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Väljasõidukohustuse
ja
sissesõidukeelu
seaduse,
kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu

karistusseadustiku

ning

Eesti Advokatuuril on Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse, karistusseadustiku
ning kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu kohta järgmised märkused:
1. Eelnõu § 1, väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse (VSS) täiendamine §-iga
132:
1) lg 2 on üleliigne, sest haldusmenetluse seaduse (HMS) § 35 lg 1 kohaselt algab
haldusmenetlus haldusakti andmiseks taotluse esitamisega haldusorganile,
haldusorgani initsiatiivil algatatud haldusmenetluses menetlusosalise teavitamisega
menetlusest või haldusorgani initsiatiivil algatatud haldusmenetluses
menetlusosalise suhtes esimese menetlustoimingu sooritamisega. Seega algab
haldusmenetlus, kas haldusorgani initsiatiivil või taotluse esitamisega ning taotluse
haldusakti andmiseks võib esitada iga riigiasutus tulenevalt HMS-ist.
2) lg 3 kohaselt kohaldatakse tuvastamisotsuse tegemisele mh VSS § 11 lg 32, mille
kohaselt teavitatakse enne ettekirjutuse tegemist välismaalast ettekirjutuse
tegemisest, andes võimaluse arvamuse ja vastuväidete esitamiseks. Eelnõuga
lisatava §-i 132 lg 4 sisaldab analoogset sätet. Seetõttu tuleb viide § 11 lõikele 32
või §-i 132 lg 4 eelnõust välja jätta.
3) lg 4 kohaselt saadetakse kinnipeetavale teade tuvastamisotsuse tegemise taotluse
esitamise kohta, mis on eksitav, sest menetlus tuvastamisotsuse tegemiseks võib
alata ka ilma taotluseta. Ka sel juhul kui menetlus algab KMA initsiatiivil tuleb
kinnipeetavat sellest teavitada.
4) lg 6 sätestatakse, et tuvastamisotsuse peale võib halduskohtumenetluse seadustikus
(HKMS) sätestatud korras esitada halduskohtule kaebuse 30 päeva jooksul otsuse
teatavaks tegemise päevast arvates. Säte on üleliigne ning pole kooskõlas seaduse
üldise loogikaga, sest muude haldusaktide kohta eraldi kaebeõigust seaduses välja
ei tooda (VSS § 16 annab väljasaatmise vaidlustamise üldaluse). Säte on üleliigne,
sest kaebeõigus tuleneb HKMS § 4 lg 1 ja kaebuse esitamise tähtaeg HKMS § 9.
Seletuskirja kohaselt on seadusesse vaidlustamise säte lisatud, sest viide
vaidlustamisele peab kindlasti sees olema vastavalt HMS § 57 lõikele 1.
Nimetatud vaidlustamisviide peab aga sisalduma haldusaktis, mitte seaduses.

2. Eelnõu § 3, kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) § 488 lõikesse 3 lisatakse, et enne
üleandmise taotlemist tuleb küsida süüdimõistetu arvamust üleandmise kohta. Kuna
üleandmise taotlemine Justiitsministeeriumi poolt on haldusmenetlus, tuleneb isiku
ärakuulamisõigus HMS § 40 lõikest 2 ning selle sätestamine KrMS-is on üleliigne
ning see ei kuulu KrMS-i reguleerimisalasse.
3. Eelnõu seletuskirjas lk 2, eelnõuga lisatava § 132 lg 5 osas võiks selgitust täiendada
tuues välja, mida nimetatud säte lisaks § 11 lg 5 sisalduvale täiendavalt sätestab.
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