
Tartu Ülikool 
Filosoofiateaduskond 

Ajaloo ja arheoloogia instituut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingrid Ulst 
 
 
 
 

Arheoloogilise leiuainese õiguslik kaitse ja ”musta arheoloogia” 
probleemid Eestis 

 
 

Bakalaureusetöö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juhendajad: Ain Mäesalu, MA 
Ants Kraut, MBA 

 
 
 
 
 

Tartu 2009 



 2

Sisukord 

 

Sissejuhatus ........................................................................................................................................... 3 

1. Arheoloogiline leiuaines kui kultuuripärand .................................................................................. 7 

1.1. Kultuuri mõiste ja seos arheoloogiaga .................................................................................. 7 

1.2. Mündid Eesti ja lähiümbruse arheoloogilises leiuaineses ..................................................... 9 

2. Arheoloogiapärandi kaitse õiguslikud aspektid ............................................................................ 13 

2.1. Rahvusvaheline regulatsioon .............................................................................................. 13 

2.2. Arheoloogiapärandi kaitse Eestis ........................................................................................ 19 

3. ”Musta arheoloogia” probleemid Eestis ....................................................................................... 24 

3.1. ”Musta arheoloogia” kohalikud ja rahvusvahelised trendid ............................................... 24 

3.2. Lauritsa mäe aare ................................................................................................................ 27 

3.3. Keila aare ............................................................................................................................ 33 

3.4. Salu küla aare ...................................................................................................................... 37 

4. Arheoloogiapärandi kaitse tõhustamine: kas ja kuidas? ............................................................... 42 

Kokkuvõte ........................................................................................................................................... 48 

Kasutatud allikad ja kirjandus ............................................................................................................. 51 

Summary. Legal protection of archaeological heritage and the problems of ”black archaeology”  

in Estonia ............................................................................................................................................. 54 

Lisa. Ülevaade ”musta arheoloogia” kohtuprotsessidest Eestis .......................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

Sissejuhatus    

 
                             ”See, mida me nimetame kultuuriks, ei ole tegelikult midagi enamat, kui 

                    meie endi identiteedi olemasolu ja selle jõuline teostamine.”   (J.Cortazar) 
 

 

Materiaalse kultuuri pärand on oluline seoste määratlemiseks ning hoidmiseks oleviku ja mineviku 

vahel, aga ka ühiskonna kui terviku teadlikkuse tõstmiseks. Sageli seostub materiaalne kultuur ka 

rahvusliku või piirkondliku identiteediga. Teatud materiaalse kultuuri objektide tähtsus on aga piire 

ületav, mängides olulist rolli mõne piirkonna ja vahel ka suuremate geograafiliste üksuste ajaloolis-

kultuurilise arengu seisukohalt. Neil põhjustel on selge, et riigid on huvitatud oma territooriumil 

leiduvate mälestiste säilimisest, kaitsest ja eksponeerimisest. Arheoloogilise leiuainese säilitamist 

mõjutavad oluliselt vastava piirkonna õiguslikud, majanduslikud ja eetilised eripärad. Kui õiguslik 

regulatsioon on lünklik ja inimeste materiaalne olukord ebastabiilne, kaasnevad sellega sageli 

madalamad eetilised normid ning muuhulgas võib see kaasa tuua märkimisväärse kahju 

piirkondlikult, rahvuslikult või ka rahvusvaheliselt olulistele muististele leiuainese ebaseadusliku 

hõivamise ja realiseerimise näol.  
 

Eestis on arheoloogiamälestistel viimastel aastatel toimunud märkimisväärselt rüüstekaevamisi, mille 

puhul vaid üksikutel juhtudel on jõutud süüdlasteni ning ka nende juhtumite lahendused ei ole olnud 

sellised, mis aitaksid kaasa arheoloogiamälestiste kaitse tõhustamisele. Näiteks 2004. aastal Keila 

lähedal toime pandud müntide väljakaevamine tipnes riigi poolt leiutasu maksmisega isikutele, kes 

tegelikult panid sisuliselt toime arheoloogiamälestise rikkumise ning kes sellest lähtuvalt oleksid 

pidanud pigem ise trahvi maksma. Sellisest lahendusest saab järeldada, et seadused, mis pidanuks 

toimima ja ametkonnad, kes pidanuks neid seadusi rakendama, olid mingil hetkel ja mingis punktis 

ebaedukad. Ühes sellega tõusetub küsimus võimalike õiguslike vahendite, nende valikute ning 

rakendamise kohta. Juriidilise külje kõrval on oluline roll ka eetilistel, sotsiaalsetel ning 

majanduslikel aspektidel. Eelmainitud Keila aarde rüüstamisest puhtalt pääsenud aardekütid on olnud 

peategelased veel mitmes juhtumis, kus nende tegevus ja selgelt materiaalse suunitlusega huvide 

väljendamine on olnud suhteliselt julge ja enesekindel, balansseerides pidevalt seadusliku ning 

ebaseadusliku piiril. Aardeküttide eneseõigustuse ning jultumuse taustal, mida kohati on süvendanud 

meedias loodud väärkuvandid, ei taju avalikkus nende tegevuse tegelikku sisu, ulatust ning juriidilisi 

piire. Kõik see soodustab rüüsteid ning raskendab seaduste efektiivset kohaldamist.  
 

Käesolev töö uurib arheoloogilise leiuainese kaitsmise ja ”musta arheoloogia” problemaatikat Eestis. 

Töö eesmärgiks on Lauritsa mäe, Keila ja Salu küla rüüstekaevamiste juhtumite näitel analüüsida 

õiguslikust regulatsioonist, eetilistest konfliktidest ja majanduslikest huvidest lähtunud probleeme 

arheoloogiapärandi kaitsmise ning leiukohas säilitamise osas. Arheoloogiline leiuaines on väga 
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oluliseks ajalooallikaks ning vanema ajaloo seisukohalt sageli isegi ainsaks teadusliku uurimistöö 

allikaks. Ühtlasi on arheoloogilised leiud osa meile esivanemate poolt edasi antud kultuurist. Töö 

kontekstis selgitabki autor põgusalt arheoloogilise leiuainese kui kultuuripärandi olemust ning 

tähtsust, käsitledes muuhulgas selliseid kategooriaid nagu kultuuri rahvusvahelistumine ja 

kultuurinatsionalism. Et kõigi töös käsitletavate rüüstejuhtumite objektideks on olnud mündiaarded, 

vaatleb autor töö esimeses osas põgusalt ka Eesti ja lähiümbruse mündiaarete iseloomulikke jooni, 

selgitades seda, millist teavet võivad mündiaarded anda, mida tähendab väärtus müntide kontekstis 

ning millised geograafilised ja kronoloogilised kaalutlused iseloomustavad Eesti aardeküttide 

tegevust mündiaarete osas.  
 

Autor annab töös ka ülevaate arheoloogilise leiuainese kaitset reguleerivatest peamistest 

rahvusvahelistest (sealhulgas Euroopa Liidu) ja siseriiklikest aktidest. Lauritsa mäe, Keila ning Salu 

küla juhtumite näitel selgitab autor välja peamised ”musta arheoloogia” juriidilised, eetilised  ja 

majanduslikud aspektid ning püüab hinnata, millistel juhtudel ja kuidas võiks olla võimalik tõhustada 

arheoloogiapärandi kaitset tänases Eestis. Autor käsitleb ühiskonna mõju mälestiste rüüstamise 

tõkestamisel, sh. meedia rolli ning avalikkuse teadlikkust. Samas arutleb autor põhjuste üle, miks on 

ebaseaduslikel aardeküttidel olnud Eestis võimalik tegutseda nii, et isegi nende tuvastamine ning 

tabamine pole erilist mõju avaldanud ja neil on seni õnnestunud sanktsioonidest pääseda. 

Majanduslikust aspektist on muuhulgas käsitletud ka leiutasude ning nende suuruse küsimust, mis 

tõusetus ühe olulisema probleemina Keila aarde juhtumi puhul ning mis illustreerib vahet leidjate 

ootuste, turu potentsiaali ja riiklike võimaluste vahel. 
  

Töö eesmärgi saavutamiseks vastab autor järgmistele uurimisküsimustele: 

(i) Miks on arheoloogiapärand kultuuri elemendina oluline ning milles seisneb tema väärtus? 

(ii) Millised rahvusvahelised ja siseriiklikud seadused reguleerivad täna arheoloogiapärandi 

kaitset?  

(iii) Millised on olnud peamised õiguslikud ja eetilised probleemid Lauritsa mäe, Keila ja Salu küla 

juhtumite lahenduse ja ebaseaduslike aardeotsijate vastutuse osas? Kas neid probleeme oleks 

saanud vältida? 

(iv) Millist tähtsust omab ”mustas arheoloogias” majanduslik aspekt? 

(v) Kuidas oleks võimalik tõhustada arheoloogiapärandi kaitset Eestis? 
 

