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Austatud [     ] 

 

Soovisite teada, kas Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) on toiminud õiguspäraselt, kui nõudis, et 

peate Eesti kodakondsuse tõendamiseks taotlema Vene Föderatsiooni kohtuotsuse tunnustamist 

ning laskma teha DNA-ekspertiisi. PPA teavitas, et kui Te ei esita küsitud dokumente, jätab amet 

Eesti kodaniku passi ja isikutunnistuse taotluse läbi vaatamata ja lõpetab menetluse. 

 

Kontrollimise tulemusel oleme jõudnud järeldusele, et PPA on toiminud õiguspäraselt, kui juhtis 

tähelepanu välisriigi kohtuotsuse tunnustamise vajalikkusele.  

 

Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- 

ja kriminaalasjades (edaspidi: leping) art 50 lg 1 sätestab, et lepingupooled tunnustavad ja 

täidavad vastastikku justiitsasutuste jõustunud otsuseid, mis on tehtud tsiviil-, perekonna- ja 

haldusasjade kohta ning kriminaalasjades kahju hüvitamise ja rahatrahviga karistamise kohta.1 

Lepingu art 50 lõike 2 kohaselt tunnustatakse lepingupoolte territooriumil ka erimenetluseta 

eestkoste-, hooldus- ja perekonnaseisuorganite ning muude asutuste otsuseid tsiviil- ja 

perekonnaasjades, mis ei vaja oma iseloomu poolest täitmist.  

 

Riikide suveräänsuse põhimõtte kohaselt kehtivad riigi võimuaktid üksnes iga riigi enda 

territooriumil.2 Selleks et anda teise riigi kohtulahendile õigusjõud, tuleb seda üldjuhul kas 

tunnustada või see täidetavaks tunnistada.3 Selle menetluse kaudu saab teha kindlaks, et välisriigi 

kohtuotsus on kehtiv.  

 

Vene Föderatsiooni kohtuotsuseid üldjuhul tunnustatakse ja täidetakse (lepingu art 50 lg 1). Seda 

selgitas Teile ka Justiitsministeerium 09.08.2017 ning 10.10.2017 kirjades. Justiitsministeeriumi 

selgituste asjakohasuses pole alust kahelda. Otsuste täitmise kord on reguleeritud lepingu 

artiklites 51 jj. Nii Justiitsministeerium kui ka PPA on Teile selgitanud, mida tuleb kohtuotsuse 

tunnustamise taotlemiseks ette võtta. 

 

                                                 
1 Protokoll 1993. aasta 26. jaanuaril sõlmitud „Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete 

kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades“ juurde (RT II 2002, 14, 58, p 6).  
2 M. Torga. Välisriigi kohtulahendite ja muude täitedokumentide tunnustamine, täidetavaks tunnistamine ja täitmine 

Eestis. – Juridica I/2015, lk 55. 
3 Samas, lk 56. 
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Haldusmenetluse seaduse (HMS) § 38 lg 1 kohaselt on haldusorganil õigus nõuda 

haldusmenetluse käigus menetlusosalistelt ja muudelt isikutelt nende käsutuses olevaid tõendeid 

ja andmeid. Nende põhjal saab haldusorgan teha kindlaks küsimuse lahendamiseks olulised 

asjaolud. Tõend võib olla menetlusosalise seletus, dokumentaalne tõend, asitõend, paikvaatlus, 

tunnistaja ütlus ning eksperdi arvamus (HMS § 38 lg 2). Menetlusosaline peab haldusorganile 

esitama ja teatavaks tegema kõik menetluse jaoks olulised asjaolud, mida ta teab, ja tõendid, mis 

tal olemas on. Kui ta seda kohustust ei täida, võib haldusorgan soodustava haldusakti andmisel 

jätta taotluse läbi vaatamata (HMS § 38 lg 3). 

 

HMS § 38 lõike 3 järgi saab haldusorgan nõuda vaid olemasolevate tõendite esitamist. 

Haldusorgan ei saa kohustada Teid isaduse tuvastamiseks tegema DNA-ekspertiisi. Seetõttu on 

eksitav PPA teade, et kui DNA-ekspertiisi tulemusi ei esitata, võib amet jätta taotluse läbi 

vaatamata ning menetluse lõpetada. Haldusorgan peab taotluse lahendama ka juhul, kui Te ei saa 

või ei soovi lasta teha DNA-ekspertiisi.  

 

Taotluse lahendamiseks peab haldusorgan hindama kõiki tõendeid kogumis, vaadeldes nende 

omavahelist kooskõla.4 Haldusõiguse põhimõtetest (uurimispõhimõte, selgitamiskohustus ning 

ärakuulamisõigus) lähtudes peab haldusorgan menetlusosalist teavitama, kui tema esitatud 

tõendid on ebapiisavad.5 See annab menetlusosalisele võimaluse esitada täiendavad tõendid.  

 

Kui haldusorgani hinnangul ei ole taotluse asjaolud tõendatud, võib ta keelduda soodustavat 

haldusakti välja andmast. Haldusorgan peab põhjendama, miks ta on jätnud olemasolevad 

tõendid arvestamata ning soodustava haldusakti andmisest keeldunud. Kui PPA keeldub Teie 

taotlust rahuldamast, võite ameti otsuse vaidlustada kohtus. Kohus kontrollib, kas PPA on 

tõendeid hinnanud korrektselt. 

 

Loodan, et neist selgitustest on abi.  

 

 

Lugupidamisega 
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4 A. Aedmaa jt. Haldusmenetluse käsiraamat. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004, lk 175-176, 178.  
5 Samas, lk 187. 
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