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Kaitsja menetlusest kõrvaldamise määruse vaidlustamisest 

 

 

Austatud avaldaja 

 

Pöördusite õiguskantsleri poole murega, et kriminaalmenetluses ei pruugi kaitsja õigused olla 

piisavalt tagatud, kuna kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) § 385 punkti 4 kohaselt ei saa 

kaitsja menetlusest kõrvaldamise määrust määruskaebemenetluses vaidlustada. Teie hinnangul 

võib see olla vastuolus Eesti Vabariigi põhiseadusega. 

 

Nimetatud kaebepiirang ei ole põhiseadusvastane, sest põhiseadus (PS) lubab edasikaebeõigust 

põhjendatud juhtudel seadusega piirata ning kaitsja menetlusest kõrvaldamist saab vaidlustada 

kohtuotsuse peale esitatavas apellatsioonis või kassatsioonis.  

 

Põhiseaduse § 24 lõige 5 sätestab, et igaühel on õigus tema kohta tehtud otsuse peale edasi kaevata 

kõrgemalseisvale kohtule. Põhiseaduse § 24 lõige 5 kaitseb nii õigust kaevata esimese astme kohtu 

lahendi peale edasi ringkonnakohtusse kui ka õigust kaevata ringkonnakohtu lahendi peale edasi 

Riigikohtusse. Ometi ei tähenda see, et kõiki kohtulahendeid peab olema võimalik vaidlustada.   

 

Riigikohtu praktika kohaselt on põhiseaduse § 24 lõige 5 lihtsa seadusereservatsiooniga põhiõigus. 

See tähendab, et Riigikogu võib seadusega kehtestada edasikaebeõigusele nii menetluslikke (nt 

riigilõiv, menetlustähtaeg) kui ka materiaalseid piiranguid, välistades mingit liiki lahendite (nt 

korralduslikud lahendid) edasikaebeõiguse, kui selleks on põhiseadusega kooskõlas olev põhjus. 

Seega ei anna põhiseaduse § 24 lõige 5 isikule õigust vaidlustada eranditult kõiki kohtulahendeid.  

Riigikogul on õigus edasikaebeõigust diferentseerida, lähtudes kohtulahendi olemusest ja 

tuginedes mõistlikele põhjendustele.  

 

Edasikaebeõiguse piirang peab aga olema proportsionaalne ja piirangul peab olema legitiimne 

eesmärk. Üks selline eesmärk on vajadus tagada kohtumenetluse normaalne funktsioneerimine.  

 

Määruskaebemenetluses ei lahendata kriminaalasja sisuliselt, vaid vaadatakse läbi 

kriminaalmenetluse käigus tekkinud üksikküsimused. Kui oleks võimalik iga menetluse käigus 

tekkinud küsimust vaidlustada, tooks see paratamatult kaasa kohtu ülekoormuse ja põhimenetluse 

(süüküsimuse arutamise) venimise. See omakorda võib takistada kriminaalmenetluse läbiviimist  

mõistliku aja jooksul. Kaebeõiguse piiramine menetlusökonoomia kaalutlustel on seega sobiv ja 

vajalik abinõu.  
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Kohus võib kõrvaldada kaitsja menetlusest, kui kaitsja ei ole võimeline kohtus nõuetekohaselt 

esinema või on kohtumenetluses näidanud end ebaausana, asjatundmatuna või vastutustundetuna, 

samuti kui ta on pahatahtlikult takistanud asja õiget ja kiiret menetlemist või jätnud korduvalt 

täitmata kohtu korralduse (KrMS § 267 lg 41). Pärast kaitsja kõrvaldamist teeb kohus 

kohtumenetluse poolele viivitamata ettepaneku valida endale uus kaitsja. Kui menetlusest 

kõrvaldatud kaitsja on Eesti Advokatuuri liige, teavitab kohus sellest ka Eesti Advokatuuri 

juhatust. 

 

Menetlusest eemaldamise põhjus võib seega olla kaitsja ebakompetentsus või pahatahtlikkus. 

Praktikas peaks kaitsja menetlusest kõrvaldamine olema pigem erandlik ja kohtud peaksid seda 

võimalust rakendama äärmusliku abinõuna. Ebakompetentse kaitsja kõrvaldamine on ka 

süüdistatava huvides, et tagada talle kvaliteetne ja tõhus õigusabi ning tema kaitseõiguse reaalne 

teostamine.  

 

Kriminaalmenetluse seadustiku § 383 lõige 2 näeb ette, et kohtumääruse, mida ei saa vaidlustada 

määruskaebusega, võib vaidlustada kohtuotsuse peale esitatavas apellatsioonis või kassatsioonis. 

See tähendab, et kõrgema astme kohus saab kohtuotsuse edasikaebamise korral hinnata, kas kaitsja 

kõrvaldamine võis kaasa tuua ebaseadusliku või põhjendamatu kohtuotsuse ehk kas tegemist oli 

kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisega KrMS § 339 mõttes. Kohtu menetlusotsuse 

seaduslikkuse peaks kaudselt tagama ka karistusseadustiku §-s 311 ette nähtud sanktsioon  teadvalt 

ebaseadusliku kohtulahendi tegemise eest.  

 

Esitatud põhjendusi arvestades on mõistetav Riigikogu kaalutlus piirata KrMS § 385 punktis 4 

sätestatud edasikaebeõigust menetlusökonoomia eesmärgil. Piirang on legitiimse eesmärgiga ja 

proportsionaalne.  

 

Täname Teid pöördumise eest. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marju Agarmaa  693 8447 

Marju.Agarmaa@oiguskantsler.ee 
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