Töö teema on aktuaalne eelkõige viimastel aastatel toimunud ulatuslike rüüstete valguses, mis on 

ebaõnnestunud kohtuvaidluste ja meedia kaasabil loonud aardeküttide ümber seiklusoreooli. Inimeste 

teadlikkus sellest, kes tohiksid leiukohtades tegutseda, milliseid vahendeid kasutades hobiarheoloogid 

täpselt töötavad ning kui adekvaatselt nad toimivad, on jätkuvalt madal. Samuti ei ole suurel osal 

inimestest õiget arusaama sellest, miks on maa seis peituvad leiud tegelikult olulised ning sageli 
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mõeldakse vaid materiaalsetes kategooriates. Käesolev töö võiks kaasa aidata eelnimetatud väga 

päevakohase ”musta arheoloogia” problemaatika jätkuvalt fookuses hoidmisele ning olla teeviidaks 

autori järgnevate sarnaste uurimistööde koostamisel (näit. metallidetektorite kasutamise osas, jms). 

Käesolev töö on jaotatud nelja ossa. Esimeses osas selgitab autor arheoloogiapärandi olemust ning 

suhestumist kultuuripärandi käsitlusse, vaadeldes materiaalse kultuuri elemente ja kultuuripärandi 

sisu. Samuti selgitab autor töö esimeses osas põgusalt Eesti ja lähiümbruse mündiaarete 

iseloomulikke jooni. Töö teises osas annab autor ülevaate täna arheoloogiapärandi kaitset 

reguleerivatest rahvusvahelistest ja  siseriiklikest reeglitest. Töö keskses kolmandas osas analüüsib 

autor arheoloogilise leiuainese kaitse ja ebaseadusliku kaevamistegevuse problemaatikat Eestis, 

tuginedes eelnimetatud kolmele juhtumile, mille osas on täna jõutud süüdlaste ning teatud õiguslike 

lahendusteni. Autor püüab nende juhtumite põhjal hinnata, millised on täna arheoloogiapärandi kaitse 

kitsaskohad ning kas juhtumites tõusetunud probleeme oleks olnud võimalik vältida. Autor hindab 

probleeme kombineeritult juriidilisest ja eetilisest aspektist. Samuti toob autor juhtumite kontekstis 

välja ”musta arheoloogiaga” kaasnevad majanduslikud aspektid. Töö viimane osa võtab kokku töö 

kolmanda osa analüüsi järeldused ning arutleb selle üle, kas ja kuidas saaks arheoloogilise leiuainese 

kaitset tõhustada.  
 

“Musta arheoloogia“ valdkonnas ei ole Eestis eriti põhjalikke teaduslikke uurimusi veel tehtud. 

Teerajajaks on siin Nele Kangerti käesoleva aasta alguses Tartu Ülikoolis valminud bakalaureusetöö 

teemal “Metallidetektorid ja arheoloogiapärandi kaitse Eestis: arengud ja hetkeseis“, mille allikabaasi 

enamuse moodustavad esmaallikad ning mis uurib hobidetektorismi Eestis ja detektoritel rajanevat 

“musta arheoloogiat“ Eesti muististel. N. Kangert püüab oma töös selgitada ka seda, kas ja kuidas 

võiks seirevahendite kasutamist reguleerida ning milliseid meetmeid rakendada rüüstetegevuse 

pidurdamiseks. Aastatel 2004-2008 on ka Eesti ajakirjanduses ilmunud uuriva sisuga artikleid, mille 

puhul on tegemist detektorirüüste juhtumite kajastamisega, kus hinnanguid on andnud ka tunnustatud 

arheoloogid. Näiteks on arheoloogiapärandi suhtes toime pandud rüüstete tagamaid selgitanud 

ajaleheartiklites nii Valter Lang kui Mauri Kidusoo. Teadusliku uurimistöö tasemel on tänaseks 

tegeletud ka arheoloogia eetika probleemidega üldisemalt. 2008. aastal valmis tänasel TÜ 

magistrandil Liis Livinil bakalaureusetöö teemal “Arheoloogia eetikakoodeksite analüüs ja täiendused 

Eesti arheoloogia eetikakoodeksi tööversioonile“, mis analüüsib eetikaprobleemide lahendamise 

võimalusi erinevates Euroopa riikides ning teeb ettepanekuid Eesti arheoloogia eetikakoodeksi 

tööversiooni täiustamiseks.  
 

Väljaspool Eestit on “musta arheoloogia“ probleeme käsitlenud peamiselt erinevad arheoloogia 

eetikaga tegelevad väljaanded ning autorid. Näiteks on Rootsi väljaanne Swedish Archaeologists on 

Ethics avaldanud 2004. aastal rea tuntud rootsi teadlaste uurimistöid maailma kultuuripärandi 

hävimisega seotud probleemide käsitlemiseks. Peamised uurimused, mis autorile olid kättesaadavad,  
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ongi üldiselt valminud viimase 15 aasta jooksul, mis viitab sellele, et “must arheoloogia“ on 

suhteliselt uus uurimisvaldkond. Teemadest on enim käsitletud arheoloogipärandiga kaubitsemist 

ning sellelaadse illegaalse tegevuse tõkestamise võimalusi erinevate rahvusvaheliste ning siseriiklike 

instrumentide abil. Näiteks on sellesisulisi uurimusi avaldanud McDonalds Institute for 

Archaeological Reasearch, mille publikatsioonides on kultuuriväärtuste vastu suunatud 

rahvusvahelisest kuritegevusest mitmeid uurimusi kirjutanud Neil Brodie, Jenny Doole ja Peter 

Watson. Samuti on arheoloogiateaduses tegeletud väljakaevamiste eetika küsimustega, näiteks Julie 

Hollowelli 2006. aastal avaldatud töös “Moral arguments on subsistence digging“. 
 

Käesoleva töö koostamisel on allikatena kasutatud teiste riikide arheoloogide töid sisaldavat 

erialakirjandust, kõrvutades kirjanduses avaldatud erinevaid seisukohti. Samuti on autor kasutanud 

mitmeid erinevaid õiguslikke instrumente, uurides õigusaktides sisalduvaid sätteid 

kultuuriväärtustega illegaalse kaubitsemise ning arheoloogiamälestiste rüüstamise tõkestamise 

aspektidest. Töös uuritakse nii otsekohalduvaid siseriiklikke seadusi, vastavat siseriiklikku 

rakendamist nõudvaid Euroopa Liidu (edaspidi EL) õigusakte (direktiive) ning eraldi ratifitseerimist 

nõudvaid rahvusvahelisi konventsioone. Lauritsa mäe, Keila ja Salu küla aarete problemaatikat 

käsitletakse nii vastava kohtumaterjali kui meedias ilmunud päevakajaliste artiklite põhjal. 

Kohtulahendite, kohtule esitatud avaldustes toodud seisukohtade ning ajalehtedes ”Postimees”, ”Eesti 

Ekspress” ja ”Eesti Päevaleht” ilmunud artiklites sisalduva info analüüsimise teel on autori taotluseks 

panna kokku terviklik pilt toimunud sündmustest, esitada kokkuvõte kõigi kolme juhtumi puhul 

kohaldatud õigusaktidest ning vastavate lahendite kitsaskohtadest ja kõrvutada neid juhtumeid 

üksteisega, leidmaks ühiseid jooni, trende ning võimalikke vaidluskohti aardeküttide tegevuses.  
 

Probleeme on Eesti konteksti kõrval käsitletud ka rahvusvahelisest aspektist ning teatud küsimustes 

kõrvutatud teiste riikide olukorraga. Rahvusvaheline aspekt on oluline eeskätt kultuuriväärtuste turu 

ja era-ning avalik-õiguslike kollektsionääride tegevuse osas, sest kuni eksisteerivad illegaalsete 

esemete turg ning nõudlus, seni tegutsevad ka aardekütid. Rahvusvaheline ja teiste riikide kogemus 

on oluline ka seetõttu, et Eesti õiguslik baas ja arengud on tihedas puutumuses teiste riikidega ning 

tugevasti mõjutatud nii rahvusvahelistest kui EL trendidest. Eesti turg on väike ja suur osa illegaalselt 

eemaldatud esemetest leiavad kahjuks tee Lääne-Euroopa oksjonitele ning kollektsionääride kätte. 

Viimasel kümnendil on täheldatud leiuainese ebaseaduslikku väljaviimist ka ida poole. 
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1.     Arheoloogiline leiuaines kui kultuuripärand 
 

1.1. Kultuuri mõiste ja seos arheoloogiaga 
 

Kultuur võimaldab inimesel enese üle mõtiskleda ning just kultuur on see, mille kaudu inimesest sai 

arutlemist ning kriitilist mõtlemist valdav olend, kes eksisteerib kooskõlas eetiliste põhimõtetega.1 

Kultuuri saab defineerida mitmeti. Ühelt poolt on kultuur inimteadmiste ja omandatud oskuste 

kogum, mis on võimaldanud homo liigil ellu jääda ning laieneda maailma kõigisse piirkondadesse. 

