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Kalev peeti 01.10.2020.a kahtlustatavana KarS § 184 lg 21 järgi kvalifitseeritava kuriteo 
toimepanemises kinni pärast seda kui ta oli müünud 50 000 euro eest Sulevile kümme kilo 
marihuaanat. Politseil ei õnnestunud Sulevi isikut tuvastada ning ta sai põgenema. Sulev palkas 
Kalevile kaitsjaks suvel Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetanud jurist Olevi, et Olev keelaks 
Kalevil ülekuulamisel Sulevi kohta sõnakestki öelda.     
 
Olev läheb Keskkriminaalpolitseisse, kus uurija Ants hakkab Kalevit kahtlustatavana üle kuulama. 
Olev esitab uurijale diplomi koopia kui ka kinnituse, et teda on Kalevile kaitsjaks palgatud. Uurija 
Ants ei taha Olevit Kalevi ülekuulamise juurde lubada, sest uurija Ants oli lugenud kuidas aasta 
varem oli Olev altkäemaksu andmise eest kohtus süüdi mõistetud, ning ta palub Olevil lahkuda.  
 
Palun anna hinnang uurija Antsu poolt jurist Olevi kahtlustatava Kalevi lepingulise 
kaitsjana kriminaalmenetlusse mittelubamise osas (1p) 
 
Olev solvus ja läks ülekuulamisel osalemise asemel hoopis kinno. Kalev kinnitas uurijale, et ta on 
nõus ka ilma Olevi osavõtuta kõik ausalt ära rääkima. Teel kinno otsustas Olev siiski uurija Antsu 
peale kaevata ning ta kirjutas prokurör Ahtile e-kirja, milles selgitas, et tal on lapsed näljas ja ta vajab 
seda tööotsa ning ta tahab ikkagi Kalevi kaitsjana menetluses osaleda.  
 
Palun anna hinnang jurist Olevi poolt prokurör Ahtile esitatud taotluse osas (1p) 
 
Prokurör Ahti helistas jurist Olevile koheselt tagasi ja ütles, et ta ei hakka tema taotlust sisuliselt 
läbi vaatama.  
 
Palun anna hinnang prokurör Ahti poolt jurist Olevi taotluse sel viisil lahendamise osas 
(1p) 
 
Kalev andis samal ajal uurijale kahtlustatavana ütlusi, et ta on lihtsalt kuller, kes pidi kümme kilo 
marihuaanat andma ühele sõbrale, kelle nime ta ei taha öelda. Ühtlasi sosistas Kalev uurijale, et ta 
sai marihuaana enda varustaja Juhani käest, kes on Tallinna suurim kanepiparun.  
 
Palun anna hinnang uurija Antsu poolt läbi viidud kahtlustatava Kalevi ülekuulamise osas 
(1p) 
 
Kogenud uurija Ants ei usu sõnakestki mida Kalev räägib, aga igaks juhuks palus, et nooremuurija 
Norbert käiks Juhani kodu juurest läbi ja kontrolliks selle üle. Nooremuurija Norbert pargib enda 
auto Juhani kodust mõnisada meetrit eemale ja läheneb vargsi Juhani majale. Piiludes värava vahelt 
sisse näeb ta kuidas Juhan tassib kümneid kanepitaimi kaubikusse. Nooremuurija Norbert jookseb 
enda auto juurde tagasi ning viimasel sekundil jõuab automootorile hääled sisse panna enne kui 
näeb, et Juhani valge furgoon sõidab hooviväravast välja. Nooremuurija Norbert sõidab 
ettevaatlikult Juhani kaubikule läbi linna järele kuni näeb, et Juhan pargib auto ühe laohoone 
territooriumile. Seejärel helistab nooremuurija Norbert koheselt uurija Antsule ja kannab talle 
telefoni teel ette, et nägi kuidas Juhan vedas laohoonesse kümneid hiiglaslikke kanepitaimi.  
 
Palun anna hinnang nooremuurija Norberti tegevusele (1p) 
 
Uurija Ants koostab telefonikõne ajal vastavalt nooremuurijalt saadud informatsioonile 
sündmuskoha vaatlusprotokolli, kuhu ta paneb kirja, et Tallinnas Suur-Sõjamäe teel ühe laohoone 



territooriumile on pargitud kahtlane valge furgoon, mille tagumiste uste juures on maapinnale 
langenud kanepitaime lehti.  
 
