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Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 
 

Kriminaalmenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 492 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „lisaks käesoleva seaduse §-s 436 

sätestatule“; 

 

2) paragrahvi 492 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses: 

 

 „5) on alust arvata, et abi taotletakse isiku süüdistamiseks või karistamiseks tema rassi, 

rahvuse, usuliste või poliitiliste tõekspidamiste pärast või kui isiku seisund võib halveneda 

mõnel nimetatud põhjusel.“; 

 

3) paragrahvi 492 täiendatakse lõigetega 11–13 järgmises sõnastuses: 

  

„(11) Eesti Vabariik ei või keelduda rahvusvahelisest koostööst Euroopa Liidu liikmesriigiga 

põhjusel, et tegu on poliitilise kuriteoga, poliitilise kuriteoga seotud kuriteoga või poliitiliselt 

motiveeritud kuriteoga, kui seaduses või välislepingus ei ole sätestatud teisiti.  

 

(12) Eesti Vabariik ei või keelduda rahvusvahelisest koostööst põhjusel, et Eestis ei ole 

kehtestatud sama liiki maksu või lõivu või samasugust maksu-, tolli- või rahavahetuskorraldust 

kui taotlevas riigis.  

 

 (13) Eesti Vabariik ei või keelduda rahvusvahelisest koostööst riiklike majandushuvide, 

välispoliitiliste huvide või muude kaalutluste alusel, kui see oleks vastuolus Eestile siduva 

välislepinguga.“; 

 

4) paragrahvi 492 lõike 1 punkt 4 ja lõike 2 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks; 

 

5) paragrahvi 492 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses: 

 

„8) vahistamismäärus on tehtud vangistuse täitmiseks Eesti kodaniku või Euroopa Liidu 

liikmesriigi kodaniku suhtes, kellel on Eestis alaline elamisluba, ja isik taotleb karistuse täitmist 

Eestis.“; 

 

6) paragrahvi 492 lõikes 3 asendatakse sõnad „kodanikke, kellel on Eestis alaline elukoht“ 

sõnadega „kodaniku, kellel on Eestis alaline elukoht, või Euroopa Liidu liikmesriigi kodaniku, 

kellel on Eestis alaline elamisluba“; 

 

7) paragrahvi 493 lõikes 4 asendatakse sõnad „taotluse võib rahuldada“ sõnadega „taotlus 

rahuldatakse“; 

 

8) paragrahvi 493 lõiget 5 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 

 

„Otsus laiendamise kohta tehakse 30 päeva jooksul taotluse Eestisse jõudmisest alates.“; 

 



9) paragrahvi 494 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „riigile“ sõnadega „seoses kuriteoga, mis 

pandi toime enne isiku loovutamist“; 

 

10) paragrahvi 494 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad „isikul oli võimalus“ sõnadega „isik ei 

ole kasutanud võimalust“; 

 

11) paragrahvi 494 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõna „loovutamise“ sõnadega „loovutamisega 

käesoleva seaduse § 493 lõike 2 punkti 5 kohaselt“; 

 

12) paragrahvi 494 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses: 

 

„ (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku edasi loovutamise taotlus vaadatakse kohtu 

poolt läbi nõuetele vastava taotluse kohtusse saabumisest viie päeva jooksul. Kohus teeb lõpliku 

lahendi 30 päeva jooksul nõuetele vastava taotluse Eestisse saabumisest arvates.“; 

 

13) paragrahvi 499 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Isikut teavitatakse, et tal on kinnipidamisest alates õigus tasuta õigusabile ning tõlgi abile nii 

täitvas kui ka taotlevas riigis.“; 

 

14) paragrahvi 499 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses: 

 

„(41) Kui isik soovib kaitsjat taotlevas riigis, kuid ei ole veel kaitsjat nimetanud, teavitab 

prokuratuur sellest soovist kohe taotleva riigi pädevat asutust. Taotleva riigi poolt edastatud 

teave selles riigis kaitsja nimetamise tingimuste kohta edastatakse kohe isikule.“;  

 

15) paragrahvi 502 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses: 

 

„ (61) Kohus teeb lõpliku lahendi 60 päeva jooksul isiku kinnipidamisest arvates, kui isik ei ole 

enda loovutamisega nõus, ning kümne päeva jooksul isiku nõusoleku andmisest arvates.“; 

 

16) paragrahvi 502 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(7) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 61 ettenähtud aja jooksul ei ole võimalik loovutamisotsust 

teha, pikeneb loovutamisotsuse tegemiseks ettenähtud aeg kolmekümne päeva võrra, millest ja 

mille põhjustest teavitatakse viivitamata taotluse esitajat. Kui pikendatud tähtajast ei ole 

võimalik kinni pidada, teavitatakse sellest ja selle põhjustest Eurojusti.“; 

 

17) paragrahvi 503 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„3) kohtuistungil osalenud loovutamismenetlusele allutatud isiku seisukoht, kui isik on enda 

loovutamisega käesoleva seaduse § 493 lõike 2 punkti 5 kohaselt nõus;“; 

 

18) paragrahvi 503 lõiget 2 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses: 

 

„51) loovutamise edasilükkamine ja ajutine loovutamine käesoleva seaduse § 506 lõigete 1 ja 2 

alusel“; 

 

19) paragrahvi 504 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „läbi“ sõnadega „käesoleva seaduse § 502 

lõikes 61 sätestatud tähtajast kinni pidades“; 



 

20) paragrahvi 505 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „lükata“ sõnadega „humanitaarsetel 

põhjustel, sealhulgas loodusõnnetuse korral või“; 

 

21) paragrahvi 506 lõikes 1 asendatakse sõnad „Justiitsministeerium võib“ sõnaga „Kohus võib 

loovutamist otsustades“; 

 

22) paragrahvi 506 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

  

„(2) Kohus võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud loovutamise edasilükkamisel 

otsustada, et isik, kelle loovutamine on edasi lükatud, loovutatakse taotlevale riigile ajutiselt. 

Sellekohase kirjaliku kokkuleppe taotleva riigiga sõlmib Justiitsministeerium.“; 

 

23) paragrahvi 50872 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

 

„4) kui otsus on vastu võetud tegude suhtes, mida ei pandud toime otsuse teinud välisriigi 

territooriumil, võib täitev riik sissenõutud rahalise karistuse või rahatrahvi summat vähendada 

riigisisese õiguse kohaselt sama liiki tegude eest sätestatud rahalise karistuse või rahatrahvi 

maksimaalse summani.“. 
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