Teisalt lisatakse kultuurile õppimise aspekt, s.t. kultuuri defineeritakse kui inimese poolt omandatud 

teatud oskusi ja strateegiaid, mida antakse õppimise kaudu edasi ühelt põlvkonnalt teisele konkreetse 

grupi sees.2 Kultuuri sõnastab kõige laiemalt antropoloogia, mis on kõige laiaulatuslikum inimese 

uurimise distsipliin. Kultuuri laia mõiste kohaselt koosneb kultuur teadmistest, uskumustest, kunstist, 

moraalist, õigusest, tavadest, kommetest ja muudest võimetest / elementidest, mis inimene on 

ühiskonnaliikmena omandanud. Antropoloogid kasutavad kultuuri mõistet ka piiratud mõttes, kui nad 

viitavad konkreetse ühiskonna kultuurile, sest sel juhul peetakse silmas sellele ühiskonnale 

iseloomulikke mittebioloogilisi tunnuseid, mis eristavad seda teistest ühiskondadest. 3 
 

UNESCO kultuuripoliitikate maailma konverentsi järeldustes (nn. Mondiacult´i deklaratsioon) 1982. 

aastast määratletakse kultuuri mõiste, mille kohaselt saab kultuuri kõige otsesemas mõttes vaadelda 

kui vaimsete ning materiaalsete orientiiride kogumit, mis võib küll erineda nende arusaamade ja 

emotsioonide osas, mida ta esindab, kuid mis sellest hoolimata kajastab sotsiaalse grupi või 

ühiskonna tunnuseid. Kirjanduse ja kunsti kõrval hõlmab kultuur seega ka elustiili, inimese 

põhiõigusi, väärtussüsteeme, traditsioone ning veendumusi.4 Seega, hõlmab ajaloolise kultuuri pärand 

kolme peamist komponenti: (i) intellektuaalse kultuuri pärandit, mis väljendub teaduse, kirjanduse ja 

kunsti saavutustes ning üldises inimloomuse per se; (ii) materiaalse kultuuri pärandit, mis väljendub 

inimloomingu konkreetsetes tulemustes alates igapäevase elu tarbeesemtest ning tööriistadest kuni 

võimsate arhitektuuri-ja inseneritöö objektideni; ja (iii) ideoloogilist traditsiooni. 
 

Kui defineerida kultuuri seoses arheoloogiaga, siis arheoloogias tähendab kultuur eelkõige 

materiaalse kultuuri kogumit, mis koosneb artefaktidest, ökofaktidest, arhitektuuripärandist ning 

jälgitavast kontekstuaalsest mustrist, mis võimaldab teha oletusi varasemate kogukondade eluviisi 

osas.5 Arheoloogilise kultuuri mõiste on spetsiifilisem ja mõnevõrra erinev kultuuri laiast käsitlusest. 

Suure osa arheoloogilisest pärandist moodustavad artefaktid, mille tüpoloogiate kaudu on 

arheoloogidel võimalik luua korrastatud süsteem. Teatud ajast ja kohast pärinevate artefaktitüüpide 

                                                 
1  Herrmann, J. World archaeology – the world’s cultural heritage. – Archaeological Heritage Management in the Modern World. 

London: Routledge, 2000, lk.33. 
2  Mignon, M.R. Dictionary of Concepts in Archaeology. London: Greenwood Press, 1993, lk.111-112. 
3  Renfrew, C., Bahn, P. Archaeology: Theories, Methods and Practice. London: Thames & Hudson, 2008, lk.12. 
4  Hermann, op.cit., lk.33. 
5  Mignon, op.cit., lk.111-112. 
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grupid moodustavad kogumeid ning selliseid kogumite gruppe kasutatakse arheoloogilise kultuuri 

määratlemiseks. Niisiis, ühest kohast leitud potikillud, matuserituaalide jäänused ja muud üksteisega 

seotud jäljed moodustavadki kultuurigrupi või lihtsamalt öeldes kultuuri, mis on inimese 

materiaalseks väljenduseks.6 Eeltoodust on näha, et arheoloogias on kultuuri mõiste sisustatud 

paremini piiritletud spetsiifilise tähendusega ning seda kasutatakse kõige sagedamini selleks, et 

viidata kogu materiaalse kultuuri pärandile, mis on tekkinud minevikus inimeste tegevuse tulemusel 

ning talletunud arheoloogilises leiuaineses tööriistade ning muude tootmistegevuse tulemusel saadud 

esemetena. 
 

Arheoloogilise leiuainese kui kultuuripärandi olulisus seisneb kultuurilise identiteedi loomises või 

olemasoleva kultuurilise identiteedi säilitamises. Esimesel juhul võib näitena tuua endised 

koloniaalmaad, kus pärast teist maailmasõda tekkis hulgaliselt uusi riike ning kus oma varasema 

kultuuripärandi kaudu vastandati ennast kolonialismi perioodile kui episoodile, mis teatud ajaks 

katkestas varasema kultuurilise identiteedi järjepidevuse. Kultuurilise identiteedi süvendamisest võib 

rääkida eelkõige vana Euroopa puhul, kus kindel kultuuriline identiteet on olnud pidevalt selline, et 

materiaalseid sümboleid selle olemasolu rõhutamiseks pole eriti vaja. Arheoloogilise materjali kui 

kultuuripärandi teine oluline aspekt on selle hariduslik väärtus, mis aitab kaasa austuse kujunemisele 

mineviku ning varem elanud inimeste loomingu suhtes.7 Kuna kultuuriline identiteet on igal juhul 

väga tihedalt seotud etnilise identiteediga ja see omakorda rahvusliku / riikliku järjepidevusega, siis 

on just kultuuriline identiteet see põhjus, miks arheoloogiapärandi kuuluvus on paljude tänaseni 

lahendamata vaidluste tulipunktiks. 
 

Arheoloogilise leiuainese kui kultuuripärandi osas väärib märkimist dilemma selle üle, kellele kuulub 

minevik. Siin eksisteerib kaks peamist vastanduvat lähenemist: kultuuripärand kui tekkeriigi omand 

ning kultuuripärand kui kogu inimkonnale kuuluv väärtus. Tulemuseks on konflikt eelnenud 

tsivilisatsioonide pärandi hävimist tõkestada püüdva arheoloogilise huvi ning kultuuripärandi 

tekkeriigis eelnenud tsivilisatsioonide järglaste omanikuhuvi vahel. Teisisõnu, tegemist on konfliktiga 

kultuuri rahvusvahelisuse ning kultuurinatsionalismi vahel, millest esimese puhul prevaleerib 

inimkonna progressi ning loodud artefaktide säilitamise ning salvestamise vajadus, teise puhul aga 

etnoloogiline uhkus ja identiteet. Kultuurinatsionalism rõhutab, et materiaalse kultuuri objekt on 

mõne tsivilisatsiooni osas sellise tähtsusega, et temast saab automaatselt selle tsivilisatsiooni järglaste 

võõrandamatu sünniõigus. Kultuurinatsionalismi kriitikud väidavad aga samas, et selline 

võõrandamatu sünniõiguse rõhutamine on tegelikult suitsukate oma mineviku ärakasutamiseks näit. 

                                                 
6  Renfrew, C., Bahn, P. Archaeology: Theories, Methods and Practice. London: Thames & Hudson, 2008, lk.119. 
7  Cleere, H. Introduction: the rational of archaeological heritage management. – Archaeological Heritage Management in the Modern 

World. London: Routledge, 2000, lk.8-9. 
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materiaalse kasu eesmärgil. 8 See on olnud üks vastuargumente näit. Elgini marmorkujude Kreekale 

tagastamise küsimuses. 
 

Seadusandlus on osa kultuurilisest ja ajaloolisest arengust. Aegade jooksul on materiaalse kultuuri 

pärandit käsitletud väga erinevatest aspektidest: see on olnud oluline nii kultusliku austamise kui 

rahalise väärtuse poolest, nii rahvusluse rõhutaja kui eraldi uurimisvaldkonnana. Juba varastes 

Germaani ühiskondades olid rängad karistused neile, kes kaevasid välja ja röövisid hauakohti.9 Iga 

ajaloolise leiu väärtuse võib mõtteliselt jagada kaheks. Eseme vanusest tuleneva väärtuse kõrval on 

hoopis tähtsam selle teaduslik väärtus, mis luuakse kogu informatsioonist, mis leiu ja leidmisega 

kaasneb.10 Kui aardekütid kaevavad välja arheoloogilisi leiukohti ja liigutavad kõrvale materjali, 

millest nad ei ole huvitatud, siis hävitavad nad sellega arheoloogilise leiuainese esmase konteksti. 

Näiteks võib mõni antiikne vaas esemena olla küll atraktiivne kollektsionääri jaoks, kuid kui 

arheoloogid võinuksid ta leida tema algses asukohas, võinuks ehk palju rohkem väärtust omada teave 

ühiskonna kohta, kes selle vaasi tootis. Esmase konteksti kaotsiminekuga läheb tavaliselt kaotsi kõige 

väärtuslikum informatsioon. Kui arheoloogid juba ümber paigutatud kihis seejärel kaevamisi 

teostavad, peavad nad olema võimelised aru saama, et tegemist on nn. sekundaarse kontekstiga.11 

Seega, mida rohkem me teame arheoloogilise materjali leiukonteksti kohta, seda suurem on võimalus, 

et saame paremini teada, milline oli meile eelnenud kultuur, millised olid suhted kultuuride vahel 

ning kuidas see kõik on mõjutanud meie kultuurilist identiteeti. 
 

1.2. Mündid Eesti ja lähiümbruse arheoloogilises leiuaineses 
 

Mündid kultuuripärandina annavad eelkõige informatsiooni majandussuhete kohta, aga ka  näiteks 

poliitilise olukorra stabiilsuse ning ühiskonna kohta. Näiteks mündiaarete peitmine võib viidata 

sellele, et ebastabiilse olukorra tõttu oli vaja väärtuslikumad asjad peita. Samas võib eelkõige asula 

territooriumilt saadud mündiaarete põhjal arvata, et ühiskonnas eksisteeris erineva jõukusastmega 

inimesi ning neist rikkamad suurendasid väärtuslike esemete kogumise ning peitmisega oma isiklikku 

(ja järeltulevate põlvede) varandust.  
 