Palun anna hinnang uurija Antsu poolt koostatud sündmuskoha vaatlusprotokollile (1p) 
 
Pärast vaatlusprotokolli digiallkirjastamist saadab uurija Ants protokolli prokurör Ahtile, kes 
väljastab koheselt laohoone läbiotsimiseks määruse ning saadab selle elektrooniliselt Antsule.  
 
Palun anna hinnang prokurör Ahti poolt läbiotsimismääruse koostamise osas (1p) 
 
Ants prindib prokuröri määruse välja ja kihutab laohoone territooriumile, kus nooremuurija 
Norbert oli teda ennast põõsas peites juba tunnikese oodanud. Kahekesi koputavad nad laohoone 
uksele ning nad tutvustavad Juhanile läbiotsimismäärust. Pärast läbiotsimise alustamist saadab 
prokurör Ahti läbiotsimismääruse eeluurimiskohtunik Voldemarile, kes aga keeldub 
läbiotsimismäärust lubatavaks tunnistama, sest kohtuniku hinnangul puudus põhjendatud 
kuriteokahtlus.  
 
Palun anna hinnang eeluurimiskohtunik Voldemari poolt prokurör Ahti 
läbiotsimismääruse lubamatuks tunnistamise osas (1p) 
 
Ähmi täis prokurör Ahti helistab koheselt uurija Antsule ja annab talle telefoni teel korralduse 
laohoones läbiotsimine peatada. Uurija Ants ja nooremuurija Norbert lähevadki seejärel laohoonest 
välja. Kahjurõõmsalt naeratav Juhan lukustab nende järel ukse, misjärel kuulevad Norbert ja Ants 
ukse taga seistes, kuidas Juhan hakkab kanepitaimi hävitama. Nooremuurija Norbert otsustab 
korrakaitseseaduse alusel uuesti laoruumi siseneda, et takistada Juhanil asitõendeid hävitamast. Ta 
murrab ukse sisse ja peab Juhani sündmuskohal kahtlustatavana KarS § 184 lg 21 järgi kinni ning 
uurijad Ants ja Norbert leiavadki laohoonest kümned kanepitaimed, millest teevad koheselt ka 
mobiiltelefonidega fotod, mille saadavad prokurör Ahtile.    
 
Palun anna hinnang uurijate Antsu ja Norberti tegevusele (1p) 
 
Prokurör Ahti läheb õhtul enda vanale klassivennale ja heale sõbrale eeluurimiskohtunik 
Voldemarile eraviisiliselt külla ning sauna eesruumis tuleb muuhulgas jutuks ka sama päeva 
hommikul Juhani laohoones toimunud läbiotsimine. Ahti näitab Voldemarile enda mobiiltelefonist 
uurijate poolt saadetud fotosid käeraudades Juhanist seismas kümnete kanepitaimede kõrval. 
Voldemar kahetseb, et oli ennist rutakalt tegutsenud ning lubab järgmisel päeval kontorisse jõudes 
Ahti koostatud läbiotsimismääruse siiski lubatavaks tunnistada. 
 
Palun anna hinnang prokurör Ahti ja eeluurimiskohtunik Voldemari tegevusele (1p) 
 
 
Kokku on võimalik ülalnimetatud kümnele küsimusele vastates teenida kümme punkti.  
  



Küsimused: 
 

1. Palun anna hinnang uurija Antsu poolt jurist Olevi kaitsjana kriminaalmenetlusse 
mittelubamise osas 
 
Kaasuse lahendaja peaks esmalt ära markeerima, et Olevi näol ei ole tegemist advokatuuri 
liikmega, vaid juristiga, kelle menetlusse lubamise otsustab menetleja (Ants). Järgnevalt 
tuleks hinnata kas Olevi menetlusse lubamise eeltingimused on täidetud (haridusnõue on 
kaasuse tekstist nähtuvalt olemas) ning kas esineb aluseid Olevi menetlusse mitte 
lubamiseks (altkäemaksu eest hiljutine süüdimõistev otsus võiks olla keeldumise aluseks). 
Järgnevalt tuleks analüüsida kas ja millises vormis oleks pidanud Ants keeldumise tegema 
(kaasusest nähtuvalt ei lubanud suuliselt, ent pidanuks koostama motiveeritud menetlusse 
mittelubamise määruse).  
 
