
Riigikohtunik Eerik Kergandbergi eriarvamus Riigikohtu üldkogu otsusele nr 5-18-8 

Ühinen kolleegide Henn Jõksi, Villu Kõve, Jaak Luige, Peeter Jerofejevi ja Tambet Tampuu 
eriarvamuse viimases punktis märgituga. Leian, et just selles punktis kajastatakse meie 
õiguskorras tõepoolest ühte olulist ja seetõttu analüüsimist ning lahendamist vajavat 
probleemi, mille kohta märgin täiendavalt järgmist. 

1. Esmalt nendivad ju ülal nimetatud lugupeetud kolleegid enda eriarvamuse viimases punktis 
täiesti õigesti, et üldkogu tunnistas otsuses a) esiteks VangS § 94 lg 5 põhiseadusevastaseks 
ja kehtetuks üldiselt vaid edasiulatuvalt (ex nunc) ja omistas b) teiseks erandlikult 
põhiseadusevastasuse tagasiulatuvat mõju (ex tunc) vaid kaebajale praeguses asjas, samuti 
isikutele, kes käesoleva otsuse jõustumise ajaks on seadusega ette nähtud korras vaidlustanud 
neile pikaajalise kokkusaamise võimaldamata jätmise või seadusega ette nähtud korras 
taotlenud neile pikaajalise kokkusaamise võimaldamata jätmisega tekitatud kahju hüvitamist 
ilma kumbagi neist otsustustest sõnagagi põhjendamata. 

2. Sisulised ja loogilised põhjendused, aga ka põhjenduskohustus (ja sellega korreleeruvad 
ühiskonna ootused kohtuvõimu suhtes) ise on üldtunnustatult kohtuvõimu otsustuste 
legitimeerimise üks kõige olulisemaid instrumente. Aga mitte ainult. (Piisavate) põhjenduste 
puudumine kohtulahendis on kõigis kohtumenetlustes üks sagedamini esinevaid 
menetlusõiguse rikkumisi, mida on Riigikohus alamastme kohtutele ette heitnud ja mis on 
tinginud alamastme kohtulahendi tühistamist.[1] Muidugi ei saa eitada, et inimkond tunneb 
pedagoogika- aga ilmselt muudeski valdkondades selliseidki õpetussõnu, et käi minu sõnade, 
mitte tegude järgi. Sellegipoolest oleks ilmselt keeruline leida vähegi veenvaid argumente 
põhjendamaks seda, miks küll riigi kõrgeima kohtu enese lahendid ja seda eriti 
põhiseaduslikkuse järelevalve asjades ei peaks olema põhjendatud. Üks argumendi moodi 
väide võiks ehk olla selline, et aga milleks põhjendada lahendit, mida nagunii ei saa edasi 
kaevata. Olgem ausad: see saabki jääda pelgalt vaid argumendi moodi väiteks, mil puudub 
lootus lootust muutuda argumendiks. 

3. Olukorras, mil Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve praktikas on valikuid ex nunc ja 
ex tunc vahel tehtud ilma põhjendusteta ja seega vähemalt näivalt vaid suvaõigusele 
tuginevalt, peaks minu hinnangul seadusandjal ja õiguskantslerilgi õiguskorra huvisid 
arvestades olema piisavalt põhjust küsida sellise olukorra ka kestva lubatavuse 
(põhiseaduspärasuse) järele. 

4. Kui minu poolt eelmises punktis kirjapandud õigusmure võib üldisemas plaanis näida vaid 
abstraktsena, siis karistusõiguslikus sfääris peaks juurdunud õigusarusaamade kohaselt 
Riigikohtu kõnealune suvaõiguslik toimimisviis olema välistatud. 

4.1. Kõigepealt ei saa jätta arvestamata seda, et PS § 23 lg 2 teisest lausest lähtuva ja 
legendaarsest Brusilovi lahendist (3-1-3-10-02) alguse saanud mõttevooluga KarS § 5 lg 2 
kujuliseks vormitud kergendava karistusseaduse tagasiulatuva jõu põhimõte ongi ju sisuliselt 
vaid ex tunc põhimõte. Minu hinnangul ei peaks mitte mingil juhul olema võimalik see, et 
Riigikohtu üldkogu tunnistab karistusõiguslikus valdkonnas mingi regulatsiooni 
põhiseadusevastaseks vaid ex nunc, põhjendusega, et kuna antud juhul ei ole tegemist 
vangistusega, siis ei laiene sellelele regulatsioonile kergema karistusseaduse tagasiulatuv jõud 
KarS § 5 lg 2 teise lause mõttes ja seetõttu puuduvatki vajadus ex tunc lahendiks ka 
põhiseaduslikkuse järelevalve korras. 