Põhja-ja Ida-Euroopast on suurel hulgal leitud islamimaade münte - dirhemeid - dateeringutega alates 

8. sajandi lõpust, mis näitavad uusi arenguid tollases vahetustegevuses ning annavad informatsiooni 

tolleaegsete kaubasidemete ning majandusliku mõju piirkondade kohta. Islamimaade müntide 

ilmumine toimus kahe lainena: neist esimene umbes 800. aasta paiku, mil piirkondadest domineeris 

Mesopotaamia ala (s.t. kalifaadi viimasest õitsenguperioodist kaliif Harun al-Rashidi valitsemisajal) 

                                                 
8  Reppas II, M.J. The deflowering of the Parthenon: a legal and moral analysis on why the “Elgin Marbles” must be returned to Greece. 

– Fordham Intell.Prop.Media & Ent.Law Journal, 2006, 9/29, lk.925-928. 
9  Cleere, H. Introduction: the rational of archaeological heritage management. – Archaeological Heritage Management in the Modern 

World. London: Routledge, 2000, lk.24. 
10  Lang, V. Muinsuskaitsjad ja muinsuskütid. – Eesti Päevaleht, 2005, 24.V, lk.3. 
11  Renfrew, C., Bahn, P. Archaeology: Theories, Methods and Practice. London: Thames & Hudson, 2008, lk.52. 
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ja teine pärast kalifaadi kriisiperioodi ning provintside iseseisvuse kasvu 9. sajandil.12 Dirhemeid on 

tuhandete kaupa sisaldanud mitmed mündiaarded ja hõbeda peitleiud eelkõige viikingiajast. Näiteks 

on viikingiaegsete dateeringutega mitu mündiaaret Stånga kihelkonnast Gotlandilt.13 Selgitus sellele, 

miks islami päritolu münte on leitud rohkesti pigem põhja-ja idapoolsest Euroopast kui Lääne-

Euroopast, võib seisneda kaubanduse tasakaalus regioonide vahel: kui Põhja-ja Ida-Euroopa alad 

ilmselt ei importinud eriti kaupa islami riikidest ning said seetõttu koguda suurel hulgal dirhemeid, 

pidi Lääne-Euroopa ostma idamaa kaupa oma väärismetalli varude eest. On tõenäoline, et islami 

hõbemündid jõudsid ka Karolingide aladele kaubavahetuse kaudu Põhja-ja Ida-Euroopaga, kuid 

selliste tehingute toetamiseks arheoloogilist materjali paraku pole. 14  
 

Kõigi kolme käesolevas töös käsitletava aarde põhikomponendiks on mündid dateeringutega 12. 

sajandi algusest (Salu küla aare) ja 14. sajandist (Lauritsa mäe15 ja Keila aare). Mündiaarded 

ilmusidki Baltikumi alles noorema rauaaja alguses ja Balti riikidest on mündileidude poolest kõige 

rikkam Eesti. Siin hakkasid mündid aaretes levima 9. sajandi II poolel ning varaseimad leiud 

sisaldavad peamiselt idapoolse päritoluga rahasid (araabia münte). Näitena võib tuua Kohtla ja Erra-

Liiva mündiaarded. Araabia päritolu münte on Eesti noorema rauaaja mündileidudes umbes 40%. 

V.Lang kirjutab: ”[...] 9.-12. sajandist teatakse siit üle 16 000 mündi, kusjuures idapoolse päritoluga 

rahasid on nende hulgas üle 6 000.” 16 Suurem osa Eestist leitud islamimaade müntidest dateeritakse 

10.-11.sajandisse.17 Esimesed Lääne-Euroopa päritolu mündid ilmusid Eesti mündiaaretesse 10. 

sajandi lõpul ning 11. sajandil vahetasid nad täielikult välja araabia mündid. Näiteks sisaldas 

Läänemaalt Järiselt 1685.a. leitud ja tänaseks kaduma läinud esimene Eestist teada olev viikingiaegne 

mündiaare nii Lääne-Euroopa verminguid kui ka islamimaade ning Bütsantsi münte.18 
 

Kui võrrelda Eestit teiste Balti riikidega, siis Läti alalt leitud 10. sajandi aarded koosnevad veel 

valdavalt araabia müntidest, kuid 11. sajandil levisid seal sega-aarded, mis koosnesid erinevat päritolu 

müntidest, hõbedakangidest ja ehetest. Suurima müntidearvuga (üle 1100 araabia ja Lääne-Euroopa 

11. sajandi mündi) aare on leitud Eversmuižast. Läti mündileidude statistika kohta kirjutab V.Lang, 

et: ”30 aastat tagasi oli araabia münte leitud kokku 2059 ja need jagunesid 21 leiukoha vahel [...]. 

Lääne-Euroopa münte (alates 10. sajandi lõpust) teati pisut rohkem – 2364 eksemplari 20 aardest 

[...].” Geograafiliselt on enamik Läti mündileide pärit Väina ja Koiva jõgede alamjooksu 

piirkondadest. Leedu noorema rauaaja peitleiud erinevad Eesti ja ka Läti leidudest selle poolest, et 

                                                 
12  Randsborg, K. The First Millenium A.D. in Europe and the Mediterranean. Cambridge: Cambridge University Press, 1991, lk 144-

145. 
13  Leimus, I. Sylloge of Islamic Coins: Estonian Public Collections. - Thesaurus Historiae III. Tallinn: Estonian History Museum, 2007, 

lk. 118. 
14  Randsborg, op.cit.,lk. 138. 
15  Lauritsa mäe aare sisaldas ka hilisemate dateeringutega münte, sh. münte 18. sajandist. 
16  Lang, V. Baltimaade pronksi-ja rauaaeg. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007, lk. 257. 
17  Leimus, I. Graffitid Eestis leitud araabia müntidel. - Arheoloogia Läänemeremaades: uurimusi Jüri Seliranna auks, Muinasaja teadus, 

2003, 13, lk. 144. 
18  Talvio, T. The Coin Hoard of Järise, 1865. - Arheoloogia Läänemeremaades: uurimusi Jüri Seliranna auks, Muinasaja teadus, 2003, 

13, lk. 301-302. 
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seal teatakse münte sisaldavaid leide väga vähe. 1981. aasta andmetel oli araabia münte sisaldavaid 

leide 13st leiukohast registreeritud vaid veidi üle 300 ning Lääne-Euroopa päritolu mündid on lausa 

haruldased, sest neid on leitud umbes kümmekond.19  
 

Mündid kultuuripärandina annavad teavet ka selle kohta, milliseid esemeid ning millist materjali 

teatud ajal ja teatud kultuuris väärtuslikuks peeti. Kui rääkida väärtusest ja väärisesemetest, siis tuleks 

esmalt selgitada, mille põhjal väärtust defineeritakse. Väärisesemed on üldiselt seotud vastava 

materjaliga, millele teatud ühiskond omistab kõrget väärtust. Näiteks meie kaasajal on üheks selliseks 

väärtuseks kuld, mida seatakse standardiks teiste väärtuste mõõtmisel. Iga väärtustamine on 

sõltuvuses sellest, millist väärtust konkreetne subjektide ring konkreetsele objektile omastab. Sellest 

väärtusest lähtub ka vääriseseme käsitlemine võrreldes tarbekaubaga.20 Sellest johtuvalt võidi autori 

arvates eelkõige prestiizkaupade majandustes (näit. Hallstati kultuuri ajal) vahetada väärisesemeid 

üldjuhul vaid väärisesemete vastu.  
 

Mõtestamaks lahti seda, kuidas väärtus ja väärtustamine on käsitletav müntide puhul, võiks kõrvutada 

kaasaegset ja näiteks Rooma impeeriumi raha. Erinevalt kaasaegsest majandusest, kus raha väärtus 

väljendub ostujõus e. selles, kui palju kaupu ja teenuseid on võimalik teatud rahaühiku eest tarbida, 

oli näiteks I aastatuhande Rooma müntidel oma väärtus per se. See tähendab, et nende väärtus 

väljendus selliselt, et kui mündid sisaldasid väärismetalli, oli nende väärtus koheselt suurem nende 

väärismetallisisaldusest ning seega ei käsitletud neid väärismetallisulamina (kangina). Kui rääkida 

Põhjala ja Baltikumi noorema rauaaja leidudest müntide väärtuse kontekstis, siis ilmselt peeti münte 

sel perioodil väärtuslike esemete hulka kuuluvaks. Sellele viitab asjaolu, et nimetatud perioodi 

majandusliku otstarbega peitleidude puhul võib täheldada, et tegemist on olnud enamasti kas 

väärismetallist esemete ja/või müntidega, seega - münte ilmselt tasus tagavaraks koguda või teiste 

eest peita. 
 

Eestist on aegade jooksul leitud ilmselt umbes 100 000 münti, millest 17 500 on eriti haruldased 

viikingiaegsed mündid. Viikingiaegseid münte polegi meie piirkonnast eriti palju leitud - Eesti kõrval 

on leidusid saadud ka Lätist, kuid Leedus pole neid üldse. Rootsist on neid küll palju leitud, kuid seal 

on mandriosa leidudest hõredam kui Eestis või Ojamaal, kus oli kaubakeskus. Eestis on olulised 

viikingiaegsed leiupaigad Saaremaa läänerannikul, Virumaal, Tartu ümbruses ja Harjumaal. 