KrMS § 42 lg p 1 kohaselt võib lepinguliseks kaitsjaks olla advokaat ja teised 
kriminaalmenetluse seadustikus lepingulisele esindajale kehtestatud haridusnõuetele 
vastavad isikud menetleja loal. Eelnevast nähtub, et kui advokaadi jaoks piisab 
kriminaalmenetluses osalemiseks kokkuleppest kaitsealusega, siis teised kriminaalmenetluse 
seadustikus lepingulisele esindajale kehtestatud haridusnõuetele vastavad isikud peavad 
lisaks sellele taotlema ka luba menetlejalt, kelleks tulenevalt KrMS § 16 lg-st 1 on kohus, 
prokuratuur ja uurimisasutus. Seega peab isik, kes vastab haridusnõuetele, kuid kes ei ole 
advokaat, küsima kriminaalmenetluses kaitsjana osalemiseks kohtueelses menetluses luba 
uurimisasutuselt või prokuratuurilt, kohtumenetluses aga kriminaalasja menetlevalt kohtult 
(RKKKm 3-1-1-61-10). 
 
KrMS § 8 lg 1 p-des 2 ja 3 rõhutatakse kriminaalmenetluse käigu eest vastutavate subjektide, 
s.o uurimisasutuse, prokuratuuri ja kohtu kohustust tagada kaitseõigus. Riigikohus on 
varasemas praktikas märkinud, et kaitseõiguse tagamise põhimõte tähendab eeskätt 
kriminaalmenetluse käigu eest vastutavate ametiisikute ja nende kaudu riigi vastavat 
kohustust, mistõttu ei nõustuta seisukohaga, et kaitseõiguse tagatuse küsimus on vaid 
kaitsealuse ja tema kaitsja vahekorra küsimus (RKKK 3-1-1-3-02, p-d 7.1 ja 7.2). 
 
Seaduse mõttest tulenevalt hakatakse menetluses osalemiseks loa andmist kaaluma vaid 
nende isikute puhul, kelle haridusnõuded on täidetud. Kõik muu, mis ei seondu 
haridusnõuetega, jääb menetleja kaalutlusõiguse piiridesse ning vastava otsuse tegemisel 
võtab menetleja arvesse konkreetse kriminaalasja tehiolusid ja kaitsjana osaleda sooviva 
isiku isikuomadusi. Arvesse tuleb võtta ka isiku enda üldist õiguskuulekust, mis võib olla 
tekitanud usaldamatust. Karistatusest tulenevalt ei ole välistatud, et osaledes kaitsjana 
kriminaalmenetluses, võib isik kasutada ebaseaduslikke kaitsmisvahendeid ja –viise, mis 
seaks ohtu õiguskorra kaitsmise huvid, kuna tulenevalt kriminaalmenetluse seadustikust on 
kaitsjal hulk olulisi õigusi, millega on võimalik tagada kriminaalmenetluse all olevate isikute 
põhiseaduslikke õigusi. Seega arvestades kriminaalmenetluses kaitsja tegevuse suurt kaalu, 
tuleb nende menetlusse lubamisse suhtuda ettevaatlikkusega. 
 
Kokkuleppel juristist kaitsja (sh eriti käesoleval juhul altkäemaksu andmises süüdi 
mõistetud juristi) menetlusse mittelubamise aluseks võib olla seega ka usalduse kaotus selle 
suhtes, et isik täidaks talle kui kaitsjale esitatavaid kohustusi KrMS § 47 lg 2 kohaselt ning 
täidaks ülesandeid eelkõige seaduslikkust ja kaitsealuse huve silmas pidades. Kui on 
tegemist süüdimõistetud isikuga, siis tuleb paratamatult tähelepanu pöörata toimepandud 
teole. Kui see on seotud kuriteoga, mis ei ole oluliselt kahjustanud usaldust isiku eetiliste 
väärtuste vastu või on toime pandud ettevaatamatusest, oleks isiku kaitsjana lubamine 



