
Justiitsministri 30. aprilli 2010. a määruse nr 14 „E-toimiku süsteemi kriminaalmenetluse liidese 

ja väärteomenetluse liidese kasutajate registreerimise kord“ muutmise määruse eelnõu 

seletuskiri 

1. Sissejuhatus  
 
Määrusega  muudetakse e-toimiku süsteemi kriminaalmenetluse liidese ja väärteomenetluse liidese 
kasutajate registreerimise korda, et Rahapesu Andmebürool (edaspidi RAB) säiliks pärast 
struktuurimuudatusi ligipääs prokuratuuri infosüsteemile. RAB lisatakse määruse §-s 2 esitatud asutuste 
loetellu. Seni Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksusena tegutsenud RAB muutus alates 1. jaanuarist 
2021. a Rahandusministeeriumi valitsemisala valitsusasutuseks. Kuivõrd seni oli RAB-il ligipääs 
prokuratuuri infosüsteemile Politsei- ja Piirivalveameti kaudu, lisatakse volitatud töötlejana määrusesse 
Rahapesu Andmebüroo. 
 
Määrus jõustub üldises korras.  
 
Eelnõu ja sellele lisatud seletuskirja on koostanud kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja 
menetluse talituse nõunik Reido Vasser (teenistusest lahkunud) ja riigiprokurör Rauno Kiris (e-post 
rauno.kiris@prokuratuur.ee, tel 613 9405). 
 
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs  
 
E-toimiku süsteemi kriminaalmenetluse liidese ja väärteomenetluse liidese kasutajate registreerimise 
korra (edaspidi kord) § 2 lg 1 muutmisega võimaldatakse kriminaalmenetluse liidese kasutajaks 
registreerida RAB-i ametnikud ja töötajad, kellel kriminaalmenetluse liidese kasutamise vajadus tuleneb 
ametiülesannete iseloomust. Kuni 31.12.2020 oli rahapesu andmebüroo PPA koosseisulise üksusena 
käsitatav politseiasutusena Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008. a määruse nr 111 „E-toimiku süsteemi 
asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus“ (edaspidi põhimäärus) § 4 lg 2 p 3 tähenduses, 
mis võimaldas RAB-i määratud ametnikud ja töötajad registreerida kriminaalmenetluse liidese 
kasutajaks. 01.01.2021 jõustunud struktuurimuudatuse järel ei ole RAB enam politseiasutus, st senisel 
õiguslikul alusel RAB-i ametnikke ja töötajaid kriminaalmenetluse liidese kasutajaks registreerida ei saa. 
Kuna RAB-i määratud ametnikel ja töötajatel on ametiülesannete iseloomust tulenevalt vaja kasutada 
kriminaalmenetluse liidest, tuleb korda muuta, lisades lubatud asutuste loetellu Rahapesu Andmebüroo.  
 
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele  
 
Eelnõuga reguleeritavatel küsimustel puudub seos Euroopa Liidu õigusega.  
 
4. Määruse mõjud  
 
Muudatused määruses tulenevad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 981 lõikest 
2, mille kohaselt säilib seni Politsei- ja Piirivalve ameti struktuuriüksusena tegutsenud rahapesu 
andmebüroo ja selle ametnike ning töötajate ligipääs kõikides riiklikes registrites, andmekogudes ja 
infosüsteemides ka pärast seda, kui RAB on saanud Rahandusministeeriumi valitsemisala 
valitsusasutuseks. Kuivõrd määruses on sätestatud volitatud isikute loetelu, tuleb RAB lisada volitatud 
isikute hulka, et tagada tema andmetele ligipääsu õiguse säilimine. 
 

Mõju regionaalarengule puudub. Määrus ei oma otsest mõju riigi julgeolekule ega välissuhtlusele. 
Määrusel ei ole sotsiaalseid mõjusid.  
 
5. Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused  
 
Määruse rakendamine ei eelda täiendavaid tegevusi, kuid andmete saamise tehnilised küsimused jm 
detailid lepitakse vajaduse korral kokku prokuratuuri infosüsteemi omaniku ja RAB-i vahel lepinguga. 
 
6. Määruse jõustumine  
 
Määrus jõustub üldises korras. Vastavalt haldusmenetluse seaduse § 93 lõikele 2 hakkab määrus 
kehtima (jõustub) kolmandal päeval pärast kehtivas korras avaldamist. Kuni määrus pole jõustunud, 
puudub RAB-il alates 01.01.2021 ligipääs prokuratuuri infosüsteemile. 
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7. Eelnõu kooskõlastamine  
 
Eelnõu esitatakse Rahandusministeeriumile ja Siseministeeriumile kooskõlastamiseks ning 
Prokuratuurile ja Eesti Advokatuurile arvamuse avaldamiseks eelnõude infosüsteemi EIS kaudu. 
 
 
 

 