Läänemaal on rikkaim paik nende leidude poolest Kasari.21 
 

Eesti aardekütte huvitavad eelkõige vanad asulakohad, kust on juba varem leitud hõbeaardeid või 

münte. Eesti piirkondadest tõmbab aardekütte ligi ilmselt eriti Harjumaa oma noorema rauaaja aarete 

                                                 
19  Lang, V. Baltimaade pronksi-ja rauaaeg. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007, lk. 259. 
20  Renfrew, C., Bahn, P. Archaeology: Theories, Methods and Practice. London: Thames & Hudson, 2008, lk. 362-364. 
21  Põld, T. Ka maast võib leida miljon krooni. – Postimees, 2008, 31.V. Arvutivõrgus kättesaadav http://www.postimees.ee/010608/ 

esileht/siseuudised/334307.php?ka-maast-voib-leida-miljon-krooni (viimati 04.02.2009). 
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suure hulga ja tiheduse tõttu. Eesti oli 11. sajandi II poolel ja 12. sajandi alguses võrreldes teiste 

Läänemeremaadega mündiaarete osas erandlik: kui mujal Põhjamaades 11. sajandi keskpaigast 

mündiaarete moodustumine pidurdus, lakates 13. sajandi alguseks hoopis, siis Eesti kogukamad 

mündiaarded pärinevad just sellest perioodist. Hilise rauaaja Eesti aardeleidudesse kuuluvad mündid 

on valdavalt unikaalsed (Saksamaa) vermingud.22  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22  Kiudsoo, M. 2008. Hauaröövlid ja aardekütid. – Sirp, 2008, 22.II, lk.14-15. 
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2.     Arheoloogiapärandi kaitse õiguslikud aspektid 
 

2.1.     Rahvusvaheline regulatsioon 
 

Kultuuriressursside juhtimine on mineviku kultuuripärandi, sh. arheoloogiliste leiukohtade, 

säilitamiseks seatud juriidiliselt määratletud eesmärkide saavutamine planeerimise, organiseerimise, 

juhtimise, kontrolli ning hindamise kaudu. Kuigi arheoloogilised kaevamised hävitavad vältimatult 

leiukohti, tasakaalustavad seda hoolikas andmete säilitamine, analüüs, leiuainese tõlgendamine ning 

avaldamine aruannetes. Seeläbi on arheoloogilise materjali hävitamine sisuliselt õigustatud ning 

vastavalt ka seadustatud.23  Kui eelnimetatud tingimused ei ole arheoloogilises tegevuses täidetud, 

võib autori hinnangul kaevamisi oma mõjult võrdsustada hauaröövlite ning aardeküttide rüüstetega, 

kes kaevates ning artefakte varastades hävitavad seda unikaalset informatsiooni, mida iga leid võiks 

arheoloogile pakkuda.  
 

Ükski riik ei suuda jälgida kõiki ebaseaduslikke kaevamisi, mis tema territooriumil toime pannakse, 

sest selleks ei jätku lihtsalt ressursse. Erinevuste tõttu eri riikide õigusaktides on riikidel sageli ka 

keeruline (ning kulukas) tagasi nõuda oma territooriumilt ebaseaduslikult välja viidud muistiseid.  

Nende probleemide lahendamiseks on aastate jooksul vastu võetud mitmeid rahvusvahelisi akte, mille 

eesmärgiks on rahvusvaheliselt ühtsete seisukohtade tagamine. 24  
 

Rahvusvahelisel tasemel reguleeritakse kultuuripärandi kaitset peamiselt konventsioonide ja hartade 

kaudu. Konventsioonide puhul on sõltub vastavate sätete kohustuslikkus sellest, kas riik on 

konventsiooniga ühinenud (s.t. iga konventsioon vajab ratifitseerimist). Hartad on pigem moraalse 

iseloomuga mõjutusvahendid kui juriidiliselt siduvad dokumendid. Hartad töötatakse tavaliselt välja 

mõne spetsiifilise valdkonna spetsialistide rahvusvahelistel kogunemistel, kus pannakse paika selle 

valdkonna nn. hea tava, millele harta juriidiline vorm lisab teatavat rahvusvahelist autoriteeti. Näiteks 

1964. aastal ajalooliste monumentide konserveerimise ja taastamise osas vastu võetud Veneetsia harta 

sätestab muuhulgas kaevamiste ja taastamistööde dokumenteerimise nõude, formuleerides sellega 

vastava valdkonna tunnustatud praktika ning suurendades harta autoriteeti viite kaudu UNESCO poolt 

varem heaks kiidetud arheoloogiliste kaevamistööde standarditele ja rahvusvahelistele printsiipidele. 

EL liikmesriikide suhtes on olulisteks aktideks peamiselt direktiivid, mis on oma sisult kohustuslikud, 

kuid võimaldavad liikmesriikidele teatud diskretsiooni adekvaatsete meetmete valikul. 
 

Rahvusvahelistest aktidest on arheoloogiapärandi kaitsmise ning ”musta arheoloogia” tõkestamise 

osas kõige olulisemateks konventsioonideks kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja 

                                                 
23  Mignon, M.R. Dictionary of Concepts in Archaeology. London: Greenwood Press, 1993, lk.107-108. 
24  Brodie, N., Doole, J., Watson, P. Stealing History: The Illicit Trade in Cultural Material. Cambridge: McDonalds Institute for 

Archaeological Reasearch, 2000, lk 36. 
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omandiõiguse üleandmise keelamise ning ärahoidmise abinõude konventsioon 1970. aastast25, 

ülemaailmse kultuuri- ja looduspärandi kaitse konventsioon 1972. aastast26, arheoloogiapärandi kaitse 

Euroopa konventsioon 1992. aastast27 ja UNIDROIT 1995. aasta konventsioon varastatud ja 

ebaseaduslikult sisseveetud kultuuriväärtuste kohta28.  
 

Mitmetes riikides on arheoloogilise leiuainese kaitse korraldatud selliselt, et riigi oma leiuaines on 

seadusega kaitstud (s.t. selle eksport on keelatud), kuid teisest riigist pärit leiuaines ei ole seaduse 

kaitse all (s.t. selle import ei ole keelatud). Et vältida sellistest siseriiklikest regulatsioonidest 

tulenevat olukorda, mis soodustab rüüstete teel saadud esemetega kauplemist väljaspool nende 

päritolumaad, võeti vastu 1970. aasta UNESCO konventsioon ning 1995. aasta UNIDROIT 

konventsioon. Samas ei ole ka konventsioon õigusliku instrumendina üheselt tugev, sest esiteks peab 

konventsiooni rakendamiseks olema riik sellega liitunud. Teiseks on näiteks 1970. aasta UNESCO 

konventsiooni osas probleemiks olnud selle erinev tõlgendamine eri riikides. Mõned riigid (näit. 

Austraalia ja Kanada) tõlgendavad konventsiooni rangelt ning on rakendanud konventsiooni sätete 

kaudu, mis kuulutavad ebaseaduslikuks oma päritolukohast välja toimetatud kultuuriväärtuste 

mistahes impordi. Mõned riigid aga tõlgendavad konventsiooni kitsamalt ning on siseriiklikult 

kehtestanud oluliselt lõdvemad impordipiirangud.29 
 

UNESCO 1970. aasta konventsioon kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja 

omandiõiguse üleandmise keelamise ning ärahoidmise abinõude kohta30 loob õigusliku raamistiku 

riikide koostööks ebaseaduslikult saadud kultuuriväärtustega (sh. arheoloogiliste leidudega) 

kaubitsemise tõkestamiseks. Konventsioon lubab riigil nõuda tema jurisdiktsiooni piirest 

ebaseaduslikult välja viidud eseme tagastamist ning taotleda teiselt riigilt teatud materjalidele 

impordipiirangute kehtestamist. Iga riik võib kohaldada konventsiooni mõnda artiklit või kõiki 

artikleid, kuid konventsioonil ei ole tagasiulatuvat jõudu. See tähendab, et konventsiooni alusel saab 

nõudeid esitada üksnes nende esemete suhtes, mis viidi välja pärast konventsiooni ratifitseerimist 

selles riigis, kellelt eseme tagastamist nõutakse. Vastavalt ei saa ka esitada restitutsiooninõudeid era-

ja avalik-õiguslikele kollektsioneerimisega tegelevatele asutustele, mis asutati enne seda, kui vastav 

riik konventsiooniga liitus.  
 