kriminaalmenetluses mõeldav. Kuid juhtudel, kus menetlejal tekib põhjendatud kahtlus 
selles, et isik ei pruugi täita oma kohustusi vastavalt seadusele – mis käesoleval juhul juristi 
osas altkäemaksu andmise eest tehtud süüdimõistvat kohtuotsust analüüsides paratamatult 
tõusetub, siis tuleb esikohale seada põhimõte, et kaitseõiguse reaalne tagamine on menetleja 
ja riigi kohustus ning nad peavad selle tagamiseks tegema kõik võimaliku. Eelkõige on 
selline piiramine vajalik inimese enda õiguste paremaks kaitseks. Eeltoodud põhimõtte 
rakendamine tuleb kõne alla esmalt olukordades, kus isiku kaitsjaks olemine teenib 
majandusliku kasu eesmärki. 
 
Uurija oleks pidanud koostama KrMS § 145, § 42 lg 1 p 1 alusel menetlusse mittelubamise 
määruse.  
 

2. Palun anna hinnang jurist Olevi poolt prokurör Ahtile esitatud taotluse osas 
 
Jurist Olev oleks pidanud esitama KrMS § 228 lg 1 alusel määruskaebuse, mis tulnuks tal 
ka nõuetekohaselt vormistada. Käesoleval juhul on nimetatu vastu eksitud. Tallinna 
Ringkonnakohus on veel hiljaaegu oma 22.07.2020. a määruses kriminaalasjas nr 1-20-4286 
punktis 5 üle korranud põhimõtte, mille kohaselt ei saa kaitsja esitatud e-kirju käsitleda 
korrektsete taotlustena ning senikaua kuni ei ole esitatud taotluseid, ei saa ka rääkida 
kaitseõiguse rikkumisest. 
 

3. Palun anna hinnang prokurör Ahti poolt jurist Olevi taotluse läbi vaatamata jätmise 
osas 
 
Prokuröril oli õigus jätta jurist Olevi esitatud (KrMS § 228) kaebus  läbi vaatamata. 
 
Esiteks jättis jurist määruskaebuse nõuetekohaselt vormistamata.  
 
Teiseks ei ole jurist Olevil kaebeõigust. Nimelt on Riigikohtu kriminaalkolleegium 
kohtuasja 3-1-1-61-10 p-s 11 selgitanud, et KrMS § 384 lg 2 kohaselt on ringkonnakohtu määruse 
peale määruskaebuse esitamise õigus KrMS § 344 lg-s 3 loetletud isikutel, samuti menetlusvälisel isikul 
advokaadi vahendusel, kui kohtumäärusega on piiratud tema õigusi või seaduslikke huve. Riigikohus 
märkis, et kaebuse esitanud D. Suleimanov, kes ei saanud ringkonnakohtult luba kaitsjana menetluses 
osalemiseks, ei ole KrMS § 344 lg-s 3 nimetatud isik. Ühtlasi selgitas Riigikohus, et D. Suleimanov 
pole käsitatav menetlusvälise isikuna, kelle õigusi või seaduslikke huvisid oleks kriminaalmenetluses 
piiratud ja kes seetõttu peaks saama esitada määruskaebust advokaadi vahendusel. Nendel põhjustel 
jättis Riigikohus D. Suleimanovi määruskaebuse KrMS § 350 lg 2 p 2 alusel läbi vaatamata.  
 
Eelmärgitud Riigikohtu seisukohad on arvestatavad ka käesolevas kaasuses jurist Olevi 
kaebeõiguse määratlemisel. KrMS § 228 lg 1 kohaselt on uurimisasutuse määruse peale 
määruskaebuse esitamise õigus kohtumenetluse pooltel, samuti menetlusvälisel isikul, kui 
menetlustoimingu tegemise või määrusega on piiratud tema õigusi või seaduslikke huve. 
Viidatud lahendis selgitas Riigikohus, et isik, kes ei saanud kaitsjana luba menetluses 
osalemiseks, ei ole seejärel (enam) kohtumenetluse pooleks. Ühtlasi ei ole Riigikohtu 
seisukoha kohaselt jurist Olev käsitatav menetlusvälise isikuna. Järelikult, arvestades 
Riigikohtu määruse 3-1-1-61-10 p-s 11 väljendatud seisukohti, ei oma jurist Olev KrMS § 
384 lg 1 järgi kaebeõigust. Nimetatud seisukohti on hiljaaegu üle korranud ka Tallinna 
Ringkonnakohus näiteks kohtuasjas nr 1-19-2173 tehtud määrustes.  

