õigusemõistmisele ja karistuspoliitika elluviimisele. (Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus, 2015)
Varem ei sisaldanud kriminaalmenetluse seadustik regulatsiooni, mis
kohustaks menetlejat kannatanu kaitsevajadust hindama. See on järjekordne
vajalik muudatus, mis aitab kannatanu õigusi paremini kaitsta. Kriminaalmenetluse seadustiku § 372 lõigete 1–3 kohaselt on füüsilisest isikust kannatanu individuaalsete kaitsevajaduste hindamisel menetleja kohustatud
kindlaks tegema, kas leidub asjaolusid, mis annavad aluse arvata, et füüsilisest isikust kannatanu vajab kriminaalmenetluses erikohtlemist ja kaitset.
Hindamisel võetakse arvesse kannatanu isiksuseomadusi, kuriteo raskust
ja laadi, kahtlustatava isikut, kuriteo toimepanemise asjaolusid ja kannatanule tekitatud kahju. Alaealise kannatanu puhul eeldatakse, et ta vajab
kriminaalmenetluses erikohtlemist ja kaitset, ning hindamise tulemusel
otsustatakse, milliseid kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud kannatanu turvalisust tagavaid võimalusi on võimalik kasutada, samuti seda, kas
ülekuulamine tuleb läbi viia kannatanu erivajadustele kohandatud ruumis,
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eriliste kaitsevajadustega kannatanu ülekuulamiseks koolitatud spetsialisti
poolt või tema osalusel või võimaluse korral kogu menetluse jooksul sama
isiku poolt. Varem võidi küll menetluses arvestada ohvri olukorda, kuid
sõnaselgelt seda seaduses ei olnud väljendatud ja menetlejale ei olnud pandud hindamiskohustust. Täiendus on vajalik näiteks seksuaalkuriteo ohvri
kaitseks, kellel on raske vastassoost menetlejale juhtunust rääkida. Nii võib
ohver nõuda, et temaga vestleks samast soost menetleja. Seega on oluline
vältida kannatanu teisest ohvristumist ning seaduse muudatused on selles
suunas oluliselt paremaks muutunud.
Teine väga oluline muudatus on ohvri kaitsmine vägivallatseja eest, sest
menetlejal on kohustus ohvrit teavitada, kui vägivallakuriteo toime pannud isik vabaneb karistuse kandmisest. See võimaldab ohvril võtta tarvitusele ettevaatusabinõusid ja vajaduse korral pöörduda politsei poole abi
saamiseks. Veel üks muudatus kajastub KrMS §-s 372, mis sätestab, et kannatanut saab saata menetlustoimingul tema valitud isik. Seega saab kannatanu soovi korral võtta menetlustoimingule tulles kaasa lähedase inimese.
Haavatavas seisundis on lähedase tugi väga väärtuslik.
Muudatustest väärib ära märkimist ka KrMS § 240. Kui prokuratuur
peab võimalikuks kohaldada kokkuleppemenetlust, selgitab ta KrMS § 240
lõike 4 järgi välja kannatanu arvamuse süüdistuse ja karistuse kohta, kui
kannatanu ei ole varem kriminaalmenetluse käigus neis küsimustes oma
arvamust avaldanud. Prokurör küsib kannatanult nõusolekut kokkuleppemenetluseks ja füüsilisest isikust kannatanult seda, kas ta soovib saada
teavituse kohtuistungi toimumise aja kohta, kui kannatanu ei ole varem
kriminaalmenetluse käigus neis küsimustes oma arvamust avaldanud.
Samuti tuleb teavitada, et kannatanul ei ole õigust kokkuleppemenetluseks
antud nõusolekust loobuda. Lisaks tuleb välja selgitada kannatanu arvamus süüdistuse ja karistuse kohta, kui kannatanu ei ole varem kriminaalmenetluse käigus neis küsimustes oma arvamust avaldanud, ning määrata
vajaduse korral kannatanule mõistlik tähtaeg tsiviilhagi, avalik-õigusliku
nõudeavalduse või menetluskulude hüvitamise taotluse esitamiseks. See
muudatus on laiendanud kannatanu võimalusi konsulteerida, milliseid
nõudeid, taotlusi on vajalik ja mõistlik kohtumenetluses esitada. Nii on
kannatanu jaoks põhjalikum ja selgem, kuidas menetluse lõpus toimida ja
oma õigusi realiseerida.
Kokkuvõttes tuleb märkida, et kogu muudatuste pakett on tänuväärne
samm kannatanu õiguste paremal tagamisel. Kõik muudatused avardavad kannatanu võimalusi olla protsessis võrdväärsem menetlusosaline.
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Kuid üksnes õigusnormina kirjas olev võimalus ei pruugi veel tagada selle
reaalset täitmist. Oluline on õiguste reaalne maksma panemine praktikas,
milles on väga tähtis roll menetlejal. Üksnes tema kaasabil saab kannatanu
oma õigusi realiseerida ja õigel ajal vajalikke otsuseid teha. Menetlejad ei
pea kannatanu eest neid vajalikke samme astuma, kuid menetleja peaks
kannatanut õigele teele suunama, kus kannatanu saaks juba ise sobivaid
otsuseid vastu võtta. On ilmselge, et kannatanu jaoks on protsess uudne ja
keerukas, seega mis tahes tugi on väga vajalik.

Kokkuvõte
Artiklis on analüüsitud võistleva kriminaalmenetluse olemust ja eesmärki
ning selles protsessis osaleva kannatanu mõistet ja olemust. Teise teemana
on käsitletud kannatanu õigusi enne ja pärast 2016. ja 2017. aastal tehtud
kriminaalmenetluse seadustiku muudatusi. Muudatusi on vaadeldud lähtuvalt sellest, millises osas füüsilisest isikust kannatanut puudutav regulatsioon täienes ja mida varem seaduses ei olnud, ehk mida uudset seadusemuudatus kannatanu jaoks kaasa tõi. Artikli fookus on suunatud võistleva
menetluse kontekstis kannatanu õiguste küsimusele võrrelduna kahtlustatava ja süüdistatavaga.
Eesmärk oli arutleda järgmiste uurimisküsimuste üle.
• Millised olid enne kriminaalmenetluse seadustiku muudatusi kannatanu võimalused oma õigusi kaitsta ja kas need olid piisavad?
• Kas 2016.–2017. aasta kriminaalmenetluse seadustikku lisatud kannatanu õigusi käsitlevad muudatused on kannatanu jaoks piisavad
tema õiguste tagamisel?
Kannatanuga seotud küsimusi ja probleeme on enam, kui üks artikkel suudab käsitleda. On selge, et kannatanu mõiste, olemus ja õigused
kriminaalmenetluse protsessis on ajas ja ruumis muutunud. Füüsilisest isikust kannatanu satub menetlusprotsessi eelkõige seoses kuriteoga ja tekitatud kahjuga. Seetõttu muutuvad oluliseks kannatanu õigused ja võimalused oma rikutud õigusi kaitsta. Kriminaalmenetluse võistlevas protsessis
peab ka kannatanu kahtlustatava ja süüdistatava kõrval saama koheldud
piisavalt tõhusalt.
Esimesele tõstatatud küsimusele võib vastata nii, et kriminaalmenetluse seadustikus oli kannatanu jaoks enne seadusemuudatust olemas
üsna vajalik õiguste pakett. Kuid see polnud piisavalt põhjalik ega taga29

nud laiapõhjalist õiguste kaitset. Kindlasti oli vajalik pöörata tähelepanu
vägivallakuritegudes kannatanutele, kes vajavad mitmetahulist kaitset.
Varasem õiguslik raamistik võimaldas kannatanul oma õigusi siiski realiseerida. Pigem oli probleemiks praktikast lähtuvad objektiivsed põhjused
(töökoormus, pädevus jms). Seadusesäte ei taga iseseisvalt veel õiguste kaitset. Kannatanule annab kindlustunde siiski vaid menetleja reaalne tegevus.
Teisele küsimusele võib vastuseks väita, et kriminaalmenetluse seadustiku muudatuste valguses on kannatanu olemusliku mõiste sisustamine
saanud selgema käsitluse. Nii on oluliselt laiendatud kannatanu menetlusseisundi tekkimise aluseid. Seadus ei liigita tekitatud kahju enam materiaalseks, moraalseks, füüsiliseks ning see on asendatud õigushüvede mõistega.
Need muudatused on igati õigustatud ja kannatanu jaoks selgemad, kuna
võimaldavad laiemalt tõlgendada kahju tekitamisega seotud õiguslikke
küsimusi, kuna kahjuga seotud probleemid on kindlasti ühed kesksemad
kannatanute huviväljas.
Oluliseks muudatuseks, mis varem Eesti õiguses puudus, on ohvri hindamine kriminaalmenetluses ja selle põhjal vajaliku abi osutamine. Need
muudatused on väga sisulist laadi ja tagavad kannatanu jaoks vägivallakuritegudes, sh psüühiliste probleemidega ja alaealiste kannatanute jaoks,
oluliselt kvaliteetsema kohtlemise. Esile peab tõstma ka muudatusi, mis
puudutavad kannatanu turvalisust. Menetlejal on kohustus teavitada ohvrit tema suhtes vägivallakuriteo toime pannud isiku vangistusest vabanemisest. See võimaldab kannatanul olla valmis ennast vajaduse korral
kaitsma. Muudatustega on mõnevõrra selgemaks saanud ka tsiviilhagiga
seonduv. Kuigi ka varasem redaktsioon oli üsna asjakohane, siis muudatus
täpsustas tsiviilhagi esitamise korda ning andis selgemad reeglid, millistes
menetluse etappides ja kelle kaudu on kannatanul võimalus tsiviilhagi esitada. Euroopa Liidu direktiivi kohaselt on meie õigusruumi toodud põhimõtted, mis aitavad tagada kannatanule tegeliku kaitse. Vägivallaohvrite
hindamine tagab tõhusama ja vajaduspõhise abi.
Samas tuleb tõdeda, et materiaalsete vahendite puudumisel võib kannatanu jaoks professionaalse õigusabi saamine olla keeruline. Kohtueelses ja
kohtumenetluses on kannatanul õigus esindajale, kuid kehtima jäi vana,
kohtu kaudu esindaja taotlemise kord. Kui kannatanu soovib esindajat,
peab ta pöörduma kohtusse ja taotlema riigi õigusabi seaduse alusel esindaja määramist. Õigusabi lihtsustatud võimaldamine kannatanule vajab
edasist arutelu. Seadusandja võiks kehtestada kannatanu jaoks esindaja
saamise lihtsustatud korra teatud erijuhtudel. Näiteks raske kuriteo või
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suure kahju tekitamisel võiks kannatanu saada õigusabi kohe kohtueelse
menetluse algusfaasis ja lihtsamas menetluses ehk kohtueelse menetleja
kaudu.
Artiklis on jõutud tõdemusele, et Eesti kehtivas kriminaalmenetluse seadustikus on kannatanute jaoks praegu küllalt hea ja tõhus õiguste pakett.
Õiguste kaitsmisel ei tohiks olla enam märkimisväärseid normatiivseid
takistusi, kuna seadusandja on loonud väga head võimalused selleks. Kuid
seadusemuudatused üksi ei aita kannatanut, neid tuleb ka praktikas rakendada. Seaduse tasandil on Eesti liikumas Rootsi mudeli poole, kus riik kaitseb kannatanut tõhusalt ja kehtib arusaam, et kannatanu mure on kogu
ühiskonna mure. Sealjuures on kahtlustatava/süüdistatava ja kannatanu
õigused võrdselt kaitsmist väärivad. Sarnaselt Rootsiga on ka meil riik teinud suhteliselt palju ohvrite kaitsmisel, Eestis kehtib ohvriabi seadus, on
lepitusmenetluse võimalused jms. Vastu on võetud kannatanu huve kaitsvaid õigusnorme. Kindlasti on lahendatavad ka praktikas ettetulevad probleemid erialase koolituse ja muude tööalaste tõhustatud tegevuste abil.
Artiklist selgub, et kannatanu võib praegu kehtiva regulatsiooni puhul
tunda ennast suhteliselt kaitstuna. Kannatanul on sarnaselt kahtlustatava/
süüdistatavaga üsna märkimisväärne õiguste pakett. Seetõttu on tema roll
kriminaalmenetluses muutunud olulisemaks. See tuleneb võistleva kriminaalmenetluse põhimõttest, kus on tähtsad võrdsed võimalused ka kannatanu jaoks, ja õigusriigi põhimõttest, et kriminaalmenetlus mitte ei pea
olema aus ja õiglane, vaid ka näima nii. Kindlasti on ka kannatanul teatud
ootus õiglasele menetlusele. Seaduslikud võimalused on selleks igati olemas
ja piisavad, et kannatanud ei tunneks ennast kriminaalmenetluses teisejärgulisena. Seadusandja on viimaste seadusemuudatuste valguses kannatanu
rolli kriminaalmenetluses oluliselt tähtsustanud.
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Halduskorraldus laiemas ja kitsamas
mõttes
Triin Roosve
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Märksõnad: haldusõigus, halduskorraldus, haldusekandja