Konventsiooni artikli 7 kohaselt kohustuvad konventsiooni osalisriigid rakendama kõiki vajalikke 

seaduslikke abinõusid, vältimaks seda, et nende territooriumil paiknevad muuseumid ja teised 

                                                 
25  Eesti on konventsiooni ratifitseerinud 05.aprillil 1995.a. (RT II 1995, 10, 53). 
26  Eesti on konventsiooni ratifitseerinud 05.aprillil 1995.a. (RT II 1995, 10, 53). 
27  Eesti on konventsiooni ratifitseerinud 23.oktoobril 1996.a. (RT II 1996, 36/37, 134). 
28  UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects. Rooma, 24.06.1995. Arvutivõrgus kättesaadav 

http://www.unidroit.org/english/conventions/1995culturalproperty/1995culturalproperty-e.htm (viimati 10.02.2009). 
29  Lundén, S. The Scholar and the Market. Swedish scholarly contribution to the destruction of the world’s archaeological heritage. -  

Swedish Archaeologists on Ethics. Lindome: Bricoleur Press, 2004, lk 198, 217. 
30  UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural 

Property. Pariis, 14.11.1970. Arvutivõrgus kättesaadav http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_ 
TOPIC&URL_SECTION=201.html (viimati 10.02.2009). 
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analoogsed asutused soetaksid niisuguseid teisest konventsiooni osalisriigist pärinevaid 

kultuuriväärtusi, mis on sealt ebaseaduslikult välja viidud. Kohustus on keelata selliste 

kultuuriväärtuste sissetoomine, mis on varastatud konventsiooni teise osalisriigi muuseumist või 

religioossest või ilmalikust mälestisest või muust seesugusest asutusest tingimusel, et niisugune 

väärtus on arvel antud asutusele kuuluvate esemete loetelus. Osalisriik peab omalt poolt tegema kõik 

selliste kultuuriväärtuse ülesleidmiseks ja tagastamiseks, kuid tingimusel, et palve esitanud riik 

maksab õiglase kompensatsiooni heausksele ostjale või isikule, kellel on kehtiv õigus sellele 

väärtusele. Otsimist ja tagastamist puudutavad palved edastatakse diplomaatiliste kanalite kaudu. 
 

Konventsiooni artikkel 5 näeb ette, et oma kultuuriväärtuste kaitseks ebaseadusliku sisseveo, väljaveo 

ja omandiõiguse üleandmise eest kohustub riik varustama oma vastavad ametkonnad (Eestis eelkõige 

Muinsuskaitseameti) vajaliku inim-ja materiaalse ressursiga, et muuhulgas korraldada edukalt ning 

efektiivselt kontrolli arheoloogiliste väljakaevamiste üle, tagada teatavate kultuuriväärtuste 

säilitamine in situ ja kaitsta mõnesid piirkondi, mis jäetakse tulevasteks arheoloogilisteks 

kaevamisteks. Samuti on käesolevas töös tõstatatud avalikkuse teadlikkuse tõstmise ning 

aardeküttidest tekkinud valekuvandite kontekstis oluline, et konventsiooniga võtab riik endale 

kohustuse jälgida, et mis tahes kultuuriväärtuste kadumise juhtumid leiaksid sobival viisil 

avalikustamist. Konventsiooni suurimaks probleemiks on autori arvates see, et nagu eelpool 

nimetatud, liiguvad kõik tagastamispalved läbi diplomaatiliste kanalite – s.t. tegemist on pigem 

diplomaatilise kui juriidilise instrumendiga, kuna tagastamisnõuded tuleb lahendada 

valitsustevahelisel tasandil.  
 

UNESCO kultuuripärandi kaitse konventsioon kui valitsustevahelise koostöö instrument ei sisalda 

sätteid eraõiguslike isikute jaoks ebaseaduslikult saadud esemete tagastamiseks. Lisaks on 

konventsiooni tõlgendatud selliselt, et selle alusel saab nõudeid esitada üksnes sellise materjali suhtes, 

mis on otseselt varastatud - s.t. on teada, et esemeid on varem kusagil (näit. muuseumis) hoiustatud 

ning need on eelnevalt tuntud.31 Seega nn. ”musta arheoloogia” juhtumitele e. otseselt aardeküttide 

poolt välja viidud hiljuti leitud materjalile konventsiooni ei kohaldata. Selle puuduse kõrvaldamiseks 

võeti 1995. aastal vastu UNIDROIT konventsioon varastatud ja ebaseaduslikult sisseveetud 

kultuuriväärtuste kohta, mis võimaldab eraõiguslikel isikutel esitada restitutsioonihagisid ning 

määratleb ära selle, et eset, mis on välja kaevatud ebaseaduslikult ning mida seetõttu pole eelnevalt 

hoiustatud, käsitletakse igal juhul kui varastatud eset. 
 

Brodie, Doole ja Watson leiavad, et 1995. aasta UNIDROIT konventsiooni näol on tegemist 

mõistliku kompromissiga anglo-ameerika pretsedendiõiguse praktika ning kontinentaal-Euroopa 

tsiviilõiguse põhimõtete vahel. Konventsioon toetab common law praktikat, mis eelistab eseme 
                                                 
31  Brodie, N., Doole, J., Watson, P. Stealing History: The Illicit Trade in Cultural Material. Cambridge: McDonalds Institute for 

Archaeological Reasearch, 2000, lk 40. 
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tegelikku omanikku heauskse ostja ees, andes aga samas võimaluse heausksele ostjale hüvitise 

nõudmiseks, kui ta peab eseme tagastama. Viimane on kooskõlas kontinentaalõiguse põhimõtetega. 

Kõige olulisem konventsiooni säte on ostja kohustus heausksuse tõendamisel näidata, et ta on olnud 

teatud määral hoolikas eseme tausta uurimisel. Oma sisult tähendab hoolikuskohustus mõistlikku 

toimimist, mida isikult või asutuselt võib mõistlikus olukorras eeldada. Eseme tausta kontekstis 

tähendab see eelkõige vajadust selgitada välja, kas ese on turul seaduslikult ning kas selle esialgne 

omandamine võis toimuda rüüste tulemusel.32 See on autori arvates tähtis eelkõige turu 

läbipaistvamaks ning eetilisemaks muutmise aspektist, sest ostjaid survestatakse põhjalikumalt 

selgitama eseme päritolu. Selle nõude puudumine on üks olulisi puudujääke “musta arheoloogia“ 

problemaatika lahendustes Eestis. Ka UNIDROIT konventsioonil pole tagasiulatuvat õigusjõudu, 

samas on seda erinevalt UNESCO konventsioonist võimalik ratifitseerida üksnes täielikult. Eesti pole 

UNIDROIT konventsiooni tänaseks ratifitseerinud. 
 

Arheoloogiapärandi kaitse Euroopa konventsioon33 sisaldab sätteid nii arheoloogiapärandi 

määratlemise, kaitsmise mehhanismide (sh avalikkuse teadlikkuse tõstmise), ”musta arheoloogia” 

tõkestamise ning arheoloogiapärandi konserveerimise kohta. Konventsiooni artikkel 1 määratleb 

arheoloogiapärandi elementidena kõiki eelnevatest ajajärkudest pärinevaid inimtegevuse säilmeid, 

esemeid ja igasuguseid muid (sh. nii maapealseid kui veealuseid) jälgi, mille kaitse ja uurimine aitab 

rekonstrueerida inimkonna ajalugu ning tema suhteid looduskeskkonnaga, mille põhilisteks 

informatsiooniallikateks on väljakaevamised või leiud või muud inimkonna ja temaga seotud 

keskkonna uurimise meetodid ning mis asuvad konventsiooni osapoolte jurisdiktsiooni alla kuuluval 

mistahes alal. Artikli 2 kohaselt peab arheoloogiapärandi kaitse õigussüsteem osalisriigis kindlasti 

sisaldama arheoloogiapärandi arvestust ning kaitstavate  mälestiste ja alade tähistust, arheoloogiliste 

kaitsealade loomist isegi siis, kui maapinnal ega vee all pole nähtavaid jälgi ning arheoloogiapärandi 

elementide juhuleidude puhul pädevate võimude kohustuslikku teavitamist leidja poolt ning nende 

uurimise võimaldamist. Need tingimused (s.t. arheoloogiapärandi kaitse süsteem) on Eesti 

siseriiklikus seadusandluses täidetud eeskätt muinsuskaitseseaduse kaudu. 
 

Konventsiooni artikli 3 kohaselt peab osalisriik kohaldama lubade ja järelevalve protseduuri 

igasuguseks arheoloogiliseks tegevuseks, mis muuhulgas aitaks ära hoida illegaalseid kaevamisi ning 

arheoloogiapärandi elementide kõrvaletoimetamist ja tagaks kaevamiste läbiviimise teaduslikul alusel 

ning kvalifitseeritud isikute poolt. Käesolevas töös tõusetunud metalliotsijate problemaatika valguses 

on autori arvates oluline konventsiooni säte, mis näeb ette, et juhul, kui siseriiklikud seadused seda 

                                                 
32  Brodie, N., Doole, J., Watson, P. Stealing History: The Illicit Trade in Cultural Material. Cambridge: McDonalds Institute for 

Archaeological Reasearch, 2000, lk. 40, 49. 
33  European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage. Valetta, 16.01.1992. Arvutivõrgus kättesaadav 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/143.htm (viimati 05.02.2009). 
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lubavad, kehtestab riik eriload metalliotsijate ning igasuguste muude arheoloogilises uurimistöös 

rakendatavate otsimisvahendite või-meetodite kasutamiseks. 
 

