
 

EELNÕU 

21.04.2020 

 

 

Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus (arestimis- ja 

konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise määrus) 
 

 

§ 1. Kriminaalmenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused: 

 

1) seadustiku 19. peatüki 8. jagu täiendatakse 13. jaotisega järgmises sõnastuses: 

 

„13. jaotis 

Arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikune tunnustamine 

 

§ 48953. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1805 rakendamine 

Euroopa Liidu liikmesriigi arestimis- ja konfiskeerimisotsuse vastastikusel tunnustamisel 

kohaldatakse käesolevas seadustikus sätestatut niivõrd, kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruses (EL) 2018/1805, mis käsitleb arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust 

tunnustamist (ELT L 303, 28.11.2018, lk 1–37) sätestatust ei tulene teisiti.  

 

§ 48954.  Arestimisotsuse edastamine, tunnustamine ja täitmine 

(1) Eestile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1805 alusel esitatud 

arestimisotsust on pädev tunnustama ja selle täitmist tagama prokuratuur.  

 

(2) Arestimisotsuse täitmiseks käesoleva seadustiku §-s 142 sätestatud korras otsustatakse 

vara arestimine kohtu määrusega. Arestimisotsuse alusel on pädev vara arestimist otsustama 

Harju Maakohus. Edasilükkamatutel juhtudel võib vara arestimise otsustada prokuratuur 

käesoleva seadustiku § 142 lõikes 3 sätestatud korras. 

 

(3) Kohtueelses menetluses on arestimisotsust pädev koostama ja edastama prokuratuur ja 

kohtumenetluses kohus. 

 

§ 48955. Konfiskeerimisotsuse edastamine, tunnustamine ja täitmine 

(1) Eestile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1805 alusel esitatud 

konfiskeerimisotsust on pädev tunnustama ja selle täitmist tagama prokuratuur.  

 

(2) Konfiskeerimisotsuse täitmine otsustatakse kohtu määrusega. Konfiskeerimisotsuse alusel 

on pädev vara konfiskeerimist otsustama Harju Maakohus. Konfiskeerimisotsuse täitmise 

otsustamiseks peetavast kohtuistungist võtavad osa prokurör, süüdimõistetud isiku kaitsja 

ning kolmas isik või tema volitatud esindaja. Kui süüdimõistetu või kolmas isik esitab 

prokuratuurile või kohtule kirjaliku avalduse, et tal ei ole tema vara konfiskeerimise suhtes 

vastuväiteid, siis on kohtul õigus lahendada konfiskeerimistaotlus kirjalikus menetluses. 

 

(3) Kohtueelses menetluses on konfiskeerimisotsust pädev koostama ja edastama prokuratuur 

ja kohtumenetluses kohus.“; 

 

2) paragrahvi 5089 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „kohaldatakse“ sõnadega „vara arestimise  

ja“; 

 



 

3) paragrahvi 50821 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises 

sõnastuses: 

„(2)  Konfiskeerimistunnistuse korral kohaldatakse käesolevat jaotist üksnes Taani 

Kuningriigi ja Iiri Vabariigiga kriminaalasjades tehtavale koostööle.“. 

 

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2020. aasta 19. detsembril.  
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