 
4. Palun anna hinnang Kalevi kahtlustatavana ülekuulamise lubatavuse osas 

 



Kaasuse lahendaja peaks suutma ära markeerima, et Kalevit kahtlustatakse kuriteos, mis 
nõuab kaitsja osavõttu isegi kui Kalev ise kaitsjat ei taha.  
 
Kalevit kahtlustatakse KarS § 184 lg 2´ järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o 
kuriteos, mis näeb süüdimõistmisel ette ka eluaegse vangistuse. KrMS § 48 kohaselt võib 
kahtlustatav kaitsjast kirjalikult loobuda kohtueelses menetluses üksnes juhul kui kaitsja 
osavõtt ei ole kohustuslik. KrMS § 45 lg 2 p 3 kohaselt on kaitsja osavõtt kogu 
kriminaalmenetlusest kohustuslik, kui isikut kahtlustatakse kuriteos, mille eest võib mõista 
eluaegse vangistuse. Käesoleval juhul oli kaitsja osavõtt kohustuslik, Kalev ei saanud 
kaitsjast loobuda. Kokkuleppel kaitsja puudumisel tuleb menetlejal määrata kahtlustatavale 
kaitsja riigi õigusabi korras. Seega pidi ülekuulamise juures osalema kindlasti kaitsja ning 
uurija oleks pidanud kaitsja määrama omaalgatuslikult (KrMS 43 lg 2 p 2), sest Kalev ei 
taotlenud uut kaitsjat. Seega on ülekuulamine läbi viidud kaitseõiguse raske rikkumise teel 
(KrMS § 63 lg 2 alt 2). 
 

5. Palun anna hinnang nooremuurija Norberti tegevusele kahtlustatava Kalevi 
tegevuse fikseerimisel 
 
Kaasuse lahendaja peaks suutma ära markeerida, et Norberti tegevus võib olla käsitletav 
lubamatu jälitusena. 
 
Nooremuurija Norberti tegevus võib potentsiaalselt olla käsitletav KrMS § 126´5 lg 1 
sätestatud jälitustoiminguna. Riigikohus on küll nentinud (nt lahendis 3-1-1-31-11), et 
kahtlustatavana kinnipidamiseks sobivaima/turvaliseima hetke tabamiseks võib eelnevalt 
isiku tegevust jälgida, ent käesolevas kaasuses ei piirdunud nooremuurija Norberti tegevus 
Juhani kinnipidamisele eelnenud nö turvamisega, vaid evis juba tema kui subjekti eest 
varjatult tema tegevuse jälgimist, mis nõudnuks prokuröri luba. Jätkates nooremuurija 
Norberti tegevule laohoone territooriumil hinnangu andmist, siis tuleb analüüsida kas 
territooriumi näol võib olla tegemist piiratud territooriumiga (KarS § 266), kuhu varjatult 
sisenemiseks (varjatud jälgimise jätkamiseks) pidanuks eelnevalt taotlema 
eeluurimiskohtunikult KrMS § 126´4 lg 5 sätestatud loa. Siinkohal võib ka analüüsida kas 
ebaseadusliku kahtlustatavana ülekuulamise käigus saadud teave võimaldanuks üldse 
prokuröril põhistada varjatud jälgimise luba Juhani suhtes ja/või taotleda kohtult 
territooriumile varjatult sisenemise luba.   
 