Sissejuhatus
Eesti riigi õiguses, täpsemalt haldusõiguse üldosas, veel täpsemalt halduskorralduse (haldusorganisatsiooniõiguse) regulatsioonis puudub kaudse
avaliku (riigi)halduse üldpõhimõtteid reguleeriv osa: eeskätt millistes vormides ja millistel tingimustel täidetakse haldusülesandeid, kui ülesannete
täitjaks ei ole riik. Kaudne avalik haldus küll toimib erinevate seadus- ja
määrusregulatsioonide kaudu (näiteks on viimasel ajal seoses haldusreformiga kaudse riigihalduse valdkonnas sätestatud mitu seadusemuudatust,
kus senised maavalitsuste (riigi) ülesanded on üle antud kohaliku omavalitsuse üksustele või nende mittetulundusühingutena tegutsevatele ühendustele (Haldusreform, 2017; Maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev
Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, 2017)),
kuid puudub üldine õiguslik kontseptsioon ja üldosa regulatsioon. Nii ei
ole reguleeritud, millisel eesmärgil ja tingimustel asutada avalik-õiguslik
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juriidiline isik riigi poolt asutatava eraõigusliku sihtasutuse asemel või vastupidi. Raskesti tõlgendatav on riigi poolt asutatud eraõigusliku sihtasutuse
asutamisdokumentide järgsete haldusülesannete täitmise õigusvaldkondlik vorm (era- või avalik-õiguslik). Sisustamata ja/või piiritlemata on mõistepaarid otsene avalik haldus ja kaudne avalik haldus, otsene riigihaldus ja
kaudne riigihaldus (eeskätt, kas kohaliku omavalitsuse haldus on kaudse
riigihalduse osis) ning sisustamata on mõiste haldusekandja. Sellest johtuvalt on praktikas näiteks järgmised probleemid: mis liiki järelevalvet
(haldus või riiklik) teostada või millisesse kohtusse (haldus- või maakohus)
vaidluse korral pöörduda?
Otsest riigihaldust puudutavat reguleerib Vabariigi Valitsuse seadus, mis
jõustus 1996. aastal ning mida on läbi kahe aastakümne küll täiendatud ja
muudetud, kuid praeguseks vajab see olulist reformimist (Madise, 2014, lk
4–5). Pärast 2015. aasta Riigikogu valimisi moodustatud Vabariigi Valitsus
on oma tegevuskavasse võtnud riigireformi läbiviimise (Vabariigi Valitsus,
2015; Vabariigi Valitsus, 2016). Kaudse avaliku halduse osas saab küll nimetada halduskoostöö seadust, kuid see seadus ei anna kogu kaudse haldusorganisatsioonilise korralduse aluseid, vaid reguleerib seda, kuidas üks osa
kaudsest avalikust haldusest haldusülesandelise pädevuse saab (Halduskoostöö seadus, 2003). Halduskoostöö seadus on üks omaaegse haldusõigusereformi käigus jõustunud uute seaduste paketti kuuluv seadus – 2002.
aastal jõustusid haldusmenetluse seadus, asendustäitmise ja sunniraha seadus ning riigivastutuse seadus. Halduskoostöö seadus jõustus 2003. aastal
ja on algse halduskorralduse seaduse eelnõust väljatõstetud osa (Riigikogu,
2000). Halduskorralduse seadus on siiani jäänud vastu võtmata. Täpsemalt
on taasiseseisvunud Eesti haldusorganisatsiooni arengust kirjutanud Külli
Taro ja Nele Parrest ajakirja Juridica artiklis „Valikud Eesti haldusorganisatsiooni loomisel” (Taro, 2014, lk 715–731).
Selles artiklis otsitakse vastust järgmistele küsimustele.
1. Kuidas sisustada ja tähistada mõisteid avalik haldus, riigihaldus,
otsene ja kaudne avalik haldus, avalik-õiguslik haldus, eraõiguslik
avalik haldus jt sarnaseid avalikku haldust tähistavaid termineid?
2. Millised on mõiste haldusekandja sisu ja piirid?
3. Millised on haldusekandjate organisatsioonilised vormid?
Kaardistades õigustloovate aktidega või nende alusel loodud haldusülesandeid täitvate kaudse avaliku halduse institutsioonide süsteemi Eestis, joonistub väga eripalgeline avalik-õiguslike haldusekandjate ja haldusülesandeid
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eraõiguslikus vormis täitvate asutuste, kogude ja isikute palett. Mõistet riigihaldus kohtab laiemas ja kitsamas tähenduses (riigihaldus, mis hõlmab
ka kohaliku omavalitsuse halduse, ning riigihaldus (riigi haldus) ja kohaliku omavalitsuse halduse eraldiseisvate mõistetena lähtuvalt sellest, kas
täidetakse riigi või kohaliku omavalitsuse ülesandeid). Ka haldusekandja
mõistet kohtab kahes tähenduses, lähtudes sellest, kas haldusekandja all
mõistetakse haldusülesandeid täitvat isikut sõltumata ülesande täitmise
vormist (avalik-õiguslik või eraõiguslik suhe) või just sellest, milline on haldusülesande täitmise vorm (avalik-õiguslik suhe). Kitsamas tähenduses on
haldusekandja ainult avalik-õiguslikus suhtes haldusülesandeid täitev isik
– täpsemalt avaliku halduse kandja, laiemas mõttes ka eraõiguslikus suhtes
haldusülesandeid täitev isik. Kitsamas tähenduses haldusekandja puhul on
piiritlemise aluseks formaalne lähenemine (isik tegutseb avalik-õiguslikus
vormis), laiemas tähenduses materiaalne lähenemine (isik täidab halduse
ülesannet). Eraõiguslikus suhtes tegutsevaid haldusekandjaid võib jagada
riigi või kohaliku omavalitsuse (edaspidi KOV) asutatud eraõiguslikeks isikuteks ning riigi või KOV-i poolt tsiviilõigusliku lepinguga haldusülesandealase volituse saanud eraõiguslikeks isikuteks. Riigi või KOV-i asutatud
eraõiguslikud isikud on omakorda kas täielikult või osaliselt riigi või KOV-i
asutatud isikud. Näiteks tegutseb Eestis portaali www.eesti.ee andmetel 32
riigi osalusega äriühingut ning 49 riigi asutatud sihtasutust ja mittetulundusühingut (Eesti, 2018). Samas tegutsevad avalik-õiguslikud juriidilised
isikud ka ise eraõiguslikes suhetes. Eesti seadustes kohtab osalise pädevusega, aga ka iseseisva pädevuseta avaliku halduse kandjaid, kes tegutsevad
pädeva ametnikuga koos (näiteks abipolitseinik) ja/või evivad pelgalt abistavat funktsiooni (näiteks kriminaalhooldusabiline).1 Samas oma piiratud haldusülesandelise pädevuse on need avaliku halduse kandjad saanud
samasugust õiguskonstruktsiooni pidi (nt vahetult seadusega või seaduse
alusel sõlmitud halduslepinguga) kui iseseisva pädevusega haldusekandjad.
Halduskorralduslik tegevus on hoomatav ka sellistes ühiskonna tegevustes,
mida esmapilgul haldustegevuseks ei arvakski. Nii näemegi, et kaudne avalik haldus tegutseb väga erinevates varjundites.
Selle artikli eesmärk on tuua välja haldusorganisatsiooni osiste ehk haldusekandjate eri vormid Eestis. Selleks võrreldakse avaliku (riigi)halduse
teooriat ja Eesti õigusregulatsiooni.
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Abipolitseiniku ja kriminaalhooldusabilise staatusest vt täpsemalt allpool.

Haldusorganisatsiooni tähistavate mõistete sisu ja piirid
Haldusõiguslik tegevus ei ole suunatud ainult üksikjuhtude üle otsustamisele. Täidesaatva võimu valdkonda iseloomustab esiteks kohaldatava õiguse
mitmekesisus (seda mitte ainult eri õigusharude lõikes, vaid ka erinevate
regulatsioonide ja põhimõtete koosmõjuna – näiteks rahvusvaheline õigus
ja riigiõigus, lepinguvabadus ja õigusriiklik seadusliku aluse põhimõte)
ning teiseks haldustegevuse sõltuvus organisatsioonist (korraldusest) (Schmidt-Assman, 2006, s 27). Moodne riik eksisteerib otsustus- ja tegutsemisvõimelise subjektina ainult vastavalt tema jaoks loodud organisatsiooniõigusele. Haldusõigusesüsteem mõjutab omakorda haldusorganisatsiooni
loomist ja tegevust. Olulised põhiseaduse põhimõtted, mis haldusorganisatsiooniõigust mõjutavad, on demokraatlik legitimatsioon ja õigusriiklus
(Schmidt-Assman, 2006, s 239). Legitimatsiooni põhimõttest on mõjutatud
riigiülesannete edasivolitamise küsimus kuni sinnani, kas mõnest ülesandest võib riik end n-ö lahti lasta, s.o anda see täita eraõiguslikule isikule
eraõiguslikus vormis. Õigusriigi põhimõte reguleerib legitimeeritud riigivõimu teostamise protsessi (Madise, 2017, lk 147–148).
Põhiseaduse järgi on riigi haldusülesandeid seatud täitma eelkõige riik
täidesaatvat riigivõimu teostades. Otsese põhiseadusjärgse haldusekandja
staatuse tõttu võib riiki nimetada tuumhaldusekandjaks (Roosve, 2012),
ka esmaseks haldusekandjaks (Maurer, 2004, lk 341) – käesolevas artiklis kasutatakse selles kontekstis enam otsese riigihalduse mõistet. Riik on
põhiseadusjärgselt kompetentsi jaotamise kompetentsiga (Merusk, 1995, lk
49) – riik annab seadusega või selle alusel haldusülesandeid täita teistele
õigussubjektidele, muutes need seeläbi haldusekandjateks. Selliseid haldusekandjaid (kõik haldusekandjad v.a riik) nimetatakse ka tuletuslikeks
haldusekandjateks (Merusk, 1995, lk 49) – käesolevas artiklis kasutatakse
selles kontekstis enam kaudse avaliku halduse mõistet.
Otsese ja kaudse halduse tähistamisel on eri riikide autoritel erinev
lähenemisnurk. Soome autor Olli Mäenpää jagab oma raamatus „Hallinto-oikeus” („Haldusõigus”) avaliku halduse kolme ossa: riigihaldus (valtion hallinto), omavalitsushaldus (kunnallishallinto) ja kaudne avalik haldus (välillinen julkishallinto). Neist kaht esimest peab Mäenpää avaliku
halduse tuumaks: ühelt poolt täidetavate ülesannete tähtsuse, nende täitmiseks vajaminevate vahendite ja täitjate (isikkoosseisu) suuruse tõttu,
teisalt aga organisatsioonilise ülesehituse ühtsuse tõttu. Kaudne avalik
haldus Mäenpää järgi on hajutatum ja sinna kuuluvad eri vormides tegutsevad eri isikud – neil puudub ühtne organisatsiooniline vorm (Mäenpää,
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2003, s 71). Saksa õigusteadlane Walter Rudolf kirjeldab Saksa LV avalikku
haldust järgmiselt: otsene liiduhaldus ja kaudne liiduhaldus, otsene liidumaa haldus ja kaudne liidumaa haldus ning kohaliku omavalitsuse haldus
ja kohalike omavalitsuste liitude haldus (Badura, 1998, s 810–826). Teine
Saksa õigusteadlane Hartmut Maurer jaotab seevastu riigihalduse otseseks ja kaudseks riigihalduseks. Otsene riigihaldus tähendab Maureri järgi
haldusvõimu teostamist riigiasutuste kaudu (Maurer, 2004, lk 359) – Eesti
õigusruumis võrdlevalt Vabariigi Valitsuse seaduse alusel loodud riigiasutuste kaudu. Kaudne riigihaldus hõlmab Maureri jaotuse kohaselt nii kohaliku omavalitsusüksuste kui ka muude õiguslikult iseseisvunud haldusüksuste tegevust (Maurer, 2004, lk 359). Maurer kasutab riigihalduse mõistet
– Staatsverwaltung (Maurer, 2002, s 523) siis, kui ta käsitleb riiki kui esmast
haldusekandjat (Maurer, 2004, lk 341).
Kaudse riigihalduse mõistet eestikeelses õiguskirjanduses küll kohtab
(Merusk, 2000, lk 505; Madise, 2017, lk 678–679), kuid kaudse riigihalduse
sisu ja piirid vajavad põhjalikumat selgitamist. Autori arvates vajab käsitlus
sellisest kaudsest riigihaldusest, kuhu on kaasatud ka kohalik omavalitsushaldus, Eesti õigussüsteemi silmas pidades, lähemat selgitust. Lähtudes
KOV-i vaba kogukonna teooriast tekib küsimus, kas KOV-i (mis on küll
haldusorganisatsiooni osa) saab olemuslikult riigihalduse alla liigitada. Ka
Maurer möönab, et kaudse riigihalduse mõiste sobib valdade puhul üksnes
tinglikult (Maurer, 2004, lk 375–376). Põhjuseks on nii Eesti kui ka Saksa
õiguse kohaselt KOV-ide põhiseaduslik garantii iseotsustamisõigusele
(Maurer, 2004, lk 377). Eesti Vabariigi põhiseaduse KOV-i käsitlev peatükk
toetub vaba kogukonna teooriale (ka kogukonna loomulike õiguste teooria, kogukondliku omavalitsuse teooria) (Olle, 2014, lk 28, 36). See tähendab, et „kohaliku omavalitsuse eesmärk ja põhisisu on kohaliku elu küsimuste iseseisev otsustamine kohaliku kogukonna poolt” (Madise, 2017, lk
929–930). Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi otsustavad ja korraldavad kõiki
kohaliku elu küsimusi KOV-id seaduste alusel iseseisvalt (Eesti Vabariigi
põhiseadus, 1992, § 154 lõige 1). KOV on eristatud järjekindlalt täidesaatvast riigivõimust (Madise, 2017, lk 929–930), olles viimasele tasakaalustavaks jõuks (Riigikohtu üldkogu otsus, 2005, p 17). Teisalt ei käsitle põhiseadus KOV-i avalikust võimust eraldiseisvana: KOV teostab riigivõimu
laias funktsionaalses tähenduses ka siis, kui ta lahendab KOV-i autonoomia piires kohaliku elu küsimust (Madise, 2017, lk 54–55). KOV-i üksustele laieneb seaduslikkuse põhimõte (Eesti Vabariigi põhiseadus, 1992, § 3),
mille kohaselt peavad need oma võimu teostamisel lähtuma põhiseadusest
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ja nii riigi kui ka endi kehtestatud õigusaktidest (Riigikohu põhiseaduslikkuse kolleegiumi otsus, 2009, p 46). Põhiseaduse § 14 kohustab ka KOV-e
tagama põhiõigusi seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu kõrval (Eesti
Vabariigi põhiseadus, 1992). Nii tõstatub küsimus riigihalduse mõiste (ka
otsene riigihaldus ja kaudne riigihaldus) erimahulisest sisustamisest: riigihaldus laias funktsionaalses tähenduses, hõlmates riigivõimu teostamisse
ka KOV-i ülesannete täitmise, ning riigihaldus kui riigi haldus, s.o riigi
haldusülesannete (välistades KOV-i ülesanded) täitmine. Iseenesest ei ole
riigihalduse mõiste erinev sisustamine praktiline probleem ning arusaam
mõiste mahust on kontekstiline. Ometi on siinkohal vaja teha kõrvalepõige
mõistepaari riigireform ja haldusreform (ka kohaliku halduse reform) sisu
eristamisel viimase aja poliitilistes dokumentides. Riigireform on laiem
mõiste, mis hõlmab muu hulgas riigi valitsussektori muutmise kõrval ka
KOV-i korralduse muutmist (viimast nimetatakse haldusreformiks või
kohaliku halduse reformiks) (Valitsus, 2015, p 4). Nimetatud kahe erineva
riigihalduse mõiste sisumahtu käsitletakse siin artiklis ka hiljem, kui vaadeldakse haldusekandjate liike.
Kaudse halduse piiritlemisel on oluline käsitleda üht õigusriigi printsiibi
tahku – nimelt võimude lahususe põhimõtte tinglikus mõttes vertikaalset võimude lahusust käsitlevat osa. Võimude lahususe vertikaalset jaotust
Eesti tingimustes saab nimetada tinglikuks seetõttu, et sellisest üles-allasuunalisest riigivõimu lahususest saab otseti rääkida siiski liitriigi kontekstis, kus toimub riigivõimu jaotus keskvõimu ja osariigi vahel (Madise,
2017, lk 78–79). Kogu riigivõim on horisontaalselt jagatud seadusandlikuks,
täidesaatvaks ja õigustmõistvaks võimuks. Riigivõimust autonoomsena on
täidesaatva võimu (haldusvõimu) vertikaalsel liinil lisaks kohalikule omavalitsusele (Eesti Vabariigi põhiseadus, 1992, § 154) põhiseaduses nimetatud ka avalik-õiguslikud ülikoolid ja teadusasutused (Eesti Vabariigi
põhiseadus, 1992, § 38 lõige 2) ning Eesti Pank (Eesti Vabariigi põhiseadus, 1992, § 111–112). Siinkohal saabki hakata tõmbama piiri otsese ja
kaudse (riigi)halduse vahele. Nimelt lisanduvad vertikaalse (haldus)võimu
lahususe skaalaosasse muudki avalik-õiguslikud juriidilised isikud, aga
ka eraõiguslikud haldusekandjad, mis oma kogumis moodustavad autori
hinnangul kaudse riigihalduse süsteemi (või kaudse avaliku halduse süsteemi). Nõnda oleme jõudnud haldusorganisatsiooni kirjeldamisel sellesse
kuuluvate haldusekandjate eri vormideni.
Haldusekandjaid peetakse haldusorganisatsiooni „pidepunktiks, olles
ühelt poolt lähtepunktiks organisatsiooni diferentseerimisel ja teiselt
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poolt lõpp-punktiks organisatsioonilise kuuluvuse markeerimisel” (Hoffmann-Riem, 2006, s 907). See tähendab, et haldusorganisatsioon koosneb
erinevatest haldusekandjatest ja kõikidel neil on ühisosa (kindlad tunnused), mis neid just haldusekandjateks teevad. Haldusekandja mõiste avamisel on oluline rõhutada nende iseseisvat õigussubjektsust. Selle omandamine toimub seadusega või seaduse alusel õigusvõime saamise kaudu
– teatud organisatsioonid saavad haldusõiguslike õiguste ja kohustuste
kandjateks (Maurer, 2004, lk 340). Seega on nad õiguslikus mõttes isikud,
olenevalt nende moodustamise ja/või ülesannete saamise viisist nii füüsilised isikud kui ka eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Tsiviilseadustiku üldosa seadustiku järgi on avalik-õiguslikeks juriidilisteks
isikuteks riik ise (siinkohal räägime otsesest riigihaldusest) ning kaudse
(riigi)halduse osistena kohaliku omavalitsuse üksused (vallad, linnad) ja
muud juriidilised isikud, mis on loodud avalikes huvides ja selle juriidilise isiku kohta käiva seaduse alusel (Tsiviilseadustiku üldosa seadus, 2002,
§ 7 ja § 25–26). Kaudse (riigi)halduse alla on hõlmatavad ka eraõiguslikud
isikud. Millises vormis ja millistel tingimustel, sellest on juttu allpool. Olgu
öeldud, et haldusekandja puhul tuleb suhtuda teatava reservatsiooniga
ideesse, et vältimatu tingimus on selle pidamine iseseisvaks õigussubjektiks ehk isikuks tsiviilõiguse mõttes. Esiteks võivad õigussuhtes osaleda
lisaks haldusekandjale ka selle organid, kui seadus nõnda ette näeb (Riigikohtu määrus, 2004, p 14). Teiseks käsitletakse õiguskirjanduses ka osalise
õigusvõimega haldusekandjaid – need ei ole küll juriidilised isikud, kuid
neile on omistatud teatud kindlad haldusõiguslikud õigused ja kohustused, mis lubavad neid siiski haldusekandjateks pidada (Badura, 1998, s 788).
Sellised on näiteks ülikoolide teaduskonnad (Maurer, 2004, lk 342). Seda
seisukohta, et teadusasutuste puhul võiks rääkida neist kui osalise õigusvõimega haldusekandjatest, kallutab toetama ka põhiseaduse § 38 lõikes 2
sätestatud teadusasutuste autonoomia (Eesti Vabariigi põhiseadus, 1992).
Haldusorganisatsiooniliselt taandub selliste osalise õigusvõimega haldusekandjate puhul küsimus siiski sellele, millises mahus ja millisele juriidilise
isiku organile on pädevus antud. Ka sellised erilised organid nagu justiitsministri poolt vanglate juurde moodustatud üldsuse kontrolli teostavad
vanglakomisjonid ei ole haldusekandja staatuses, vaid kuuluvad lõppastmena siiski riigi kui haldusekandja juurde, omades samas pädevust, millel
ei ole täidesaatva võimu tunnuseid (Tartu Ringkonnakohtu määrus, 2013,
p 13). Vangistusseaduse § 108 järgi asub vanglakomisjon vangla juures ja
teostab selle üle üldsuse kontrolli. Vanglakomisjoni ei tohi kuuluda vangla40