4.2. Teiseks aga ei saa jätta arvestamata seda elementaarset tõsiasja, et sarnaselt väga paljude 
teiste riikidega on ka meie KrMS § 366 p 6 kohaselt üheks teistmisaluseks Riigikohtu 
põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse korras selle õigustloova akti või selle osa 
põhiseadusega vastuolus olevaks tunnistamine, millele tugines kohtuotsus või -määrus 
teistetavas kriminaalasjas. Minu hinnangul on piisavalt põhjust väiteks, et teistmisõiguse kui 
edasikaebeõiguse olemust moonutaks PS § 11 mõttes see, kui Riigikohus suvatseks tunnistada 
mingi karistusõigusliku regulatsiooni põhiseadusevastaseks vaid ex nunc. 

5. Igaks juhuks tuleb lõpetuseks siiski meenutada, et KrMS § 366 p-s 6 sätestatud teistmisalus 
ei kujuta endast meie õiguskorras midagi erandlikku, sest sisuliselt täpselt samasugune 
teistmisalus on sätestatud ka TsMS § 702 p-s 7 ja HKMS § 240 lg 2 p-s 7. Seega 
põhimõtteliselt tuleks meie õiguskorra kõnealuse küsimuse analüüsimisel lõppkokkuvõttes 
siiski vastata avaramalt ühelt poolt küsimusele, et kas need teistmisalused ikka sobivad meie 
nn tavalistesse kohtumenetlustesse (st et ega need äkki pärsi põhiseaduslikkuse järelevalve 
kohtumenetluse võidukäiku). Ja teiselt poolt - et kuidas siis hinnata Riigikohtu suvaõigust 
valida kõnealustes olukordades omal äranägemisel ja põhjendusteta kas ex tunc või ex nunc 
lahendi vahel ehk siis teisisõnu selle vahel kas annetada isikule edasikaebeõigus ja lubada 
teda teistmismenetlusse või jätta see võimalus siiski andmata. 

Eerik Kergandberg 

 

[1] Kohtulahendi põhjenduste vältimatut vajalikkust  muuhulgas kestvalt siiski ka süüteoasjades ei tohiks 
loodetavasti kummutada ka asjaolu, et alates Riigikohtu kriminaalkollegiumi lahendist  (hiljuti ka Euroopa 
Inimõiguste Kohtu lahendi saanud) nn maadevahetuse asjas  (3-1-1-14-14) on toonastel pragmaatilistel 
kaalutlustel olulisel määral hägustunud küsimus sellest, et millises ulatuses ja konkreetsemalt milliste teemade 
(kohtuotsuse milliste allosade) kohta peab sisaldama põhjendusi esimese astme kohtu lahend ilma et kõrgema 
aste kohus (eeskätt siis ringkonnakohus) võiks sedastada kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumise  KrMS § 
339 lg 1 p-s 7 mõttes (koos kriminaalasja esimese astme kohtule uueks arutamiseks saatmisega) ning milliste 
põhjenduste puudumist esimese astme kohtu lahendis tohib ringkonnakohus sedastada üksnes KrMS § 339 lg 2 
alusel ja seega ka ise seda lünka täita. Maadevahetuse asja järgsest kohtupraktika analüüsi 
kokkuvõttest  (https://www.riigikohus.ee/sites/default/files/elfinder/analyysid/2018/KrMS%20%C2%A7339%20
lg%201%20p%207%20kohtupraktika%20anal%C3%BC%C3%BCs.pdf )  selgub kokkuvõtvalt, et pilt on 
kestvalt hägune. Kohtupraktikasse ongi maadevahetuse otsuse järgselt juurdunud arusaam, et KrMS § 339 lg 1 p 
7 järgi  tohib kvalifitseerida  üksnes kohtuotsuse põhjendamise kohustuse sellised rikkumised, mil esimese astme 
kohtuotsuses puudub põhiosa tervikuna või puuduvad igasugused põhjendused kas mõne süüdistatava või 
kuriteo osas. Julgen väita, et selliseid olukorrad on  aga  praktikas peaaegu olematud. See tähendab omakorda 
seda, et Riigikohtu lahendiga 3-1-1-14-14 esitatud tõlgendus on muutnud KrMS § 339 lg 1 p-s 7 sätestatu 
suuresti sisutühjaks, pannud tegelikult ringkonnakohtutele ka maakohtu lahendite põhjendamiskohustuse ja selle 
kaudu tõenäoliselt ka alandanud  maakohtu lahendite kvaliteedinõudeid. 