6. Palun anna hinnang uurija Antsu poolt koostatud sündmuskoha vaatlusprotokolli 
lubatavusele tõendina 
 
Riigikohus on 28.04.2011.a otsuse nr 3-1-1-31-11 p-s 20 asunud seisukohale, et protokolli 
koostaja peab viibima menetlustoimingu juures, sest oma allkirjaga kinnitab ta, et 
menetlustoiming tehti just sellisel viisil, nagu see on protokollis kajastatud. Isik, kes 
menetlustoimingu tegemisest osa ei võta, saab aga kirjeldada vaid teiste isikute tajutut, 
saamata ise vahetu mulje põhjal kinnitada menetlustoimingu läbiviimise käiguga seonduvat.  
 

7. Palun anna hinnang laohoones läbiotsimise teostamise lubatavuse osas, sh palun 
anna hinnang nii prokuröri (1p)  kui ka eeluurimiskohtuniku (1p) tegevusele 
 
Kaasuse lahendaja peaks suutma esmalt markeerida, et tolleks hetkeks oli kahtlustatavana 
üle kuulatud Kalev, kes andis Juhani kohta süüstavaid ütlusi, ent lisaks sellele oli teostatud 
sündmuskoha vaatlus, milles kajastatu kinnitas Kalevi ütlusi. Samas peaks kaasuse lahendaja 
markeerima, et ehkki põhjendatud kuriteokahtlusele viitavad tõendid olid küll olemas, siis 



mõlema tõendi näol oli tegemist menetlusnormide rikkumisel saadud tõenditega, ning 
analüüsima seejärel kas ja kuidas see mõjutab prokuröri poolt läbiotsimismääruse 
lubatavust.  
 
Seejärel peaks kaasuse lahendaja suutma ära markeerida, et ehkki üldreeglina annab 
läbiotsimiseks loa eeluurimiskohtunik, siis käesoleval juhul on tegemist KarS §-s 184 
kahtlustatava poolt kasutatavas asukohas teostatava läbiotsimisega, mille tarbeks võib 
KrMS § 91 lg 3 alusel läbiotsimismääruse väljastada prokurör (ent selle lubatavuse osas peab 
KrMS § 91 lg 6 alusel hiljem andma hinnangu eeluurimiskohtunik). Järgmiseks saab ära 
markeerida, et prokurör kiirustas KrMS § 91 lg 6 alusel eeluurimiskohtunikule teatamisega, 
ent kui eeluurimiskohtunik oli korrektselt oma hinnangu KrMS § 91 lg 6 alusel andnud 
(NB! Kui kaasuse lahendaja oli kaasuse teksti kenasti lõpuni lugenud, siis praegu oleks see 
koht, kus ta saaks markeerida KrMS § 50 ja kohtuniku (enese)taandamise problemaatika), 
siis edasi toimis prokurör korrektselt andes uurijatele suulise korralduse (KrMS § 213 lg 1 
p 5). Korralduse täitmisest keeldumiseks aluseid ei olnud.  
 
Janar: Nõustun kohtunikuga, et läbiotsimine on ebaseaduslik põhjendatud kuriteokahtluse 
puudumise tõttu. Väide, et Juhan käitleb kanepitaimi rajaneb ainult ebaseaduslikult saadud 
ütlustele ja seda pole piisavalt kontrollitud. Teostatud VJ ja sündmuskoha vaatlusprotokoll 
on ebaseaduslikud ning sellele infole ei saa rajada läbiotsimismääruse põhjendusi.  
 
Prokurör oleks pidanud alustama sellest, et vaatab üle sündmuskoha vaatlusprotokolli ja 
kontrollib selle seaduslikkust ning sisulist korrektsust ja seejärel otsustama läbiotsimise 
toimetamise üle. Antud juhul oleks tulnud läbiotsimisest keelduda, sest puuduvad veenev 
seaduslik materjal kuriteokahtluse olemasolu ja kahtluse kohta, et otsitav asub 
läbiotsimiskohas. 
 
Eelduslikult soovitakse Juhani kontrolli all olevalt territooriumilt leida narkootilist ainet 
sisaldavaid kanepitaimi. Selleks peab olema põhjendatud kahtlus, et otsitav asub 
läbiotsimiskohas (KrMS § 91 lg 1 ls 2) ning esinema piisavad viited, et toime on pandud 
narkootilise aine käitlemisega seonduv kuritegu (KarS § 184 lg 2´1). Kohtuniku väide on 
õige, kuna ei ole teada, mis lehti laohoone territooriumilt nö ’’sündmuskoha vaatlemise 
käigus’’ leiti – kanepilehe kahtlusega taimeosi pole saadetud ekspertiisi ja väide kanepi 
käitlemisest rajaneb ainult ebaseaduslikule ülekuulamisele.  
 