ametnikud ja komisjoni liikmed nimetab justiitsminister (Vangistusseadus, 2000). Niisuguseid halduses tegutsevaid organisatsioonilisi vorme
nimetatakse vahevormideks, ka riiklik-ühiskondlikeks koostöövormideks,
kus era- ja avalikud ülesanded on ühiselt üles seatud või kus leidub suuresti
isereguleerimist (Schmidt-Assman, 2006, s 243). Sellise vahevormi alla saab
liigitada ka haldusabilise, kelle staatust käsitletakse põgusalt allpool Eesti
haldusorganisatsiooni kirjeldavas osas.
Haldusekandjate olulised tunnused on:
1. haldusülesannete täitmise pädevus;
2. valdavalt on nad avalik-õiguslikud juriidilised isikud, aga ka eraõiguslikud isikud (nii juriidilised kui ka füüsilised isikud).
Kas ja millistel tingimustel lisada haldusekandjale kolmaski tunnus: haldusülesande täitmise avalik-õiguslik sisu, on käsitletud allpool.
See artikkel on teraviku suunanud kaudsele avalikule haldusele. Autor
peab siinkohal vajalikuks teha vahepeatuse mõistete riigihaldus, avalik haldus ja haldus ning seonduvalt veel kord mõiste haldusekandja sisustamise
probleemil. Esimene küsimus on, kas kaudne riigihaldus hõlmab kogu haldusorganisatsiooni (ka põhiseadusega kohalikes küsimustes iseotsustamisõiguse saanud KOV-i üksused). KOV-i haaramise tinglikkusest riigihalduse
alla on juttu olnud ka eespool. Selleks et vältida niisugust probleemi kogu
haldusorganisatsiooni kirjeldamisel, on riigihalduse asemel kasutatud ka
mõistet avalik haldus ja haldusekandjaid tähistatakse vastavalt terminiga
avaliku halduse kandjad (Madise, 2017, lk 678–679; Merusk, 1995, lk 46).
Haldusmenetluse käsiraamat kasutab sealjuures haldusekandja asemel
mõistet avaliku võimu kandja (Aedmaa, 2004, lk 42–43). Avaliku võimu
kandja mõiste sisustab riigivastutuse seaduse § 2 lõige 1 järgmiselt: avaliku
võimu kandjaks on riik, kohaliku omavalitsuse üksus, muu avalik-õiguslik
juriidiline isik või muu avalikke ülesandeid avalik-õiguslikul alusel väljaspool alluvussuhet teostav isik (Riigivastutuse seadus, 2001). Ka halduskohtumenetluse seadustik kasutab avaliku võimu kandja mõistet läbi loetelu:
riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, avalik-õiguslik juriidiline isik või
muu avaliku võimu kandja (Halduskohtumenetluse seadustik, 2011, § 44 ja
§ 175). Oluline on aga rõhutada, et rääkides haldusekandjatest, piiritleme
avaliku võimu kandjad haldusülesandelise pädevusega. Avaliku halduse
ülesanne ehk haldusülesanne on avaliku ülesande üks alaliik, eristudes
seadusandlikust ülesandest ja õigusemõistmise funktsiooni teostamisest
(Parrest, 2014, lk 734). Tõstatub teinegi küsimus: kas avalik haldus hõlmab
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ka nende eraõiguslike isikute tegevuse, kes täidavad küll haldusülesandeid
(saades selleks volituse kas seadusega või seaduse alusel), kuid täites neid
ülesandeid mitte avalik-õiguslikus, vaid eraõiguslikus vormis? Veel enam,
kas selliseid eraõiguslikke isikuid saabki nimetada haldusekandjateks?
Küsimusel on veel üks tahk – ka avaliku võimu kandja võib osaleda eraõiguslikes suhetes. Kas riik või kohaliku omavalitsuse üksus on eraõiguslikus
suhtes halduse ülesandeid täites haldusekandjaks?
Sellist tegevust, kus riik on oma ülesande andnud täita eraõiguslikule
isikule eraõiguslikus vormis, on nimetatud haldusorganisatsiooniõigusealases kirjanduses privatiseerimiseks. Haldusülesannete privatiseerimise
vorme on mitu, kuid peamine on siinjuures see, et riik vabastab end kas
osaliselt või täielikult teatud ülesannetest ja jätab need erakätesse (Maurer,
2004, lk 344). Eesti õigusruum haldusülesande privatiseerimise mõistet ei
kasuta. Samas leidub haldusülesande erakätesse andmise vorme mitmes
seaduses, nii üld- kui ka eriseadustes. Halduskoostöö seaduse § 3 lõige 4
lubab riigil või KOV-i üksusel haldusülesannet eraõiguslikule isikule täitmiseks volitada ka tsiviilõigusliku lepinguga, kui seadus ei näe ette üksnes
halduslepingu sõlmimist, lepinguga ei reguleerita avaliku teenuse kasutaja
või muu kolmanda isiku õigusi ega kohustusi, riiki või kohalikku omavalitsust ei vabastata tal lasuvatest kohustustest ja ülesande täitmisel ei kasutata
täidesaatva riigivõimu volitusi (Halduskoostöö seadus, 2003). Eriregulatsioonina on käsitletav näiteks sõitjateveo avaliku teenindamise kohustuse
institutsioon ühistranspordiseaduses (Ühistranspordiseadus, 2015). Ka
Riigikohus on kinnitanud, et „kui avaliku ülesandega ei kaasne riigivõimu
volitusi ja valdkonda reguleerivas seaduses ei ole sätestatud teisiti, võidakse
avalikku ülesannet täita ka eraõiguslikus vormis. Eraõiguslikus vormis
tegutsemine tähendab, et ülesande täitmiseks luuakse haldusorgani ja
puudutatud isikute vahel eraõiguslikud suhted” (Riigikohtu halduskolleegiumi määrus, 2013, p 24). Riigikohus on analüüsinud mitut haldusülesannete täitmise juhtumit, otsustades nende avalik-õigusliku või eraõigusliku
vormi üle: näiteks vangla kaupluse teenuse kasutamisvõimaluse tagamine,
tervishoiuteenuse osutamine vanglas (Riigikohtu halduskolleegiumi otsus,
2011, p 8; Riigikohtu erikogu määrus, 2011). Keerukamad on juhtumid, kus
seadusandja on andnud haldusülesande täita erasektorile, kuid on jätnud
lahendamata küsimuse, millises vormis (avalik-õiguslikus või eraõiguslikus) ülesannet täidetakse (Parrest, 2014, lk 737–738). Lisaks tegutseb riik
tulunduslikus majandustegevuses, osaledes talle osaliselt või täielikult kuuluvates äriühingutes (peamiselt aktsiaseltsides) (Maurer, 2004, lk 26–27).
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Niisuguseid riigi osalusega äriühinguid autori arvates üldiselt haldusekandjateks pidada ei saa, kuna pelk ettevõtlustegevus kasusaamise eesmärgil ei ole olemuslikult haldusülesande täitmine. Sellise privatiseerimise
vormi puhul (materiaalne privatiseerimine) on riik loobunud ülesandest
kui avalikust ülesandest ning allutanud ülesannete täitmise täies mahus
vabale konkurentsile (Merusk, 2000, lk 506).
Iseküsimus on siin selliste riigi poolt eraõiguslikus vormis asutatud isikute, nagu seda on eraõiguslikud sihtasutused, hõlmamine või mittehõlmamine haldusekandjate hulka. Riigi eraõiguslikud sihtasutused asutatakse küll sihtasutuste seaduse järgi, kuid nende riigipoolsele loomisele ja
juhtimisele on riigivaraseadus seadnud omad piirid (Sihtasutuste seadus,
1995, § 1 lõige 1; Riigivaraseadus, 2009, §-d 75–89). Riigi asutatud sihtasutuste pidamist haldusekandjateks ei saa välistada. Esiteks on võimalik
riigi asutatud eraõiguslikule sihtasutusele anda haldusülesanne seadusega,
teiseks võidakse sihtasutust volitada täitma haldusülesandeid seaduse alusel halduskoostöö seaduses ette nähtud korras nagu iga teist eraõiguslikku
isikut. Kolmas olukord on komplitseeritum, kui riik annab haldusülesande
sihtasutusele selle asutamisdokumentidega (Roosve, 2012). Sihtasutuse asutamisdokumentidega haldusülesandelise pädevuse saamist toetab autori
hinnangul ka Kalle Merusk, kes toob muu hulgas näiteks eraõigusliku
sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum, kus selle asutajad riik, Tartu linn ja
Tartu Ülikool (kõik avalik-õiguslikud isikud) on kliinikumile ülesandeks
andnud arstiõppe korraldamise (Merusk, 2000, lk 505). Eraõiguslikus vormis haldusülesannete täitjaid nimetab näiteks Maurer eraõiguslikeks haldusekandjateks, eristades siinjuures haldusekandjatena avalik-õiguslikke
ülesandeid täitvad eraõiguslikud isikud (Maurer, 2004, lk 344). Eelnevalt
on esitatud kaks haldusekandja tunnust: haldusülesande täitmise pädevus
ja õigussubjektsus. Kas lisada siia kolmas tunnus, haldusülesande täitmise
avalik-õiguslik vorm? Või tulebki sellise tunnuse olemasolul rääkida avaliku halduse kandjatest või veel täpsemalt avalik-õiguslikest haldusekandjatest, mitte lihtsalt haldusekandjatest?
Antud kontekstis on mõiste halduskandja puhul kerkinud alates 1. juulist 2014. a õigusnormi tõlgendamise probleem. Sellel kuupäeval jõustus
Vabariigi Valitsuse seaduse muudatus, mis puudutab haldusjärelevalvet.
Nimelt eristab seadus haldusjärelevalvet haldusekandja sees ja eri haldusekandjate vahel, kasutadeski mõistet haldusekandja ilma selle sisu täpsustamata. Autori tõlgenduses peab seadus silmas küll vaid avalik-õiguslikke
haldusekandjaid (avaliku halduse kandjaid), kuna haldusjärelevalve toimub
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haldusorgani poolt haldusorgani üle, haldusorganid aga on haldusmenetluse seaduse järgi just avaliku halduse ülesandeid täitma volitatud asutused,
kogud või isikud (Vabariigi Valitsuse seadus, 1995, § 751 lõige 1; Haldusmenetluse seadus, 2001, § 8 lõige 1). Ka seostab „Haldusmenetluse käsiraamat” mõistega haldusorgan just haldusmenetluse läbiviimist (Aedmaa,
2004, lk 41), mis on haldusmenetluse seaduse järgi avalik-õigusliku sisuga
tegevus (Haldusmenetluse seadus, 2001). Ometi ei ole see tõlgendusjäreldus kuigi tugevalt põhistatud. Meruski järgi „jäävad avalikud ülesanded
avalikeks ülesanneteks ka siis, kui riik neist loobub – annab üle eraõiguslikele isikutele” (Merusk, 2000, lk 499). Teisalt aga võivad haldusekandjad ja
-organid tegutseda ka ise eraõiguslikes suhetes (Aedmaa, 2004, lk 24–25).
Iseenesest ei peaks haldusjärelevalvet puudutavas õiguspraktikas olema
probleem, et Vabariigi Valitsuse seadus ei ava haldusekandja mõistet. See,
kelle üle milline haldusorgan haldusjärelevalvet teeb ja kas see toimub teise
haldusekandja üle, on eriseadustega fikseeritud. Näiteks seostab halduskoostöö seadus haldusjärelevalve halduslepinguga üleantavate ülesannete
täitmisega. Halduslepinguga antakse üle avalik-õigusliku sisuga haldusülesandeid, mis teevad volituse saanud isikud avalik-õiguslikeks haldusekandjateks (Halduskoostöö seadus, 2003, §-d 1, 4, 5 ja 10). Probleem on
pigem heasse õigusloome tavasse puutuv: seadusandja on toonud seaduse
teksti uue mõiste haldusekandja seda täpsemalt avamata (seda pole tehtud
ka seaduse eelnõu seletuskirjas). Autor ei usu, et seadusandja soov on siinkohal haldusekandjat määratlemata õigusemõistena käsitleda.
Haldusekandjatest haldusorganisatsiooni juurde tagasi minnes: kas on
sel juhul vajalik ka mõistete haldus (üldmõiste) ja avalik haldus ning veel
täpsemalt avalik-õiguslik haldus (erimõisted) eristamine? Või on mõisted
haldus ja avalik haldus sünonüümid, üldmõisted, mis tähistavad kogu haldusorganisatsioonilist tegevust, kaasates nii avalik-õigusliku kui ka eraõigusliku tegevuse vormid? Mõiste riigihaldus puhul iseenesest sellist probleemi ei teki, sest siin viitab täiendsõna riigi täidetavate haldusülesannete
sisule, mitte vormile.
Tulles tagasi riigi- ja kohaliku omavalitsuse halduse eristamise küsimuse
juurde: eelnevalt on käsitletud KOV-i põhiseadusega garanteeritud kohaliku elu küsimuste üle iseotsustamise õigust (vt põhiseadus § 154 lõige 1,
mille järgi „kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt”). Sama
paragrahvi teine lõige eristab selgesõnaliselt ka riigi ülesanded kohalikest
ülesannetest. Nimetatud sätte järgi võib KOV-ile panna kohustusi ainult
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seaduse alusel või kokkuleppel kohaliku omavalitsusega. Seadusega kohalikule omavalitsusele pandud riiklike kohustustega seotud kulud kaetakse
riigieelarvest (Eesti Vabariigi põhiseadus, 1992). Ka halduskoostöö seadus,
mille reguleerimisesemeks on füüsilistele ja juriidilistele isikutele riigi ja
kohaliku omavalitsuse avaliku halduse ülesannete iseseisvaks täitmiseks
volitamise tingimused ja kord, eristab riigi ja kohaliku omavalitsuse haldust just nende poolt täidetavate haldusülesannete sisu järgi (Halduskoostöö seadus, 2003, § 1 lõige 1).
Nagu korduvalt rõhutatud, on haldusorganisatsioon mitmepalgeline.
Haldusülesandeid täidavad eri haldusekandjad, mis on loodud korporatsioonide või asutustena, või on antud haldusülesanded täita hoopis näiteks
füüsilisele isikule. Eri allikad on liigitanud ja kirjeldanud seda kirevat hiidorganisatsiooni erinevate liigitusaluste järgi. Valdavalt eristuvad siin, seda
küll erinevates variatsioonides, järgmised liigitusalused:
1. täidetavate haldusülesannete sisu järgi: riigi haldus ja kohaliku omavalitsuse haldus;
2. haldusülesandelise pädevuse saamise aluse järgi: otsene (riik täidab
riigi haldusülesandeid; KOV-i üksus täidab KOV-i haldusülesandeid)
ja kaudne haldus (riik või KOV-i üksus on delegeerinud oma haldusülesandeid täitma kedagi teist) – otsene ja kaudne haldus on olemas seega nii riigi halduses kui ka kohaliku omavalitsuse halduses.
Oluline on siinjuures märkida, et selles artiklis käsitletakse eeskätt
siiski teist lähenemisnurka, mille järgi otsene avalik haldus on vaid
riigi kui tuumhaldusekandja tegevus ning kõikide muude haldusekandjate tegevus (ka kohaliku omavalitsusüksuste oma) on kaudne
haldus;
3. haldusülesannete täitmise õigusvaldkondliku vormi järgi: avalik-õiguslik haldus ja eraõiguslik haldus, mis on samuti olemas nii riigihalduses kui ka kohaliku omavalitsuse halduses;
4. haldusekandjate organisatsioonilise vormi järgi – siinkohal kohtab
eri vorme ja lähenemisi, millest tehakse ülevaade allpool.