Konventsioon seab osalisriikidele ka rea kohustusi seoses arheoloogiapärandi elementide illegaalse 

ringluse tõkestamisega. Artikkel 10 sätestab, et osalisriik kohustub pädevate ametkondade ning 

teadusasutustega kokku leppima informatsiooni kogumises kõigi kindlaks tehtud illegaalsete 

kaevamiste kohta ning informeerima konventsiooni osapoolest päritoluriiki kõigist pakutavatest 

esemetest, mis pärinevad või kahtlustatakse pärinevat illegaalsetelt kaevamistelt või seaduslikelt 

kaevamistelt seadusevastasel viisil. Samuti nähakse ette kohustus tagada, et riigi poolt kontrollitava 

ostupoliitikaga muuseumid ei omandaks kahtlase päritoluga arheoloogiapärandi elemente. Nende 

muuseumite ja samalaadsete asutuste puhul, mis asuvad osalisriigi territooriumil, kuid mille 

ostupoliitika ei ole riigi  poolt kontrollitav, peab riik neid teavitama kõnealuse konventsiooni sätetest 

ja püüdma tagada nende sätete järgimist ka nimetatud muuseumite ja asutuste poolt. Lisavahendina 

”musta arheoloogia” tõkestamiseks näeb konventsioon ette avalikkuse teadlikkuse tõstmist, sätestades 

kohustuse kasvatustöö, teabelevi, valvsuse ja koostöö teel maksimaalselt piirata kontrollimata 

leidudest või illegaalsel viisil saadud arheoloogiapärandi liikumist ning korraldada kasvatuslikke 

üritusi, et tõsta ja arendada avalikkuse teadlikkust arheoloogiapärandi väärtusest ning mõista paremini 

minevikku ning arheoloogiapärandit varitsevaid ohte (artikkel 9). 
  

Eesti on liitunud nii UNESCO 1970. aasta konventsiooniga kui ka 1972. aasta ülemaailmse kultuuri- 

ja looduspärandi kaitse konventsiooniga, mis põhiosas käsitleb maailma kultuuripärandi nimekirja 

kantud ülemaailmselt oluliste kultuuriväärtuste kaitset ning vastavat rahvusvahelist koostööd. Eesti on 

võtnud nende konventsioonide sätted üle täies ulatuses. Konventsioonid on ratifitseeritud 05. aprillil 

1995. aastal vastu võetud ja 01. mail 1995. aastal jõustunud UNESCO kultuuripärandi kaitse 

konventsioonide ratifitseerimise seadusega. Samuti on Eesti alates 1996. aastast arheoloogiapärandi 

kaitse Euroopa konventsiooni osapool. 
 

Kui liikuda rahvusvahelistelt konventsioonidelt EL tasandile, siis ühenduses on oma liikmesriikide 

jaoks reguleeritud nii arheoloogiliste leidude eksport kui import. Kõnealuse teema kontekstis on 

oluline EÜ direktiiv 1993. aastast Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud 

kultuuriväärtuste tagastamise kohta34 ja 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 3911/92 kultuuriväärtuste 

ekspordi kohta.35 Määrus ja direktiiv on EL tasandil vajalikud õiguslikud vahendid liikmesriikide 

kultuuripärandi kaitsmiseks, organiseerides sobiva koostööraamistiku. 
 

EÜ direktiiv 1993. aastast Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste 

tagastamise kohta annab igale liikmesriigile õiguse nõuda vastava liikmesriigi territooriumilt 
                                                 
34  Council Directive 93/7/EEC of 15 March 1993 on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member 

State. OJ L 74, 27.3.1993, lk. 74–79. 
35  Council Regulation (EEC) No 3911/92 of 9 December 1992 on the export of cultural goods. OJ L 395, 31.12.1992, lk. 1-5. 
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ebaseaduslikult teise liikmesriiki viidud kultuuriväärtuste tagastamist. Direktiivil ei ole tagasiulatuvat 

jõudu ja see kehtib juhtudel, kus kultuuriväärtused on liikmesriigi territooriumilt välja viidud 

ebaseaduslikult, s.t. rikkudes kehtivaid seadusi või tingimusi, mille alusel ajutine väljaviimise luba 

anti. Liikmesriigid peavad tagastama ebaseaduslikult välja viidud kultuuriväärtused sõltumata sellest, 

kas need on liikunud liikmesriikide vahel või on algselt toodud sisse kolmandast riigist. Tagastamist 

saavad algatada üksnes liikmesriigid 1 aasta jooksul pärast seda, kui liikmesriik sai teada 

kultuuriväärtuse asukoha ning selle valdaja isiku. Igal juhul seab direktiiv nõuete aegumisele piiri, s.t. 

nõuet ei saa üldjuhul esitada eseme suhtes, mille väljaviimisest on möödas rohkem kui 75 aastat36.  
 

Direktiivi vastuvõtmist mõjutas eelkõige mure selle pärast, et aardekütid võivad viia esemed rikkaliku 

kultuuripärandiga riikidest tsiviilõiguse traditsiooniga riikidesse, kus üldiselt tunnistatakse heauskse 

ostja õigusi ka varastatud asja ostmise puhul. Kuna enamikes EL liikmesriikides kehtib 

kontinentaalõiguslik süsteem (s.t. kodifitseeritud tsiviilõigus), loodi direktiiviga õiguslik protseduur 

selliste kultuuriväärtuste tagastamiseks, mis on ebaseaduslikult (näit. hauarüüste teel) ühest 

liikmesriigist teise viidud, sõltumata asja omandamisele kehtivatest siseriiklikest aktidest.37 
 

Direktiivi mehhanism on EL õigusele traditsiooniline, mis tähendab, et EL teisese õigusaktina 

sätestab ta eesmärgid, kuid liikmesriigid võivad ise valida vahendid nende eesmärkide saavutamiseks. 

Muuhulgas annab direktiiv liikmesriikidele ka teatud küsimustes diskretsiooni ning alati võib 

siseriiklike aktidega kehtestada direktiivist karmimaid reegleid (näit. võivad liikmesriigid laiendada 

direktiivi lisades sätestatud kultuuriväärtuste nimekirja, mis toob kaasa direktiivi suurema 

reguleerimisala). Eestis on direktiiv siseriiklikku õigusesse rakendatud 11. juunil 2003. aastal vastu 

võetud ja 01. mail 2004. aastal jõustunud Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud 

kultuuriväärtuste tagastamise seadusega.38 Muuhulgas on Eesti õigus (eelnimetatud seaduse § 11 lg 2) 

direktiivi rakendades üle võtnud direktiivis toodud õiglase hüvitise kohustuse heausksele omandajale 

ebaseaduslikku päritolu eseme tagastamise korral. 
 

EL kultuuriväärtuste eksporti reguleeriv määrus (EMÜ) nr 3911/92 näeb ette, et kui kultuuriväärtusi 

eksporditakse väljapoole ühenduse tolliterritooriumi, tuleb üldjuhul esitada ekspordiluba. Määruse 

artiklis 2 rõhutatakse, et ekspordiluba antakse vaid seaduslikult turule tulnud kultuuriväärtustele. 

Muuhulgas on määruse objektiks erinevat liiki kultuuriväärtuste hulgas rohkem kui 100 aastat vanad 

arheoloogilise väärtusega esemed, mis pärinevad maapealsete või veealuste arheoloogiliste 

kaevamiste või leidude hulgast, arheoloogilistest asulakohtadest või arheoloogilistest 

kollektsioonidest. Erinevalt direktiividest, mida rakendatakse liikmesriigis kohalikke seadusi 

direktiivi sätetega ühtlustades, on määrus juriidilise instrumendina vahetult kohaldatav kõikides 

                                                 
36  Aegumisnõuet ei kohaldata esemete suhtes, mis moodustavad osa avalikust kollektsioonist või teatud kirikuvarade suhtes. 
37  Reppas II, M.J. The deflowering of the Parthenon: a legal and moral analysis on why the “Elgin Marbles” must be returned to Greece. 

– Fordham Intell.Prop.Media & Ent.Law Journal, 2006, 9/29, lk.957. 
38  Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seadus. RT I 2003, 51, 351; 2005, 39, 308. 
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liikmesriikides. See tähendab, et ka kõnealune määrus on tervikuna siduv ja ei vaja eraldi 

siseriiklikku seadust selle rakendamiseks. 
 

2.2.     Arheoloogiapärandi kaitse Eestis 
 

Eestis on peamiseks õigusaktiks, mis reguleerib arheoloogilise leiuainese kaitset, 27.02.2002.a. vastu 

võetud ja 01.04.2002.a. jõustunud muinsuskaitseseadus39 (edaspidi MuKS). Seda täiendavad 

asjaõigusseadus40 (edaspidi AÕS), karistusõiguslik regulatsioon ning erinevad rakendusaktid, millest 

käesoleva töö kontekstis omavad tähtsust eelkõige VV määrusega kehtestatud kultuuriväärtusega leiu 

leidjale tasu maksmise kord 41 ning rikutud kultuurimälestise ja selle tähise endise seisundi taastamise 

kord42. MuKS on peamiseks õiguslikuks baasiks käesolevas töös teostatud analüüsile ning tema 

reguleerimisalaks on riigi- ja kohaliku omavalitsuse organite ning mälestiste omanike ja valdajate 

õigused ja kohustused kultuurimälestiste ning muinsuskaitsealade kaitse korraldamisel, samuti 

mälestiste ning muinsuskaitsealade säilimise tagamisel (MuKS § 1). 
 

