
Riigikohtu halduskolleegiumi 30. märtsi 2021. a määrus nr 3-20-2004/28 

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala – Direktiiv 2008/115/EÜ – Ühised nõuded ja 

kord liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel – 

Artikkel 15 – Kinnipidamise aluste loetelu ammendavus 

Riigikohtu menetluses on kohtuasi, milles on vaidlus Eesti Vabariigis ebaseaduslikult viibiva 

kolmanda riigi kodaniku kinnipidamise õiguspärasuse üle. Isik on kriminaalkorras süüdi 

mõistetud oma elukaaslase ja veel ühe kannatanu kehalises väärkohtlemises. Isik mõisteti selle 

eest tingimisi vangi ja vabastati kohtumajas kinnipidamiselt kriminaalmenetluse raames. Samal 

päeval tehti isikule viivitamatult täidetav lahkumisettekirjutus ning peeti ta direktiivi 

2008/115/EÜ art-t 15 ülevõtva riigisisese normi alusel kinni. 

Riigikohus asus seisukohale, et täidetud ei ole kumbki direktiivi art 15 lg 1 p-des a ega b nime-

tatud kinnipidamise alus (põgenemisohu üheks võimalikuks tingimuseks riigisisese õiguse järgi 

on küll isiku suhtes jõustunud süüdimõistev otsus, millega teda on toimepandud kuriteo eest 

karistatud vangistusega, kuid kinnipidamise ajal ei olnud eelkirjeldatud kohtuotsus veel jõustu-

nud). Küll aga võivad täidetud olla art 15 lg-s 1 käsitletud üldised kinnipidamise eeldused (muid 

leebemaid sunnimeetmeid pole võimalik tulemuslikult kohaldada). Nimelt esines reaalne oht, 

et isik võib vabanemise korral asuda uuesti elukaaslasega tekkinud konflikti lahendama ja 

panna selle käigus toime uue kuriteo, mille uurimine ja mille eest karistamine nurjab (lükkab 

teadmata ajaks edasi) isiku väljasaatmise. Kohus leidis, et art 15 lg 1 koosmõjus Euroopa Kohtu 

senise praktikaga ei anna selget vastust küsimusele, kas kinnipidamine on lubatud ka ainult 

üldalusel, s.o oht väljasaatmise tulemuslikkusele, ilma et oleks täidetud p-des a või b toodud 

alused. Kuigi sätte sõnastus viitab pigem sellele, et tegu on avatud loeteluga, on Euroopa Kohus 

korduvalt rõhutanud direktiivi 2008/115/EÜ kinnipidamist puudutavate sätete kitsa tõlgenda-

mise kohustust. Seetõttu pidas Riigikohus vajalikuks taotleda Euroopa Kohtult eelotsust 

järgmises küsimuses: 

„Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. a direktiivi 2008/115/EÜ ühiste 

nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike 

tagasisaatmisel artikli 15 lg 1 esimest lauset tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigid võivad kinni 

pidada kolmanda riigi kodaniku, kelle puhul esineb reaalne oht, et ta paneb vabaduses viibides 

enne väljasaatmist toime kuriteo, mille uurimine ja mille eest karistamine võib oluliselt 

raskendada väljasaatmise läbiviimist?“ 