Haldusekandjate organisatsioonilised vormid ja Eesti
haldusorganisatsioon
Haldusekandjate eri organisatsiooniliste vormide kirjeldamisel ei
tohi ära unustada, et haldusekandjad ongi haldusülesannete täitjad –
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(haldusõiguslike) õiguste ja kohustuste kandjad –, valdavalt juriidilised,
aga ka füüsilised isikud. Haldusekandjad täidavad nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse haldusülesandeid, seda nii avalik-õiguslikus kui ka eraõiguslikus vormis, olles ise kas avalik-õiguslikud isikud või eraõiguslikud
isikud.
Järgnevalt erinevatest Eesti haldusorganisatsiooni vormide (haldusekandjate liikide) käsitlustest mõnede eestikeelsete allikate põhjal. Haldusmenetluse käsiraamatus on haldusekandjate (nimetatakse avaliku
võimu kandjateks) vormide kirjeldus lakooniline: riik, kohaliku omavalitsuse üksused, muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud (avalik-õiguslikud ühendused ja õigusvõimelised asutused), vabakutselised ametnikud
ja avalikke ülesandeid täitvad eraõiguslikud juriidilised isikud (Aedmaa,
2004, lk 43). Kalle Meruski ja Indrek Koolmeistri 1995. aasta haldusõiguse õpiku ning hilisematel aastatel ka teiste autorite poolt tsiteeritav ja
kasutatav jaotus oma eri modifikatsioonides on üldiselt järgmine: riik,
avalik-õiguslikud juriidilised isikud (avalik-õiguslikud korporatsioonid,
mis liigituvad omakorda personaal- ja territoriaalkorporatsioonideks,
avalik-õiguslikud juriidilisest isikust asutused, avalik-õiguslikud sihtasutused), osalise õigusvõimega haldusüksused (Meruski ja Koolmeistri
järgi osavallad ja linnaosad kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
§ 56 järgi ja ülikoolide teaduskonnad) ning eraõiguslikud isikud kui avaliku halduse kandjad (Merusk, 1995, lk 45–50; Mikiver, 2001, lk 29–36;
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, 1993). Autor on seisukohal,
et osavallad ja linnaosad on siiski KOV-i üksuste (vallad ja linnad) kui
iseseisvate haldusekandjate ja haldusüksuste osad ning iseseisvalt õigussuhtes osaleda ei saa. Haldusüksuste kohta leiab täpsemat infot Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse §-dest 2–4 (Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus, 1995). Paljud autorid toovad riigi kui erilise haldusekandja
eraldi välja, samas on riik käsitletav ka avalik-õigusliku juriidilise isikuna
(siin toetutakse peamiselt tsiviilseadustiku üldosa seadusele). Olgu öeldud, et tsiviilseadustiku üldosa seadus ise avalik-õiguslikke juriidilisi isikuid nende organisatsioonilise vormi (korporatsioon, asutus, sihtasustus)
järgi ei liigita (Tsiviilseadustiku üldosa seadus, 2002, § 25). Samamoodi
ka muid avalik-õiguslikke juriidilisi isikuid asutavad eriseadused. Seega
on avalik-õiguslike juriidiliste isikute jaotamine korporatsioonideks,
asutusteks ja sihtasutusteks teoreetiline ja sellel ei ole praktilist väärtust.
Pigem on oluline uurida seadusega loodud avalik-õiguslike juriidiliste
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isikute erisusi lähtudes nende juhtimise, järelevalve ja pädevuse erinevast
mahust.
Otsese avaliku haldusega hõlmatav haldusekandja organisatsiooniline
vorm on üks – selleks on avalik-õigusliku juriidilise isikuna riik (Tsiviilseadustiku üldosa seadus, 2002, § 25). Just kaudse avaliku haldusega hõlmatavate haldusekandjate organisatsioonivormide pilt on kirev. Otsese ja
kaudse halduse haldusekandjate side avaldub halduskoostöös, täpsemalt
haldusülesannete täitmiseks volitamises, mis on üks halduskoostöö seaduse reguleerimisesemetest ametiabi regulatsiooni kõrval (Halduskoostöö seadus, 2003, § 1 lõige 1). Halduskoostöö vormistik on kirev ning ajas
muutuv ja täienev. Ning nagu artikli alguses rõhutatud, siis ilma õigusliku üldosalise kontseptsiooni ja regulatsioonita. Reguleerimisvajadused
on igas halduskoostööalases situatsioonis erinevad (Schmidt-Assman,
2006, s 273). Eestis on selliseks ainsaks üldosaliseks õigusallikaks halduskoostöö seadus, mis annab haldusülesannete täitmiseks volitamise
korra riigilt kui tuumhalduskandjalt tuletuslikele – s.o otsese ja kaudse
halduse vaheline side. Lisaks sätestab halduskoostöö seadus KOV-i haldusülesannete täitmiseks volitamise KOV-i üksuste poolt (Halduskoostöö seadus, 2003, §-d 3–9). Halduskoostöö seadus pole otsese ja kaudse
halduse sideme ainsaks reguleerijaks. Paljud koostöövormid tulenevad
eri seadustes või on hoopis reguleerimata. Nii saamegi Eesti haldusorganisatsiooni laiemalt kirjeldada läbi olemasolevate peamiste organisatsiooniliste vormide, toetudes ühelt poolt teoreetilisele kirjandusele, mis aitab
haldusorganisatsiooni paremini hoomata, seadustele ning tänuväärsele
internetiportaalile www.eesti.ee. Peamise allikana kasutab autor järgnevalt Maureri liigitust (Maurer, 2004, lk 340–345, 375–413), kusjuures
täiendab ja kohendab käsitlust muudele selles artiklis viidatud allikatele
tuginedes.
Autor jaotab haldusorganisatsioonis tegutsevad isikud tinglikult avalik-õiguslikku (haldusülesannete täitmine valdavalt avalik-õiguslikus
suhtes) ja eraõiguslikku sfääri (haldusülesannete täitmine ja/või avalikes
huvides tegutsemine eraõiguslikus suhtes) kuuluvateks, tuues nende kahe
sfääri vahele ka haldustegevuse vahevormid. Peale õigusvaldkondliku
erinevuse haldusülesannete täitmisel on selgelt eristatavad järelevalve
(kontrolli) liigid kahte erisfääri kuuluvate haldusülesannete täitjate üle.
Avalik-õiguslikule sfäärile on valdavalt iseloomulik haldusjärelevalve
(Vabariigi Valitsuse seadus, 1995, § 751 lõige 1) või muu eriseadusega
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sätestatud järelevalve. Näiteks riigipoolne järelevalve avalik-õigusliku
juriidilise isiku tegevuse üle selle nõukogu kaudu (näiteks Eesti Panga
nõukogu) (Eesti Panga seadus, 1993, § 6). Erasfääri kuuluvate haldusülesandeid täitvate isikute üle tehtav järelevalve (kontroll) toimub valdavalt
kas võlaõiguse, majandushaldusõiguse (majandustegevusõiguse), ühinguõiguse või korrakaitseõiguse (riiklik järelevalve) reeglite järgi.2
Järgnevas loetelus esitab autor erinevaid haldusülesandelise iseloomuga
tegutsemisvorme, millest osa ei vasta haldusekandja tunnustele (isik, kellel
on haldusülesande täitmise pädevus) ning kus haldusekandjate puhul on
toodud nii eraõiguslikus suhtes kui ka avalik-õiguslikus suhtes tegutsevad
haldusekandjad. Selle loeteluga on soovitud esitada haldusorganisatsiooni
võimalikult lai kirjeldus. Autor annab endale samas aru, et õiguspraktiliselt on eelkõige tähtis see, millises vormis haldusülesandeid täidetakse (kas
on tegu avalik-õigusliku või eraõigusliku suhtega). Alljärgnevas loetelus
nimetatud isikute vahel aga ei pruugi olla alati kindlat õigusvaldkondlikku
piiri – kõik sõltub sellest, millise pädevuse on konkreetsele isikule konkreetses tüüpjuhtumis seadus andud (vt joonis 2).
Eesti halduskorralduses on võimalik eristada järgmisi haldusekandjate jm halduse tegevuses osalemise vorme (olgu öeldud, et esineb muidki
vorme ja segavorme).
I.

Avalik-õiguslik sfäär (avaliku halduse kandjad, autori hinnangul
haldusekandjad Vabariigi Valitsuse seaduse § 751 lõike 4 ja
korrakaitseseaduse § 1 lõike 7 mõttes3 (Vabariigi Valitsuse seadus,
1995; Korrakaitseseadus, 2011)) (vt joonis 1).

1. Avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Otsese halduse kandjana
riik ning kaudsete avaliku halduse kandjatena KOV-i üksused4 ja
2

3
4
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Nende kontrollivormide osas õigusharuti peab autor silmas järgmist: võlaõiguslik kontroll – tsiviilõigusliku lepingu pooled on õigustatud teineteiselt nõudma
lepingujärgseid kohustusi; majandushaldusõigus (majandustegevusõigus) – majandushaldusasutuse tegevus ettevõtja majandustegevuse peatamisel, keelamisel, tegevusloa peatamisel ja kehtetuks tunnistamisel; ühinguõigus – äriühingu,
mittetulundusühingu või sihtasustuse omaniku või asutajapoolne põhikirjajärgne
kontroll ühingu või sihtasutuse tegevuse üle; korrakaitseõigus (riiklik järelevalve)
– korrakaitseorgani tegevus vastutava isiku üle avaliku korra kaitsel.
Viidatud sätted käsitlevad haldusekandjatevahelist haldusjärelevalvet.
Maurer käsitleb haldusekandjatena riiki ja kohaliku omavalitsuse üksusi eraldi,
rääkides viimastest kui kommunaalkorporatsioonidest.

muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud5, mis jagunevad lähtuvalt
organisatsioonilisest ülesehitusest6 (Maurer, 2004, lk 376–403; Merusk,
1996, lk 174, 178; Madise, 2017, lk 78–82 ):
1.1. Korporatsioonid
1.1.1. Territoriaalkorporatsioonid (riik ja KOV-i üksused –
vallad ja linnad) 7
1.1.2. Personaalkorporatsioonid (näiteks Kohtutäiturite ja
Pankrotihaldurite Koda)
1.2. Avalik-õiguslikud juriidilisest isikust asutused (näiteks Eesti
Rahvusraamatukogu, Eesti Rahvusringhääling)
1.3. Avalik-õiguslikud sihtasutused (näiteks Eesti Pank, Eesti
Haigekassa)
2. Eraõiguslikud haldusekandjad avalik-õiguslikus suhtes. Avalike
ülesannete üleandmise mudelite kohta vaata täpsemalt Kalle Meruski
artiklist „Avalike ülesannete eraõiguslikele isikutele üleandmise piirid”
(Merusk, 2000, lk 505–507).
2.1. Avalik-õiguslikke ülesandeid täitma volitatud eraõiguslikud
isikud. Näiteks kriminaalhooldusühing kriminaalhooldusseaduse8 mõttes ning teatud piiratud juhtudel abipolitseinik,
vabatahtlik merepäästja ja vabatahtlik päästja. Nende vabatahtlike
väljaõpe on kaheastmeline, mõlemad etapid lõppevad arvestusega
ning seaduses ettenähtud iseseisva korrakaitselise sekkumisõiguse
pädevuse võivad vabatahtlikud saada pärast väljaõppe teise
astme läbimist. Siinkohal tuleb tähelepanelik olla, kas ja
millises ulatuses nimetatud iseseisev sekkumisõiguslik pädevus
seadusega antud on. Kui pädevus on antud täitmiseks koos
mõne riigiametnikuga, ei ole vabatahtlik iseseisev haldusekandja,
vaid haldusabiline (vt täpsemalt piiri seadmisest vabatahtlike
haldusekandjaks ja haldusabiliseks olemise vahel abipolitseiniku
5
6

7
8

Portaali www.eesti.ee andmetel on muid avalik-õiguslikke juriidilisi isikuid üle 20.
Avalik-õiguslikke juriidilisi isikuid jaotatakse ka põhiseadusliku autonoomiaga
varustatud avalik-õiguslikeks juriidilisteks isikuteks (ülikooli ja teadusasutuse
autonoomia, Eesti Panga autonoomia ning kohaliku omavalitsuse autonoomia)
ning muudeks avalik-õiguslikeks juriidilisteks isikuteks, mille juriidiline staatus ja
pädevus tuginevad üksnes seadusele.