Läbiotsimismääruse võis koostada prokurör KrMS § 91 lg 3 ja 5 järgi. Läbiotsimismääruse 
pidigi prokurör esitama läbiotsimise lubatavaks tunnistamiseks eeluurimiskohtunikule 
(KrMS § 91 lg 6). Prokuröri korraldus peatada läbiotsimine selle ebaseaduslikkuse 
ilmnemisel oli korrektne.  
 
Uurija kohustused läbiotsimise alustamisel sätestab KrMS § 91 lg - d 7 ja 9 ning 10. Praegu 
eeldan, et läbiotsimismääruse tutvustamise käigus selgitati Juhanile mh ka läbiotsimise 
eesmärki, tutvustati õigusi (sh ka õigust kaitsjale) ja tehti ettepanek otsitavate asjade välja 
andmiseks. Kui nüüd eeldada, et ka Juhani valdusi otsiti läbi kuriteokahtlusega, mis näeb 
ette eluaegse vangistuse, on antud hetkel kaitsja osavõtt läbiotsimisest KrMS § 45 lg 2 p 3 
(kogu kriminaalmenetlusest) järgi kohustuslik. 
 
Mari/Eliisa: Esmalt tekib küsimus sellest, et kas prokuröril oli alus LO määrus anda. 
Pelgalt vaatlusprotokolli pinnalt laohoone läbiotsimiseks luba anda on küsitav, sest 
protokollist nähtus vaid asjaolu, et laohoone territooriumile on pargitud sõiduk. Ehk siis, 
prokuröri poolt on määruse andmine põhjendatud juhul, kui esineb põhjendatud kahtlus, 



et asitõend või konfiskeeritav objekt asub laohoones, tegemist ei ole KrMS § 91 lg-s 3 
loetletud välistavate tingimustega (notaribüroo vms) ja tegemist on „kuuma kohaga“.  
 
Uurijad- nende toimetamine LO läbiviimisel OK 
 
Kohtunik-juhul kui kohtunikul selline siseveendumus tekkis (võib-olla minimaalse 
taustainfo tõttu), tuleb menetlejatel sellest lähtuda. 
 

8. Palun anna hinnang laohoone territooriumil uurijate Antsu ja Norberti järgnevale 
tegevusele 
 
Tolleks hetkeks oli juba selgelt teostatud ridamisi menetlustoiminguid kriminaalmenetluse 
raames, mistõttu on üheselt selge, et uurijad oleksid pidanud soovi/vajaduse korral 
teostama läbiotsimist KrMS § 91 alusel, mitte otsima võimalusi KorS alusel valdusesse 
sisenemiseks (KorS § 1 lg 4).  
 

9. Hinnang prokuröri ja eeluurimiskohtuniku õhtusele tegevusele 
 

Kui kaasuse lahendaja on enne kaasuse lahendamisele asumist kaasuse kenasti kaks korda 
rahulikult läbi lugenud, siis peaks ta juba eelnevate punktide juures ära markeerima 
prokuröri ja kohtuniku liiglähedased suhted ning andma hinnangu kas ja mil viisil see 
menetlust mõjutab. Kui ta aga seda varem teinud ei ole, siis nüüdseks on talle otsesõnu 
kaasuses öeldud, et prokurör ja kohtunik on vanad semud, ning talt küsitakse kas ja mil 
viisil see menetlust mõjutab. Seega ootaks kaasuse lahendajalt esmajoones kohtuniku 
(enese)taandamise probleemi markeerimist. Aga lisaks sellele ootaks kaasuse lahendajalt 
prokuröri poolt sel viisil kriminaalmenetluses kogutud teabe avalikustamisele hinnangu 
andmist ning samuti hinnangu andmist sellele, et kas sel viisil on võimalik nö kella tagasi 
keerata ja eeluurimiskohtuniku poolt juba KrMS § 91 lg 6 alusel tehtud otsustus ümber 
vaadata. 