Alates KOV-i üksustest on tegu kaudse halduse avaldamisvormidega.

Vt kriminaalhooldusseadus § 3 lõige 2: „Kriminaalhoolduse ülesanded võib anda
ka mittetulundusühingule (kriminaalhooldusühingule), mille üheks põhikirjaliseks
tegevuseks on kriminaalhoolduse teostamine.”
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näitel all haldusabilisi käsitlevas osas) (Abipolitseiniku seadus,
2010; Päästeseadus, 2010, §-d 32–43; Politsei ja piirivalve seadus,
2009, §-d 1081–10818; Kriminaalhooldusseadus, 1997, § 3 lõige
2). Seadusandja on pigem ettevaatlik riikliku järelevalve alase
(korrakaitselise) pädevuse andmisega eraõiguslikele isikutele
ja sätestab siin piirid kitsamalt kui riigi ja KOV-i üksuste puhul
(Laaring, 2017, lk 29). Nii kohtab avalik-õiguslikke ülesandeid
täitma volitatud eraõiguslikke isikuid pigem toetava halduse
valdkonnas, näiteks eraõiguslik varjupaigateenuse osutamise
üle otsustaja KOV-i üksusega sõlmitud halduslepingu alusel
(Sotsiaalhoolekande seadus, 2015, § 31 lõige 2).
2.2. Vabakutselised ametnikud (näiteks notar ja kohtutäitur
(Aedmaa, 2004, lk 43))

II.

Vahevormid ja osalise õigusvõimega üksused

3. Haldusabilised (halduse abistajad). Haldusabilised ei muutu iseseisvaks
haldusülesannete täitmisel, vaid täidavad halduse tellimusel ja korraldusel abistava iseloomuga toiminguid (Maurer, 2004, lk 404), teisisõnu
ei ole nad iseseisvad haldusekandjad, kuna neil ei ole iseseisvat pädevust.
Näiteks kriminaalhooldusabiline, kes vastavalt kriminaalhooldusseaduse § 17 lõigetele 1 ja 2 täidab kriminaalhooldusülesandeid oma
vabast ajast ja tasu saamata ning tegutseb kriminaalhooldusametniku
juhendamisel (Kriminaalhooldusseadus, 1997); autori hinnangul ka
abipolitseinik, vabatahtlik merepäästja ja vabatahtlik päästja enne
vabatahtlike väljaõppe teise etapi läbimist ning üldjuhul ka pärast
väljaõppe teise etapi läbimist. Autor seab viimati nimetatud vabatahtlike
haldusekandjaks olemise ja haldusabiliseks olemise piiri lähtudes sellest,
millise pädevuse seadus enne ja pärast väljaõppe teise etapi läbimist
vabatahtlikule annab. Näiteks sätestab abipolitseiniku seadus, et esimese
astme õppe läbinud ja arvestuse sooritanud abipolitseinik võib osaleda
politsei tegevuses koos politseiametnikuga – seega on esimese astme
läbinud abipolitseinik haldusabilise staatuses. Teise astme õppe läbinud
abipolitseinik on samuti haldusabilise staatuses (abistavad politseid,
kohaldavad meetmeid politseiametniku korraldusel), välja arvatud
kahel juhul, kus abipolitseinikku võib autori hinnangul käsitleda
haldusekandjana. Nimelt võib teise astme õppe läbinud abipolitseinik
politsei ülesandel teostada iseseisvalt järelevalvet: esiteks avalikus kohas
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4.
5.
6.
7.

III.

käitumise nõuete üle ning teiseks avalikku korda ähvardava vahetu
kõrgendatud ohu tõrjumiseks. Abipolitseinikul on sellisel juhul iseseisev
pädevus rakendada talle tema pädevusse antud korrakaitsemeetmeid
(iseseisev sekkumisõigus), muu hulgas teha ettekirjutusi, peatada
isikuid küsitlemiseks või vallasasju läbi vaadata, kusjuures ta ei rakenda
nimetatud meetmeid politsei korraldusel ega teda konkreetsel juhul
abistades, vaid teeb sekkumisõigusliku otsuse ise (Abipolitseiniku
seadus, 2010, §-d 3, 8 ja 16; Korrakaitseseadus, 2011, §-d 28, 30 ja 49).
Riigi või KOV-i asutuse juures asuvad ühiskondlikud komisjonid
(näiteks vanglakomisjon (Vangistusseadus, 2000, §-d 108–1081))
Põhiseadusliku autonoomiaga teadusasutustena ülikoolide
teaduskonnad/instituudid (Eesti Vabariigi põhiseadus, 1992, § 38)
Linnaosad, osavallad (Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, 1993,
§-d 56–58)
Erinevad koostöövormid. Haldusorganid teevad nii haldusekandjate
sees kui ka haldusekandjate vahel9 eri valdkondades koostööd, millest
osa on reguleeritud seadusega (vt näiteks korrakaitseseaduse § 10
(korrakaitseorganite koostöö), hädaolukorra seaduse § 5 (regionaalne
kriisikomisjon), kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse
alusel tegutsevad omavalitsusliidud oma liikmete huve esindades,
asutustena tegutsevad KOV üksuste ühisasutused (nt põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 61 lõike 3 järgi asutatud mitme valla ühiskool));
osa aga lähtub haldusõiguse vormivabaduse ja eesmärgipärasuse
põhimõttest (näiteks korrakaitselased ümarlauad ja ühisreidid
riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse üksuste vahel) (Laaring, 2017, lk
43–44; Madise, 2017, lk 975–977; Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude
seadus (2002); Korrakaitseseadus, 2011; Hädaolukorra seadus, 2017;
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, 2010).

Eraõiguslik sfäär

8. Avaliku halduse ülesannet eraõiguslikus vormis täitma volitatud või
kaasatud eraõiguslikud isikud – avalike haldusülesannete privatiseerimine. Näiteks iga halduskoostööseadusega lubatud tsiviilõigusliku
9

Valdavalt tegutsevad haldusekandjate ühendused siiski eraõiguslikena, s.o on asutatud eraõiguslike isikutena ja tegutsevad eraõiguslikus vormis. Samas võib eraõiguslikke ühendusi volitada seadusega või seaduse alusel täitma haldusülesandeid
avalik-õiguslikus vormis.
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lepinguga haldusülesandelise volituse saanud isik (Maurer, 2004, lk
344–345; Halduskoostöö seadus, 2003, § 3 lõige 4). Riigikohus on
öelnud, et tsiviilõigusliku lepinguga võib tegu olla juhul, kui eraisik (nt
ettevõtjast kinnisvaraarendaja) üksnes kaasatakse teenuse tellimise
korras KOV-i üksuse poolt avaliku ülesande täitmisse (nt avalike teede
ning tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamine), ilma et isikule oleks üle antud
võimuvolitusi või lepinguga reguleeritaks kolmandate isikute õigusi
(Riigikohtu halduskolleegiumi otsus, 2003, p 12; Kanger, 2010, lk 7–8).
9. Ettevõtetes tegutsevad erikontrollid kui eraõiguslikele isikutele
kohustuste jagamise erijuhtum. Näiteks töökeskkonnavolinik, kes on
vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §-le 17 töötajate valitud
esindaja töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes (Maurer, 2004, lk 405;
Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, 1999).
10. Seadusega kehtestatud litsentseeritud või akrediteeritud kutse- või
majandustegevuses tegutsevad erikontrollid. Näiteks seadme ohutuse
(näiteks gaasiseadme, elektriseadme) üle kohustuslikku tehnilist
kontrolli (auditit) tegev inspekteerimisasutusena akrediteeritud isik
seadme ohutuse seaduse mõttes; korstnapühkija kutsetunnistusega isik
tuleohutuse seaduse mõttes) – nende erikontrollide tegevus võib seadusest tulenevalt osaliselt või suures osas ulatuda avalik-õiguslikku vormi,
tehes erikontrolli seadusest tuleneva pädevuse ulatuses eraõiguslikuks
haldusekandjaks avalik-õiguslikus suhtes (näiteks mootorsõiduki ja
selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontroll liiklusseaduse mõttes,
kus kontrolli tegevusest sõltub otseselt sõiduki liikluses osalemise
õigus) (Aedmaa, 2004, lk 43; Seadme ohutuse seadus, 2015, §-d 8–10;
Tuleohutuse seadus, 2010, § 11; Liiklusseadus, 2010, § 73 lõige 4).
11. Riigi ja või KOV-i üksuste poolt asutatud või osalusega eraõiguslikud
juriidilised isikud
11.1. Sihtasutused ja mittetulundusühingud. Sihtasutustest on selle
artiklis eespool juba juttu olnud, sest riigi asutatud eraõiguslik
sihtasutus võib lähtuvalt oma ülesannete iseloomust siiski
haldusekandjana tegutseda – vt ülal Tartu Ülikooli Kliinikumi
näide; ka võib teda nagu iga teistki juriidilist isikut või selle
organit organilaenu korras haldusekandja staatusesse tõsta
(vt all organilaenu puudutav osa). Samasuguses kahetises
staatuses on riigi ja/või KOV-i üksuste osalusel tegutsevad
mittetulundusühingud.
11.2. Äriühingud. Ka äriühingute staatust on selles artiklis põgusalt käsitletud. Üldiselt neid nende peamise ülesande (majandus52

tegevus) tõttu haldusekandjateks pidada ei saa, kuid just siin võib
kaudne riigihaldus kõige laiemas mõttes siiski kõne alla tulla.
Õiguskirjanduses käsitletakse ka mõistet segamajandus-ettevõtted
(Hoffmann-Riem, 2006, lk 915–916). Siinkohal on hea näide AS Eesti
Vanglatööstus, mis on riigile kuuluv ettevõte ja tegeleb kinnipeetavate
tööhõivega tootmisüksuste põhjal (Eesti Vanglatööstus, 2018).
Kinnipeetava tööga kindlustamise tagamise küsimused on avalikõiguslikud, kuid oma viimases faasis, kinnipeetav töötamas
tootmisüksuses, on selles tööhõiveprotsessis oluline roll kanda
äriühingul.
12. Eraõiguslike isikute kohustamine (koormised). Näiteks võib kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse § 36 lõike 3 järgi kehtestada KOV
koormise füüsilistele ja juriidilistele isikutele nende omandis või
valduses oleva kinnistu või muu nende kasutuses oleva territooriumi
ning sellega vahetult piirneva üldkasutatava territooriumi heakorra
tagamiseks) (Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, 1993).
Eraldi väärib nimetamist nn organilaenu (Organleihe) institutsioon. Siin
kasutab üks haldusekandja teise haldusekandja organit oma ülesannete
täitmiseks (Maurer, 2004, lk 353). Selline organilaen ei toimu ainult
haldusekandjate vahel, vaid haldusekandja n-ö laenab oma tegevuseks
ka eraõigusliku isiku, kes muutub seeläbi ülesande täitmise mahus
haldusekandjaks (Saksa õiguses Beliehene) (Hoffmann-Riem, 2006, s 916–
917). Eesti õiguses reguleerib organilaenu halduskoostööseadus, mis nimetab
sellist tegevust haldusülesannete täitmiseks volitamiseks. Nii võib kohaliku
omavalitsuse üksus või mõni eraõiguslik isik olla hõlmatud riigi haldusesse,
kui talle on antud seadusega või seaduse alusel täita riigi haldusülesanne.10

Kokkuvõte
Avaliku haldusega hõlmatavad mõisted ei ole siiani Eesti õiguskirjanduses (saati õigusregulatsioonis) kindlapiiriliselt sisustatud. Avalik haldus ise
10

Vt halduskoostöö seadus § 3 lõige 1: „Kohaliku omavalitsuse üksuse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku, eraõigusliku juriidilise isiku (edaspidi käesolevas
jaos juriidiline isik) või füüsilise isiku võib volitada riigi haldusülesannet täitma
seadusega, seaduse alusel antud haldusaktiga või seaduse alusel käesolevas seaduses
sätestatud tingimustel ja korras sõlmitud halduslepinguga.”

53

võib olla üldmõiste (hõlmates nii oma tegevuse avalik-õigusliku vormi kui
ka eraõigusliku vormi) ning võib olla erimõiste (tähistades pelgalt halduse
tegevuse avalik-õiguslikku vormi). Avalikku haldust võib halduskorralduslikus mõttes avada väga laialt (kuni riigi osalusega ettevõtete tegevuseni
või kodanikualgatusliku tegevuseni välja). Sama vahetegu (kitsam ja laiem
mõõde lähtuvalt haldusülesannete täitmise õiguslikust vormist) on täheldatav halduseorganisatsiooni osise, haldusekandja mõiste sisustamisel. Nii
võib rääkida eraõiguslikus suhtes haldusülesannet täitvast eraõiguslikust
isikust kui haldusekandjast laiemas mõttes, kitsamas mõttes jääb haldusekandja avalik-õiguslikku tegevusvormi. Haldusekandja eritüübid võivad
avalduda korraga ühe isiku tegevuses, olenevalt sellest, millises suhtes ja
vormis on talle haldusülesandeline pädevus antud. Näiteks võib riigi asutatud sihtasutus olla eraõiguslik haldusekandja eraõiguslikus suhtes, kui ta
täidab talle asutamisdokumentidega antud haldusülesandeid. Teisalt võib
ta olla mõnd muud ülesannet täites eraõiguslik haldusekandja avalik-õiguslikus suhtes, kui ta täidab talle halduslepinguga antud haldusülesandeid.
Avalikus halduses on eristatav riigi haldus ja KOV-i haldus. Mõlemad saavad oma ülesandeid volitada täitma teisi isikuid. Sellest johtuvalt on kaks
lähenemist otsese ja kaudse halduse mõistele. Nii võib ühe lähenemisena
riigi halduse ja KOV-i halduse omakorda jaotada otseseks ja kaudseks avalikuks halduseks. Teise lähenemisena (eeskätt ka selles artiklis käsitletuna)
on otsene haldus ainult riigi haldus ning kaudse halduse hulka kuulub ka
kogu KOV-i haldus. Otsene avalik haldus on organisatsiooniliselt ühtsem,
kaudne avalik haldus seevastu väga kirev ja eripalgeline. Kaudse avaliku
haldusena tegutsev haldusorganisatsioon on siiski haldusorganisatsiooniõiguse teoreetilistele allikatele ja õigusaktidele tuginedes hoomatavalt
kirjeldatav, kuid eri vormides ajas arenev ja muutuv. Autor möönab, et
haldusorganisatsiooni kirjeldamisel nende täitjate järgi puudub märgatav
õiguspraktiline kasutegur: Eesti õiguspraktikas on määrav siiski avaliku
halduse ülesande täitmise õigusvaldkondlik vorm, mitte selle täitja, haldusekandja organisatsiooniline vorm. Just haldusülesande täitja ja selle adressaadi vahelise õigussuhte iseloom (avalik-õiguslik või eraõiguslik) määrab,
kas haldusülesande täitmise käigus tehtud otsus on haldusakt, kas vaidlusküsimus lahendatakse halduskohtus või maakohtus jne (Parrest, 2014, lk
732–733). Ometi leiab autor, kui haldusorganisatsiooniõiguse (halduskorralduse) kaudse avaliku halduse üldosalist õigusregulatsiooni tulevikus ka
ei sätestata, on oluline selle pidev käsitlus ja selgitamine nii õigusalases kui
ka populaarteaduslikus kirjanduses. See on selge ja läbipaistva valitsemise
huvides.
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riik
KOV-i üksused
muud avalik-õiguslikud
juriidilised isikud
eraõiguslikud
haldusekandjad
vabakutselised
ametnikud

JOONIS 1.
Avalik-õiguslik sfäär: haldusekandjad – avaliku halduse kandjad

Avalikõiguslik

riik

KOV-i üksus
(nt Tallinna linn)

Vahevormid
ja/või
osalise
pädevusega

Eraõiguslik

riigi või KOV-i asutuse
juures asuvad ühiskondlikud komisjonid (nt
vangalakomisjon)

haldusülesandeliste
volitustega eraõiguslikud haldusekandjad (nt vallaga sõlmitud
lepingu alusel avalikku
teed ehitav ettevõtja)

haldusabilised
(nt kriminaalhooldusabiline)

muud avalikõiguslikud isikud
(nt Haigekassa)

eri koostöövormid
(nt regionaalne kriisikomisjon, mitme valla
ühiskool)

haldusülesandeliste
volitustega eraõiguslikud haldusekandjad (nt kriminaalhooldusühing)

põhiseaduslikud
autonoomiaga teadusasutustena ülikoolide
teaduskonnad/instituudid (nt Tartu Ülikooli
füüsika instituut)

vabakutselised
ametnikud (nt notar)

linnaosad, osavallad
(nt Pirita linnaosa)

erikontrollid (nt
töökeskkonnavolinik,
korstnapühkija)
riigi või KOV-i asutatud
või osalusega isikud:
sihtasutused, äriühingud, mittetulundusühingud (nt AS Eesti
Vangalatööstus)
koormised (nt heakorratööd kinnistuga
piirneval üldkasutataval
maa-alal)

JOONIS 2.
Halduskorraldusliku tegevuse eri vormid
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Relvajõudude õigusest kasutada
vahetut sundi korrakaitses
Silva Kirsimägi
Sisekaitseakadeemia õigus- ja sotsiaalteaduste keskuse lektor
Märksõnad: vahetu sund, julgeolek, korrakaitse, tsiviil-militaarkoostöö

Sissejuhatus
M. Tullius Cicero on öelnud: „Riigi turvalisus seisneb tema seadustes”
(Sweet, 2005, lk 213). Läbi ajaloo on riik püüdnud luua vahendeid, et tagada
õiguskorda, ja vahetu sund on üks selline vahend. Kuna vahetu sund kujutab endast võimalikku isiku õiguste riivamist füüsilise jõu, selle abivahendite ja relvade kasutamise näol, peavad selle kasutamise tingimused ja kord
olema reguleeritud õigusselgelt. Kuigi seadused peavad olema üheselt selged ja arusaadavad kõigile, on see oluline eelkõige nende rakendajale, et
tagada seadusest tulenevate ülesannete täitmine. Küsimused, mis seonduvad ühiskonna turvalisuse tagamisega, on alati aktuaalsed. Sõltub ju sellest
kõikide ühiskonnaliikmete heaolu tervikuna.
Sõltuvalt vajadusest võivad korrakaitses rakendada vahetut sundi korrakaitseseaduses (edaspidi ka KorS) sätestatud juhtudel peale politsei veel
relvajõud: nii Kaitsevägi kui ka Kaitseliit. Relvajõude kaasatakse korrakaitselise ülesande täitmisse vahetu sunni rakendamise õigusega KorS-i
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5. peatükis vahetu sunni kohaldamiseks ette nähtud üldalustel. Muude
ülesannete täitmisel vahetu sunni kasutamine relvajõudude poolt on reguleeritud kaitseväe korralduse seaduse §-s 49. Küsimus, mis tõstatub relvajõudude kasutamisel, ei ole mitte vahetu sunni kasutamise lubatavus, vaid
see, milliste õigustega relvajõude avaliku korra kaitsesse kaasatakse. Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamise regulatsioon on sätestatud KorS-i §-des 161–
162. Samas kasutavad Kaitsevägi ja Kaitseliit oma tegevuses sõjaväerelvi,
mis on relvaseaduse § 3 kohaselt põhiliselt ette nähtud Kaitseväele ja Kaitseliidule lahingutegevuseks ning Kaitseväele, Kaitseliidule ja Kaitseministeeriumi valitsemisalas olevatele asutustele teenistusülesannete täitmiseks.
Ülesanded, mille lahendamisse relvajõude kaasatakse, võivad eeldada sellise tulejõu kasutamist, mis on olemas üksnes relvajõududel. Kehtiv õigus
ei reguleeri üheselt, et relvajõud võivad vajadusel kasutada korrakaitseliste
ülesannete täitmisel sõjaväerelvi.
Vahetu sunni kasutamise puhul on tähtis ka relvajõudude liikmete väljaõpe. KorS § 162 lõike 2 järgi võib avaliku korra kaitsesse kaasata vaid selle
ülesande täitmiseks vajaliku väljaõppe läbinud kaitseväelase või Kaitseliidu
tegevliikme. Seaduse tasemel ei ole reguleeritud, millised nõuded peavad
olema täidetud, et relvajõu liige tohiks teha õiguskorra kaitsel politseiga
koostööd. Kuidas riik tagab, et avaliku korra kaitsesse kaasatud kaitseväelasel ja Kaitseliidu tegevliikmel on vajalik väljaõpe läbitud? Reguleerimatus võib tingida olukorra, kus õiguskorra säilitamisele kaasatakse relvajõudude liikmed, kellel puudub ettevalmistus täita mittesõjalisi ülesandeid,
mis võib omakorda kaasa tuua ebaproportsionaalse jõu kasutamise.
Artikli esimeses peatükis antakse lühike ülevaade vahetu sunni olemusest ja esitatakse selle rakendamise põhimõtted. Teises peatükis keskendutakse küsimustele, mis võivad tekkida, kui relvajõude kaasatakse
vahetu sunni rakendamise õigusega korrakaitseliste ülesannete täitmisse ja julgeoleku tagamisse nii eriolukorra kui ka erakorralise seisukorra ajal.
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1. VAHETU SUNNI TÄHENDUS JA SELLE RAKENDAMISE
PÕHIMÕTTED NING KAITSEVÄE JA KAITSELIIDU KAASAMISE
KORD
1.1. Vahetu sunni tähendus ja selle rakendamise põhimõtted

Halduse – nii nagu põhiseadusegi – määravad oma aja poliitilised, sotsiaalsed, majanduslikud, tehnilised ja kultuurilised seosed, kusjuures olulist osa
ei etenda ainult faktiline olukord ja senine areng, vaid ka üldised ettekujutused ja ootused (Maurer, 2004, lk 8). Nii on ka Eesti riik püüdnud õiguskorra kaitseks luua erinevaid õiguslikke vahendeid, mis vastaksid elanikkonna ootustele. Inimeste tähtsaim ootus on see, et riik tagaks turvalisuse
kui olulise õigushüve. Selleks peab riik olema kehtestanud nii üksikisiku
õiguslike hüvede kui ka üldiste hüvede, nagu avaliku korra ja riigi julgeoleku kaitseks halduslikud sunnivahendid.
Õigusdogmaatikas liigitatakse haldussunnivahendid traditsiooniliselt
kolme põhirühma: haldustõkendid, taastusvahendid ja halduskaristused.
Haldustõkendid on haldussunnivahenditest enam levinud. Haldustõkendid
on vahetu sunni abinõud, mis hõlmavad eelkõige politsei poolt rakendatavaid erivahendeid ja ohjeldamise meetmeid; samuti isiku toimetamine haldusorgani ametiruumi, isiku halduskinnipidamine (sh kinnipidamine interneerimislaagris ja kainenemisele paigutamine); isiku ja
tema asjade läbivaatus, asjade ja dokumentide äravõtmine; sõidukite,
seadmete ja rajatiste kasutamise peatamine või keelustamine; isiku sõiduki juhtimiselt kõrvaldamine; loasüsteemi kaudu omandatu kasutusõiguse piiramine, sh tegevus- ja tegutsemislubade peatamine; ning sõiduki kinnipidamine. Vahetu sund on haldustõkend, mille eesmärk on
õigusrikkumise tõkestamine ja selle kahjulike tagajärgede ärahoidmine
(Koolmeister, 1998, lk 382). Haldusõiguslikult on vahetu sunni puhul
tegemist toiminguga. Haldusmenetluse seaduse (edaspidi ka HMS) § 106
lõige 1 sätestab: „Toiming on haldusorgani tegevus, mis ei ole õigusakti
andmine ja mida ei sooritata tsiviilõigussuhtes.” Toiminguteks peetakse
kõiki selliseid asutuste meetmeid, mis ei kujuta endast õigusakti andmist, s.o tahteavaldust õiguste või kohustuste tekitamiseks, muutmiseks
või lõpetamiseks (Aedmaa, et al., 2004, lk 467). Näiteks on toiminguna
käsitletav isiku kinnipidamine.
Toimingu definitsioonis sisalduv vastandamine õigusaktidele ei
tähenda, et toimingu sooritamine ei võiks üldse kaasa tuua õiguslikke tagajärgi, vaid seda, et toimingus puudub õigussuhteid reguleeriv
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tahteavaldus (Ibid, lk 469). Näiteks kumminuia kasutamisel õigusrikkuja vastu on politsei tahe suunatud korrarikkumise kõrvaldamisele.
Õiguslikud tagajärjed võivad aga kaasneda, kui kumminuia kasutamisel
puuduvad õiguslikud ja faktilised alused ning isikule tekitati kehavigastusi, millega kaasneb kannatanul õigus esitada kaebus politsei tegevuse
peale. Näiteks on pöördutud vastava kaebusega EIK poole seoses Tallinna kesklinnas 2007. aasta aprillis aset leidnud pronksiöö sündmustega, mille käigus tõkestasid ligikaudu tuhat politseinikku massiliste
korratuste toimepanekut. Kaebajad leidsid, et neid väärkoheldi vahistamise ja sellele järgnenud lühiajalise kinnipidamise ajal. Avaldus EIKile oli inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklite 3 ja
5 rikkumise tuvastamiseks. Ühe kaebuse puhul leidis EIK, et jõu kasutamine ei olnud vajalik, kuna isik lebas juba maas. Seetõttu oleks olnud
võimalik saavutada tema üle kontrolli ilma kumminuia kasutamiseta.
EIK ei välistanud, et jõu kasutamine võis kõnealuste sündmuste ajal olla
vajalik, kuid siin oli oluline eelkõige fakt, et jõudu kasutasid kolm politseinikku korraga juba maas lebavate isikute suhtes. Politsei jõukasutuse
tõttu murdus isiku käeluu. Sellest kaasusest võib leida olulise põhimõtte,
millega peab jõu kasutamisel arvestama. Nimelt leidis kohus, et „Jõu
kasutamine peab olema vältimatu ning tulenema vahetult kinnipeetud
isiku käitumisest” (Pronksiöö sündmused Tallinnas: Korobov jt vs. Eesti,
10195/08, Euroopa Inimõiguste Kohus, lahend nr 10195/08, 2013).
Vahetu sund haldussunnivahendina on omane just riiklikule järelevalvele kui ohutõrjele. Üheski muus haldustegevuse valdkonnas ei ole vajadust
sekkuda isikute õigustesse nii vahetute ning ühtlasi äärmiselt riivavate ja
kiireloomuliste vahenditega, kui seda nõuab avalikku korda ähvardava ohu
tõrjumine. Seetõttu kujutab vahetu sund endast kõige otsesemat ja üldjuhul
kõige raskemat isiku põhiõiguste riivamist: füüsilise jõu, selle abivahendite
ja relvade kasutamist. Proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt on tegemist
haldussunnivahendiga ultima ratio, mida saab kasutada üksnes siis, kui
muud võimalikud vahendid on oma mõju ammendanud või neid ei ole
võimalik kasutada. (Riigikogu, 2011) Kuna vahetu sund piirab intensiivselt isiku põhiõigusi, siis vajab selle kasutamine seaduslikku alust, et välistada võimu kuritarvitamist. Põhiõigused saavad oma kaitsejõudu realiseerida üksnes siis, kui sobimatud, mittevajalikud ja ülemäärased piirangud
on välistatud. Seadus on demokraatlikus ühiskonnas vajalik siis, kui see
on püstitatud eesmärgi saavutamiseks sobiv ehk kohane, vajalik kitsamas
tähenduses ehk tarvilik ning mõõdukas ehk proportsionaalne kitsamas
tähenduses. (Truuväli, 2002, § 11 punkt 3)
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PS § 11 teises lauses sisalduva proportsionaalsuse põhimõtte vastavust
kontrollib kohus kolmel järjestikulisel astmel: kõigepealt abinõu sobivust,
siis vajalikkust ja vajaduse korral ka proportsionaalsust kitsamas tähenduses ehk mõõdukust. Seega võib põhiõigusesse sekkumise korral kontrollida riive sisulist õigustatust alljärgnevate küsimuste kaudu (Vallikivi 2003,
lk 205):
1. Kas soovitud eesmärgi saavutamiseks valitud abinõu on sobiv?
2. Kas abinõu on vajalik kitsamas tähenduses?
3. Kas abinõu on mõõdukas ehk proportsionaalne kitsamas tähenduses?
Sarnased proportsionaalsuse põhimõtet hõlmavad elemendid, nagu abinõu sobivus, vajalikkus ja eesmärgipärasus, sisalduvad ka KorS §-s 7, mille
kohaselt kohaldab korrakaitseorgan mitmest sobivast ja vajalikust riikliku
järelevalve meetmest seda, mis nii isikut kui ka üldsust eeldatavalt kõige
vähem kahjustab; kohaldab ainult sellist riikliku järelevalve meedet, mis
on proportsionaalne, arvestades meetmega taotletavat eesmärki ja kiireloomulist kohaldamist nõudvat olukorda, ja kohaldab riikliku järelevalve
meedet vaid nii kaua, kui selle eesmärk on saavutatud või seda ei ole enam
võimalik saavutada (Korrakaitseseadus, 2014). Selleks et hinnata, kas otsus
kasutada vahetut sundi on kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega, on
Euroopa Komisjon esitanud politseiametnikele mõeldud käsiraamatus
järgmised pidepunktid (Murdoch, 2013, p 30):
1. on reaalne põhjus sekkumiseks;
2. eelnevalt on valitud selline vahend, mis riivab isiku õigusi kõige
vähem ja võimaldab soovitud eesmärki saavutada kõige paremini;
3. vahetu sunni kasutamine tuleneb seaduses esitatud alustest ja korrast;
4. vahendeid valitakse sõltuvalt vajadusest ja neid kasutatakse sõltuvalt
olukorrast;
5. vahetu sunni kasutamise mõju peab olema ettenähtav;
6. otsus vahetu sunni kasutamiseks peab olema läbipaistev.
Käitumine, milleks isikut sunnitakse vahetut sundi kasutades, võib väljenduda nii kohustuses lahkuda viibimiskeelu alalt või vastupidi, tegevusetuks
jäämise või talumise kohustuses, näiteks kaaslase vastu vägivaldselt käituva
isiku kohustus mitte osutada vastupanu, kui teda üritatakse rahustada.
Seega on vahetu sunni eesmärk suunata isikut täitma kohustust.
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Korrakaitseseadus annab vahetu sunni rakendamise ainupädevuse politseile (Korrakaitseseadus, 2014, § 6). Muu korrakaitseorgani pädevus vahetu
sunni kasutamiseks tuleneb vastavast eriseadusest. Näiteks reguleerib vangistusseadus vahetu sunni kasutamist vanglateenistuse ametniku poolt.
Kehtivas õiguses on vahetu sunni rakendamise alused ja kord reguleeritud KorS 5. peatükis, mille § 75 lõike 1 kohaselt „Füüsilist jõudu, erivahendit või relva võib kasutada politsei”. Teised korrakaitseorganid võivad
füüsilist jõudu, erivahendit või relva kasutada ainult seaduses sätestatud
juhtudel. Sellisel juhul peab eriseaduses täpsustatud vahetu sunni regulatsiooni olemasolul järgima korrakaitseseaduse põhimõtteid. Erisustega saab
vahetu sunni kasutamise aluseid üksnes täpsustada ja kitsendada, mitte
laiendada, st muuta võimaliku sunni rakendamise adressaadi jaoks ebasoodsamaks (Riigikogu, 2011).
KorS § 76 lõike 1 järgi võib politsei või muu korrakaitseorgan kohaldada
vahetut sundi ainult juhul, kui isikule kehtiva haldusaktiga ohu väljaselgitamiseks, tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks pandud kohustuse täitmise tagamine muu haldussunnivahendiga ei ole võimalik või ei
ole õigel ajal võimalik. Vahetu sunni rakendamiseks annab aluse ka KorS
§ 28 lõige 3, mille kohaselt tohib vahetut sundi kohaldada üksnes siis, kui
KorS § 28 lõikes 1 nimetatud ettekirjutuse täitmine ei ole asendustäitmise
ja sunniraha seaduses sätestatud vahenditega võimalik või ei anna tulemusi
ning ettekirjutuse täitmist on võimalik saavutada vahetu sunniga.
Korrakaitse üldisest määratlusest tulenevalt on avaliku korra ja turvalisuse kaitseks vajalik isikute elu, tervist, vara ja turvatunnet ohustavate riskide vähendamine (Aedmaa, 2004, lk 501–502). Korrakaitseorganid, nagu
politsei, päästeteenistus ja ka Kaitsevägi, on peamised ametiorganid, kellel
lasub kohustus võimalike riigisiseste julgeolekuriskidega ja juba olemasolevate ohtudega tegeleda. See, kas inimese päästab terroristi käest laigulist
vormiriietust või tsiviilametiisikule kuuluvat riietust kandev teenistuja, ei
pruugi päästetu jaoks olla oluline, tema tahab tunda, et riik kaitseb teda.
Samas ei ole korrakaitseliste ülesannete täitmine relvajõudude primaarne
ülesanne, korrakaitseliste ülesannete täitmise üldpädevus kuulub tsiviilvõimule.
Tänapäeval vajavad relvajõudude abi üha enam sisejulgeoleku tagamisega tegelevad ametivõimud, nagu päästeteenistus ja politsei. Relvajõud
abistavad tsiviilvõime loodusõnnetuse või inimtegevuse tõttu aset leidnud katastroofi tagajärgede likvideerimisel või tagavad koostöös politseiga riigi turvalisuse. Põhjusi, miks relvajõude kaasata, on mitu, näiteks
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inimressurss, toimiv logistika ja tehnika. Oluline tegur on ka relvajõudude
kohene reageerimisvõimekus. (Weiss, 2011, p 398)
Mitmes kontinentaalse õigussüsteemiga Euroopa riigis, nagu Prantsusmaal, Itaalias, Hollandis, Soomes ja Ungaris, tegelevad julgeoleku tagamisega lisaks politseile poolsõjaväelised üksused, kellel on olemas väljaõpe nii
sõjaliste kui ka tsiviilülesannete täitmiseks ning mis oma tsentraliseerituse
ja hierarhilise ülesehituse poolest sarnanevad pigem sõjaväele. Poolsõjaväelised üksused on varustatud võrreldes politseiga raskema relvastusega,
näiteks soomustatud autod, lennukid, helikopterid ja kergjalaväe rühma
relvastus. Enim levinud ülesanded on piirikaitse, terrorismivastane võitlus
ja organiseeritud kuritegevuse tõkestamine. (Lioe, 2011, p 176)
Sarnaselt teistele Euroopa riikidele on relvajõudude kasutamine riigisiseselt lubatud ulatuslikumalt juhul, kui politsei või muude mittesõjaliste
organite ülesanded avaliku korra ja turvalisuse tagamisel on piiratumad.
Levinud arusaama järgi võib Kaitsevägi abistada politseid tavapärasest
suurema ohu ja häirete kõrvaldamisel. Riigisisese ohu tõrjumisel võib Kaitsevägi jõudu kasutada ilma sõjaseisukorda või erakorralist seisukorda välja
kuulutamata vaid juhul, kui oht põhiseaduslikule korrale on sedavõrd suur,
et võiks aset leida erakorralise seisukorra väljakuulutamine, kuid ohu kõrvaldamine nõuab vahetut tegutsemist. Praegu reguleerivad relvajõudude
poolt tsiviilvõimudele abi osutamist avaliku korra ja julgeoleku kaitsmiseks, sealhulgas hädaolukorra lahendamiseks, mitmed seadused, nagu
korrakaitseseadus, hädaolukorra seadus, erakorralise seisukorra seadus ja
kaitseväe korralduse seadus.
1.2. Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamise kord

Relvajõude rakendatakse KorS § 161 lõike 5 järgi siis, kui asjaomane asutus ei saa õigel ajal või üldse mitte seda ülesannet täita (Korrakaitseseadus,
2014). „Selline olukord võib tekkida eelkõige kahel juhul:
1) tegemist on eriti suuremahulise ohuolukorraga (nt pikaajalised massilised korratused) või ohuga, mis tekib paralleelselt muu suuremahulise
korrakaitseorganite ressursse siduva sündmusega (nt rahvusvaheline
tippkohtumine Eestis);
2) ohu tõrjumiseks on vajalik relvajõududel olemasolev erioskus, tehniline võimekus vms (terrorismivastane operatsioon)” (Laaring, 2017,
lk 64).
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Avaliku korra kaitsesse kaasamise koos vahetu sunni kasutamise õigusega
otsustab Vabariigi Valitsus Vabariigi Presidendi nõusolekul korraldusega
(Korrakaitseseadus, 2014, § 16¹ lõige 2). Nendeks juhtudeks, kui relvajõudude liikmed võivad kasutada korrakaitseliste ülesannete täitmisel vahetut
sundi, on karistusseadustiku §-des 237 (terrorikuritegu), 246 (rünne rahvusvaheliselt kaitstud isiku elule ja tervisele) ja 266 (omavoliline sissetung
ja lahkumisnõude täitmata jätmine) nimetatud kuritegude ennetamine,
samuti riigikaitseobjektivastase ründe ennetamine või tõkestamine ning
riigipiiri või ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületamise ennetamine ja
tõkestamine, sealhulgas riigipiiri ületamise ajutise piiramise või peatamise
korral riigipiiri seaduse §-s 17 nimetatud juhul ning sisepiiril piirikontrolli
ja riigipiiri valvamise kehtestamise korral riigipiiri seaduse §-s 113 nimetatud juhul. Sarnaselt Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamise korraldusega avaliku korra kaitsesse otsustab ka eriolukorra ja erakorralise seisukorra ajal
Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamise Vabariigi Valitsus Vabariigi Presidendi
nõusolekul korraldusega.
Kui Vabariigi Valitsus on hädaolukorra lahendamiseks kuulutanud
välja eriolukorra, võib ta otsustada eriolukorra piirkonnas liikluse korraldamiseks ja turvalisuse tagamiseks kaasata relvajõude (Hädaolukorra
seadus (edaspidi ka HOS), 2017, § 34 lõike 1 punkt 2). Vastav korraldus
esitatakse HOS § 35 lõike 1 kohaselt viivitamata Kaitseväe juhatajale või
Kaitseliidu ülemale, kes allutab kaasatud relvajõudude liikmed nende
ülema kaudu Vabariigi Valitsuse määratud ametiisikule. Turvalisuse
tagamiseks ja liikluse korraldamiseks on Kaitseväe ja Kaitseliidu tegevliikmel õigus kasutada vahetut sundi KorS 5. peatükis politseile ettenähtud alustel ja korras. Muude korrakaitseliste meetmete rakendamise
õigust relvajõudude liikmetel ei ole. Eriolukorda juhib vastavalt HOS
§ 24 lõikele 1 Vabariigi Valitsuse määratud minister, kellel on õigus määrata üks või mitu eriolukorra tööde juhti, kes juhivad eriolukorra töid
eriolukorra piirkonnas, koordineerivad avaliku korra ja liiklusohutuse
tagamist ning täidavad muid eriolukorra juhi antud ülesandeid. Eriolukorra ajal võivad HOS-i §-des 26, 27 ja 31 nimetatud meetmeid, nagu
töökohustus, valdusesse sisenemise ja viibimiskeeld, rakendada peale
eriolukorra juhi ja eriolukorra tööde juhi ka nende määratud ametiisikud, sealjuures võib eriolukorra juht määrata ametiisiku, kellel on õigus
neid meetmeid rakendada. Seega ei ole välistatud, et eriolukorra tööde
juht võib määrata eriolukorras liikluse korraldamisele ja turvalisuse
tagamisele kaasatud Kaitseliidu üksuse ülema ametiisikuks, kellel tekib
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peale vahetu sunni kasutamise ka õigus viibimiskeelu, töökohustuse ja
valdusesse sisenemise rakendamiseks. Autori arvates võib turvalisuse
tagamisele kaasatud Kaitseliidu tegevliikmel jääda selgusetuks, millised
õigused ja kohustused tal eriolukorra ajal sündmuse lahendamisel on.
Kui Kaitseliidu üksuse ülem on eriolukorra tööde juhi määratud ametiisikuks, kes peab tagama näiteks eriolukorra ajal turvalisust, siis ei ole
üheselt selge, kas ülesande täitmiseks võib ta anda lisaks vahetule sunnile ka oma alluvuses olevatele tegevväelastele korraldusi turvakontrolli
teostamiseks. Kuna hädaolukorra seaduse järgi võivad eriolukorra ajal
Kaitseväe ja Kaitseliidu tegevliikmed täita liikluse korraldamise ja turvalisuse tagamisega seotud ülesandeid, siis de lege ferenda võiks seadus
ette näha ka muid korrakaitselisi meetmeid. Teatud juhtudel ei ole vahetu
sund sündmuse lahendamisel ainuõige proportsionaalne ja põhjendatud
meede. Näiteks võib üleujutuse piirkonnas osutuda vajalikuks rakendada
kõrvaliste isikute suhtes viibimiskeeldu.
Erinevalt eriolukorrast, kui Kaitseväge või Kaitseliitu võib kasutada kuni
eriolukorra lõppemiseni, saab Kaitseväge või Kaitseliitu kaasata erakorralise seisukorra lahendamisse kõige kauem kolmeks kuuks. Erakorralise
seisukorra ajal võib Kaitseväge ja Kaitseliitu kaasata järgmiste ülesannete
täitmisele:
1) avaliku võimu organi ja riigikaitseobjekti vastu suunatud ründe ärahoidmine ja tõkestamine;
2) vägivallaga seotud kollektiivsest surveaktsioonist või vägivallaga seotud ulatuslikust isikugruppide vahelisest konfliktist tuleneva ebaseadusliku tegevuse tõkestamine;
3) Eesti Vabariigi mõne paikkonna vägivaldse isoleerimisega seotud ebaseadusliku tegevuse tõkestamine;
4) vägivallaga seotud massilise korratuse tõkestamine (Erakorralise seisukorra seadus, 2015, § 15 lg 1).
Esimeses peatükis anti ülevaade vahetu sunni rakendamise olemusest ja
käsitleti olukordi, millal võib tsiviilvõim relvajõude kaasata. Lähtudes kehtivast õigusest võib tsiviilvõim korrakaitseliste ülesannete täitmisse kaasata
relvajõude vahetu sunni rakendamise õigusega. Vahetu sunni eesmärk on
ohutõrje ja selle käigus võidakse piirata isikute põhiõigusi, seetõttu peavad
vahetu sunni rakendajale olema tegevust reguleerivad normid üheselt selged ja arusaadavad. Alljärgnevas peatükis keskendutakse küsimustele, mis
võivad relvajõudude poolt vahetu sunni rakendamisel tõusetuda.
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2. VAHETU SUNNI KASUTAMINE KAITSEVÄE JA KAITSELIIDU
POOLT
2.1. Vahetu sunni kasutamine korrakaitseliste ülesannete täitmisel

Kehtiv õigus eristab olukordi, kus tsiviilvõimud võivad relvajõude kaasata
vastavalt kas vahetu sunni kasutamise õigusega või ilma. Kaitseväe korralduse seaduse (edaspidi ka KKS) § 3 lõike 12 punktide 1–3 järgi ei ole Kaitseväel lubatud kasutada vahetut sundi eriolukorra tööde tegemise ja päästesündmuse lahendamise ajal. Samuti siis, kui Kaitsevägi on kaasatud selliste
politseiliste ülesannete täitmisse nagu karistusseadustiku 9., 12., 13., 16. ja
22. peatükis sätestatud süütegude ennetamine, otsingu- ja päästetöö tegemine ning merereostuse avastamine ja likvideerimise korraldamine sise- ja
territoriaalmeres, majandusvööndis, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning
muus piiriveekogus ning otsingutööde tegemine maismaal lennuõnnetuse
korral ja piirivalve valdkonna asjade korraldamine. Vahetu sunni kohaldamise õiguseta võib Kaitseväge kaasata ka KKS § 3 lõike 12 punktide 1–3
alusel Vabariigi Presidendi ja tema perekonna, samuti seaduses sätestatud
juhul ametist lahkunud presidendi, peaministri, välisriigi riigipeade, valitsusjuhtide, välisministrite ning Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori
määratud isikute kaitsmisesse ning Vabariigi Valitsuse või Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori määratud objektide valvamisse.
Kõrgete ametiisikute kaitsmisel või PPA peadirektori määratud objektide valvamisel ei ole kaasatud Kaitseväe liikmetel kehtiva õiguse alusel
õigust kasutada vahetut sundi. Kui kaitseväelane on nende ülesannete täitmisse kaasatud, siis kuidas peaks ta reageerima, kui tekib otsene vajadus
kaitsta jõuga kõrgeid ametiisikuid, sealhulgas välisriigi riigipeasid, ehk
täita temale seadusega antud ülesannet? Kui kaasatud kaitseväelane otsustab kõrge ametiisiku kaitseks kasutada tulirelva, siis rikub ta seadusliku
aluse põhimõtet ja paneb toime õigusrikkumise, millele võib järgneda tema
suhtes kas distsiplinaar- või kriminaalkaristus. Kaitseväe korralduse eelnõu seletuskirjas on märgitud: „Kaitseväele ei ole vaja anda jõu kasutamise
õigust. Näiteks esineb tihti juhtumeid, kui Kaitseväel on olemas tehnika,
mida politsei konkreetse ülesande täitmiseks vajaks, ning seda kasutama
õppinud personal. Oleks ebamõistlik, et tehnika peaks soetama ja vastava
väljaõppe personalile tagama kaks riigiasutust.” Kuigi seletuskirjast võib
lugeda, et Kaitseväge kaasatakse tehnika tõttu, ei saa olematuks muuta
fakti, et isikute kaitsmise ülesannet täidab Kaitsevägi kaasatud kaitseväelaste kaudu. Seetõttu peaks KKS-s olema ette nähtud võimalus rakendada
68

kõrgete ametiisikute elu ja tervise kaitseks vahetut sundi. „Vahetu sund ei
ole eesmärk omaette, tegemist on vahendiga, mis aitab tegelikku eesmärki
saavutada” (Kiviste, 2017, lk 225). Kui tegelik eesmärk seondub isikute
kaitsmisega, siis selle eesmärgi saavutamiseks on vajalik vastavad õiguslikud alused Kaitseväe korralduse seaduses sätestada.
2.2. Vahetu sunni kasutamine eriolukorra ja erakorralise seisukorra
ajal

Relvajõudude kasutamisel korrakaitseliste ülesannete täitmiseks ning riigis
väljakuulutatud eriolukorra ja erakorralise seisukorra ajal riigisisese julgeoleku tagamiseks kerkivad mitmed küsimused.
Esimene küsimus puudutab lubatud relvade kasutamisest. Nii eriolukorra ajal liikluse korraldamisel ja turvalisuse tagamisel (hädaolukorra
seadus, 2017, § 35 lõige 4), avaliku korra kaitsmisel (korrakaitseseadus,
2014, § 162 lõige 5) kui ka erakorralise seisukorra lahendamisel (erakorralise seisukorra seadus, 2016, § 15¹ lõige 4) võivad kaitseväelane ja Kaitseliidu
tegevliige eelnimetatud seadustes nimetatud ülesannete täitmisel kohaldada vahetut sundi korrakaitseseaduse 5. peatükis politseile ettenähtud
alustel ja korras. Kehtiv õigus ei sätesta õigusselgelt, kas relvajõud võivad
vahetut sundi rakendades kasutada enda valduses olevaid relvi või peab
kasutama politseile mõeldud relvi. Korrakaitseseaduse eelnõu seletuskirjast võib lugeda, et „Korrakaitseorganid võivad kasutada oma ülesannete
täitmisel ainult relvi, mis on neile selleks otstarbeks seadusega ette nähtud,
siis tuleb vahetu sunni õiguspärasel teostamisel kõne alla ainult teenistusrelvade kasutamine RelvaS § 3 lg 1 p 2 tähenduses”. KorS § 78² sätestab
politsei või seaduses sätestatud juhul muu korrakaitseorgani ametniku teenistusrelvadena tulirelva, gaasirelva, pneumorelva, külmrelva ja elektrišokirelva. KKS § 49 lõike 2³ lõike 4 järgi on kaitseväelasele lubatud relvad
külmrelv, gaasirelv ja tulirelv.
RelvS § 3 lõike 1 punkti 2 järgi on teenistusrelv relv, mis on seadusega ette nähtud avalikku võimu teostavatele valitsusasutustele, kohaliku
omavalitsuse organitele ja asutustele ning kohtutele teenistusülesannete
täitmise tagamiseks ning sisekaitselisele rakenduskõrgkoolile õppetööks
ja vastava teenistusülesande täitmiseks. Seega ei ole vahetu sunni vahendina võimalik kasutada relva, mis ei ole teenistusrelv. KorS § 162 lõike 5
kohaselt võivad relvajõud ülesannete täitmisel kohaldada vahetut sundi
KorS 5. peatükis sätestatud alustel ja korras. Seaduses ei ole sätestatud,
kas relvajõud võivad kasutada kaasatud ülesannete täitmisel sõjaväerelvi.
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RelvS § 3 lõike 1 järgi on sõjaväerelv relv, mis on antud Kaitseväele ja Kaitseliidule lahingutegevuseks ning Kaitseväele, Kaitseliidule ja Kaitseministeeriumi valitsemisalas olevatele asutustele teenistusülesannete täitmiseks.
Teenistusülesanded, mida relvajõud riigisisese julgeoleku tagamisel ja kriiside lahendamisel täidavad, võivad eeldada sõjaväerelvade kasutamist ehk
selliste relvade kasutamist, mida politseil ei ole. Näiteks juhul, kui massiliselt ületatakse ebaseaduslikult piiri ja rikkujad kasutavad lisaks automaatidele ka granaadiheitjad või kuulipildujaid, siis ei saa rikkujaid peatada
politseile mõeldud relvi kasutades. Selleks et peatada vastane, peab olema
kaasatud relvajõududel õigus reageerida vastase tulejõule sama tulejõuga.
Tulenevalt eeltoodust on autor seisukohal, et korrakaitseliste ülesannete
täitmisel peab korrakaitseseaduses olema relvajõudude liikmetele sätestatud õigus kasutada sõjaväerelvi. Sealjuures on vajalik korrakaitseseaduses
sätestada selged alused sõjaväerelvade kasutamiseks. Korrakaitseseaduses
on vajalik sätestada, milliste korrakaitseliste ülesannete täitmisel võivad
Kaitseväe või Kaitseliidu tegevliikmed sõjaväerelvi kasutada ning vajaduse
korral tuleb reguleerida ka muid erisusi, et vältida ülemäärase jõu kasutamist. Kui seadusandja annab korrakaitseseaduses relvajõududele õiguse
kasutada vahetu sunni rakendamisel sõjaväerelvi, siis on oluline rõhutada
põhimõtet, et neid võib kasutada üksnes siis, kui politseile mõeldud relvad ei võimalda saavutada soovitud eesmärki ehk likvideerida korrarikkumine. Selleks et aidata relvajõudude liikmetel korrakaitselisi ülesandeid
täita, on vajalik korrakaitseseaduses sõjaväerelvade kasutamise võimalus
sõnaselgelt sätestada.
Vabariigi Valitsus on 31.12.2010. a korraldusega nr 515 heaks kiitnud
riigikaitse strateegia, mis sätestab riigikaitse kuus peamist tegevussuunda: tsiviilsektori toetus sõjalisele kaitsele; rahvusvaheline tegevus;
sisejulgeoleku tagamine; ühiskonna elutähtsate teenuste toimepidevuse
kindlustamine ja psühholoogiline kaitse. Julgeoleku tagamiseks on riigikaitse strateegia punkti 77a alusel PPA-l ühe riigikaitse valdkonna tegevussuunana kohustus tõhustada massiliste korratuste vastast tegevust, et
neutraliseerida rahutusi ja vältida nende eskaleerumist. Seega ei tähenda
riigikaitse üksnes riigi sõjalist kaitsmist, vaid on oma tähenduselt palju
laiem. Sõjalised konfliktid hõlmavad nii ettevalmistavas kui ka aktiivses
faasis jõulisi mittesõjalisi meetmeid. Sellises keskkonnas võimaldab riigi
julgeolekut tagada vaid riigikaitse lai käsitlus, mis hõlmab ka mittesõjalist tegevust ja eeldab tugevat sisejulgeolekut. Praegu kehtiv õiguslik
regulatsioon ei võimalda relvajõududel efektiivselt tsiviilvõime toetada.
On mõistetav, et relvajõude kaasatakse riigisisese turvalisuse tagamisega
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seotud küsimuste lahendamisse ultima ratio põhimõttel. Vabariigi
Valitsusele peab kuuluma diskretsiooniõigus, et otsustada Kaitseväe
ja Kaitseliidu kaasamine. Politseile kui üldkorrakaitseorganile kuulub
üldpädevus riigi turvalisuse tagamisel. Samas ei saa lugeda põhjendatuks
praegu kehtivat sõnastust, mis võib praktikas välistada kriisiolukorra
efektiivse ja operatiivse lahendamise.
Kui eespool kirjeldati vajadust reguleerida relvajõudude õigust kasutada riigisiseselt sõjaväerelvi, siis teisena tõstatub väljaõppe küsimus. See
on lahutamatult seotud õigusega kasutada vahetut sundi. Võttes arvesse,
et vahetu sund kujutab endast isikute põhiõiguste kõige intensiivsemat
riivet, peavad vahetu sunni kohaldamise põhimõtted olema üheselt arusaadavad nii politseile kui ka kaasatud relvajõudude liikmetele. Riigisisese julgeoleku tagamisel ja korrakaitseliste ülesannete täitmisel on vajalik, et kaasatud kaitseväelastel ja Kaitseliidu tegevliikmetel oleks läbitud
vahetu sunni kasutamise väljaõpe. KorS § 162 lõike 6 kohaselt võib kaasata
avaliku korra kaitsesse vaid selle ülesande täitmiseks vajaliku väljaõppe
läbinud kaitseväelase või Kaitseliidu tegevliikme. Sarnane nõue on sätestatud
ka HOS § 35 lõikes 5 ja ErSS § 151 lõikes 5. Väljaõppe läbimine on oluline,
kuna kaitseväelastel ja Kaitseliidu liikmetel on sisejulgeolekukriiside
lahendamiseks võrreldes politseiga erinev ettevalmistus. Politseiametnikke
õpetatakse korra taastamiseks jõudu kasutama. Relvajõudude väljaõppes
järgitakse teistsugust loogikat, jõudu kasutatakse selleks, et hävitada vastane
nii kiiresti kui võimalik ja võimalikult minimaalse kahjuga (Weiss, 2011, p
401). Praegu on reguleerimata see, millised nõuded peavad olema täidetud,
et relvajõudude liikmeid saaks lugeda läbinuks väljaõppe, mis lubab
neil koos politseiga lahendada julgeoleku tagamisega seotud sündmusi.
Vaatamata asjaolule, et relvajõududel on olemas vahetu sunni kasutamise
kogemus rahvusvahelistel julgeoleku tagamise operatsioonidel, võib
reguleerimatus tuua kaasa ülemäärase jõu kasutamise. Kriisiolukordades
aset leidvad sündmused muutuvad väga kiiresti ja neid ei ole võimalik ette
näha. Olukordades, kus relvajõudude liikmed on kaasatud massirahutuste
ohjamisse, et hoida ära kriisi eskaleerumist, on sündmuste kiire ja efektiivse
lahendamise seisukohast oluline, et relvajõududel oleks eelnevalt läbitud
väljaõpe riigisiseste kriiside lahendamiseks. Väljaõppe põhisisuks võib
olla nii koostöö tsiviilvõimudega ning jõu, erivahendi ja relva kasutamine
erinevates olukordades. „Väljaõpe on seda olulisem, et tegevus avaliku
korra tagamisel erineb jõu kasutamisest riigi sõjaliseks kaitsemiseks. Kui
korrakaitseülesande täitmisel kehtib range seotus proportsionaalsuse
põhimõttega KorS-i § 7 tähenduses, siis sõjalises tegevuses tulenevad
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vastavad kahjustava tegevuse piirangud eelkõige rahvusvahelisest sõjaõigusest ning need ei pruugi haldusõigusliku proportsionaalsusnõudega
täielikult kattuda” (Laaring, 2017, lk 64). Tulenevalt eeltoodust on autor
seisukohal, et korrakaitseseaduses on vajalik anda Vabariigi Valitsusele
volitus väljaõppe läbiviimise tingimuste ja sisuliste nõuete kehtestamiseks,
samuti selle toimumise regulaarsuse, ajalise kestuse ja jõu kasutamise
tingimuste sätestamiseks.

KOKKUVÕTE
Korrakaitses on sunni rakendamise eesmärk seotud ohu tõrjumisega, eelkõige selliste olukordade kõrvaldamise ja tõrjumisega, mis võivad ohustada
inimeste elu, tervist või vara. Seetõttu on äärmiselt oluline, et vahetu sunni
rakendamise põhimõtted ja õiguslikud alused oleksid üheselt selged.
Relvajõudude kasutamine Eestis on lubatud siseturvalisuse tagamisel
juhul, kui politsei või muude mittesõjaliste organite ülesanded avaliku korra
ja turvalisuse tagamisel on piiratumad. Autori arvates ei reguleeri kehtiv
õigus piisavalt selgelt, millised õigused on kaasatud Kaitseväe ja Kaitseliidu tegevliikmetel vahetu sunni rakendamisel. Relvajõudude liikmetel on
lubatud kehtiva õiguse kohaselt rakendada vahetut sundi korrakaitseseaduse 5. peatükis politseile ettenähtud vahetu sunni kohaldamise õigusega,
milles ei ole sätestatud erisusi kaitseväelastele või kaitseliitlastele lubatud
relvade kasutamise tingimuste ja korra kohta. Korrakaitseseadus ei sätesta
üheselt, kas korrakaitseliste ülesannete täitmisesse kaasatud Kaitsevägi
või Kaitseliit võib kasutada nende kasutuses olevaid sõjaväerelvi või peab
kasutama politsei relvi. Kuna seaduses puuduvad eraldi sätted selle kohta,
milliseid relvi võivad korrakaitsesse kaasatud kaitseväelased või Kaitseliidu
tegevliikmed kasutada, siis praegu kehtiva sõnastuse põhjal võib järeldada,
et relvajõud kasutavad politseile ettenähtud relvi. Sündmused, mida on
vajalik relvajõududel koostöös politseiga lahendada, võivad eeldada raskema relvastuse kasutamist kui on politseil. Selline vahetu sunni reguleerimine ei täida õigusselguse eesmärke ja paneb ametiisikud põhjendamatult keerulisse olukorda, kuna võib takistada kriisiolukordade efektiivset
lahendamist. Hübriidsõjas, terrorismivastases võitluses või muude sarnaste
sündmuste lahendamisel ei tohi tekkida olukorda, kus ollakse sunnitud
kasutama püstolit juhul, kui vastane kasutab granaadiheitjaid.
Praktikas on väga raske pidada kedagi terroristiks, enne kui ta pole tuld
avanud. Kui Kaitsevägi on operatsioonil, siis on neil alati mingi ülesanne:
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jõu näitamine, läbiotsimine, maa-ala kontroll jne. Kaitseväelased lähtuvad
relvade kasutamisel jõu kasutamise reeglitest või lahingureeglitest, milles
on öeldud, mis situatsioonis mis liiki käsitulirelvi (automaat, tankitõrje
granaadiheitjad) võib kasutada. Samuti lähtutakse põhimõttest, et relvakasutus peab olema proportsionaalne ohu suurusega. Kaitseväelased ja kaitseliitlased saavad kasutada sõjaväerelvi ning neil on selleks olemas väljaõpe.
Kehtiv õigus on jätnud õiguslikult reguleerimata sõjaväerelva kasutamise
tingimused ja korra juhtudel, kui on lubatud kaasata Kaitseväge ja Kaitseliitu vahetu sunni kasutamise õigusega.
Vahetu sunni kasutamisega seondub küsimus relvajõudude liikmete väljaõppest, et nad saaksid koostöös politseiga täita seadusest tulenevaid ülesandeid. Kehtiv õigus ei täpsusta väljaõppele esitatavaid nõudeid. Vaatamata
asjaolule, et relvajõududel on olemas vahetu sunni kasutamise kogemus
rahvusvahelistel julgeoleku tagamise operatsioonidel, võib reguleerimatus
tuua kaasa ülemäärase jõu kasutamise. Autor on seisukohal, et korrakaitseseaduses on vajalik anda Vabariigi Valitsusele volitus väljaõppe läbiviimise
tingimuste ja sisuliste nõuete kehtestamiseks, samuti selle toimumise regulaarsuse, ajalise kestuse ja jõu kasutamise tingimuste sätestamiseks.
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