MuKS defineerib selle, mis on mälestis ning klassifitseerib mälestised, sh. arheoloogiamälestised, eri 

liikidesse. Käesoleva töö esimeses peatükis nägime, et kultuuripärand ja selle kategooriad on 

laiaulatuslikud. Et seaduse taotluseks on tagada, et ükski oluline kategooria seaduse reguleerimisalast 

välja ei jääks, siis on mälestise definitsioon ja liigitus seaduses aja jooksul täienenud. Täna on 

mälestis MuKS § 2 kohaselt defineeritud kui riigi kaitse all olev kinnis- või vallasasi või selle osa või 

asjade kogum või terviklik ehitiste rühm, millel on ajalooline, arheoloogiline, etnograafiline, 

linnaehituslik, arhitektuuriline, kunstiline, teaduslik, usundilooline või muu kultuuriväärtus, mille 

tõttu see on käesolevas seaduses sätestatud korras tunnistatud mälestiseks. MuKS § 3 lg kohaselt võib 

mälestised liigitada arheoloogia-, arhitektuuri-, kunsti-, tehnika- ja ajaloomälestisteks.  
 

MuKS on mälestiste liigitamisel  kinnis- või vallasmälestisteks kooskõlas AÕS vastavate 

põhimõtetega asjade kinnis- ja vallasasjadeks liigitamisel. Kinnismälestiseks võivad näiteks olla 

muinas-, kesk- ja uusaegsed asulakohad, linnused, matusepaigad, muistsed põllud, ajaloolise 

väärtusega ehitised, mälestusmärgid, jne (MuKS § 3  lg 2 p 1 ja 5). Vallasmälestiseks võivad 

muuhulgas olla arheoloogilised leiud ning nende kollektsioonid (MuKS § 3 lg 3 p 2). 
 

Muinsuskaitset korraldavad MuKS § 6 lg 1 kohaselt kultuuriministeerium, Muinsuskaitseamet ning 

valla- ja linnavalitsused. Sisulist põhitööd mälestiste kaitsmisel teevad Muinsuskaitseamet ja 

kohalikud omavalitsused. Seaduse alusel on Muinsuskaitseameti põhiroll ”musta arheoloogia” vastu 

võitlemisel eeskätt mälestiste ja muinsuskaitsealade üle riikliku järelevalve teostamine (MuKS § 7), 

                                                 
39  Muinsuskaitseseadus. RT I 2002, 27, 153; 2008, 51, 287. 
40  Asjaõigusseadus. RT 1993, 39, 590; 2008, 59, 330. 
41  VV 8. oktoobri 2002.a. määrus nr 314 ”Kultuuriväärtusega leiu leidjale tasu maksmise kord”. RT I 2002, 84,495.  
42  VV 12. augusti 2003.a. määrus nr 217 ”Rikutud kultuurimälestise ja selle tähise endise seisundi taastamise kord”. RT I 2003, 58, 361; 

2004, 63, 450. 
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samas on ka valla- ja linnavalitsustele antud teatud järelevalvefunktsioonid ning riiklikule 

järelevalvele kaasa aitamine. Omavalitsuste ülesanneteks on sisuliselt oma territooriumi 

kultuurimälestistel toimuvat jälgida ning täita selliseid kohaliku taseme funktsioone nagu lubade 

olemasolu kontrollimine mälestistega seotud töid tegevatel isikutel, Muinsuskaitseameti kohene 

teavitamine mälestisi kahjustavatest muutustest ja kultuuriväärtusega leidudest, mälestisi või 

kultuuriväärtusega leide ohustavate tegevuste peatamine, jne. (MuKS § 9 lg 1 p 4, 6 ja 7). Ehkki 

seadus eeldab mõlema tasandi instantside aktiivset koostööd ning päris mitmel juhul pigem kohaliku 

omavalitsuse initsiatiivi, tundub autorile viimaste aastate ”musta arheoloogia” juhtumite valguses, et 

aktiivsema ja initsiatiivikama rolli on selles küsimuses siiski võtnud enda kanda Muinsuskaitseamet. 
 

Mälestise omanik ja valdaja vastutab MuKS § 16 lg 1 kohaselt mälestise säilimise eest ning on 

kohustatud mälestist hooldama, kinni pidama seaduslikest kitsendustest ja koheselt teavitama 

muinsuskaitse korraldajaid mälestist kahjustavatest muutustest ning mälestise valduse kaotamisest 

tema tahte vastaselt. Seadus seab kitsendusi mälestuste kasutamisele, sätestades §-s 23 näiteks 

vallasmälestiste osas, et Muinsuskaitseameti loata on keelatud vallasmälestist juurdekuuluvalt 

kinnismälestiselt eemaldada, seda restaureerida, konserveerida või muul sarnasel viisil mõjutada, või 

kasutada mälestise säilimist ohustaval otstarbel. Tänases Eestis on suur hulk riikliku tähtsusega 

mälestisi eraomandis. See tekitab probleeme, sest ühelt poolt tahaksid eraomanikud vältida mistahes 

avalik-õiguslikke piiranguid, teisalt ei ole riigil piisavalt vahendeid, et hüvitada mälestiste kaitse tõttu 

seatud piirangutest tingitud olukorra muutumine eraomaniku jaoks (nt. kasutuspiirangud, jms).43 
 

Vastavalt MuKS § 35 lg 4  tuleb arheoloogiline kultuurkiht enne ehitustööde algust töö tellija kulul 

läbi uurida. Tellijad võivad olla nii eraisikud, ettevõtted kui ka riik. Tulenevalt MuKS sätetest seostub 

valdav osa viimaste aastakümnete Eesti arheoloogilistest kaevamistest keskaegsete linnade 

kultuurkihi uurimisega. Ehkki päästekaevamiste läbiviimisega tegelevad vajadusel arheoloogia 

teadusasutused, on valdava osa päästekaevamiste teostajaks erafirmad. Väljastpoolt kaevamisi jõuab 

arheoloogiakogudesse vaid suhteliselt väike osa leiumaterjalist.44 Juhul, kui kinnisasja 

arendustegevuse käigus leitakse arheoloogilist materjali, on Muinsuskaitseametil võimalik tööd 

kinnistul peatada ning võtta leiukoht kaitse alla. See võib muidugi tekitada juriidilisi debatte, kuid 

praktikas eelistavad nii avalik-õiguslikud kui eraõiguslikud juriidilised isikud siiski pigem 

viivitamatult kaevamisi rahastada, kui vaidlustesse laskuda.45  
 

MuKS § 5 keelab otsesõnu mälestise hävitamise või mistahes rikkumise. ”Musta arheoloogia” ning 

riigi ja aardeküttide vaheliste suhete reguleerimise kontekstis on autori hinnangul oluliseks MuKS § 

                                                 
43  Kraut, A. Preventive and Rescue Excavations in Estonia -  the Involvement of Private Companies. - European Preventive 

Archaeology. Budapest: National Office of Cultural Heritage, 2007, lk.45. 
44  Raudkivi, P. Muinasteaduslikud kogud Eesti teadusmaastikul.- Humanitaarsed teaduskogud, Eesti Teaduste Akadeemia seminari 

(10.05.2002) materjalid. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia, 2002, lk. 34. 
45  Kraut, op.cit,, lk.44. 
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30 sätted, mille kohaselt kultuuriväärtusega leid kuulub riigile ning selle suhtes kohaldatakse AÕS 

erilise väärtusega peitvara sätteid (§ 105), mitte peitvara üldist regulatsiooni. Peitvara üldist 

regulatsiooni sisaldab AÕS § 103 lg 1, mille kohaselt on peitvara maasse kaevatud või muul viisil 

peidetud raha või väärtasi nagu kalliskivid, pärlid või väärismetallid, mille omanikku ei saa kindlaks 

teha. AÕS § 103 lg 2 näeb üldreeglina ette, et peitvara  kuulub isikule, kelle kinnis- või vallasasjast 

see leiti ning § 104 lg 1 kohaselt on peitvara  leidjal õigus saada leiutasu peitvara pooles väärtuses. 

MuKS § 30 kohaselt on kultuuriväärtusega leid maa seest või maa pinnalt, rajatisest, ehitisest, veest 

või veekogu põhjaladestustest leitud looduslik või ajaloolise, arheoloogilise, teadusliku, kunstilise või 

muu kultuuriväärtusega vallasasi, millel ei ole omanikku või mille omanikku ei ole võimalik kindlaks 

teha. Kultuuriväärtusega leiu puhul on tegemist peremehetu leiuga AÕS § 105 lg 1 mõttes ja see 

kuulub riigile sõltumata sellest, kelle kinnisasjalt see leiti. AÕS § 105 lg 2 kohaselt on kinnisasja 

omanik kohustatud lubama asja väljakaevamist, kui temale hüvitatakse sellega tekitatav kahju. Leidjal 

on samas õigus saada leiutasu, kui kultuuriväärtusega asjade otsimine ja väljakaevamine ei kuulu 

tema kohustuste hulka (s.t. tegemist pole ametlikku ekspeditsiooni kuuluva arheoloogiga). 
 

Kultuurilise väärtusega leiud loetakse ajutise kaitse all olevaks alates leidmise hetkest. Leiu võib 

ajutise kaitse alla jätta perioodiks alates 2 nädalast kuni 6 kuuni, et teha kindlaks, kas seda 

käsitletakse mälestisena või mitte ning kõik esemed, mis loetakse arheoloogiamälestisteks, 

tunnistatakse mälestiseks kultuuriministri käskkirjaga ja on alaliselt seaduse kaitse all käskkirja 

andmise päevast arvates. MuKS § 32 sätestab konkreetsemalt selle, kuidas arheoloogilise eseme 

leidja peab käituma. Leidja on kohustatud säilitama leiukoha muutumatul kujul ning leiust viivitamata 

teatama Muinsuskaitseametile või valla-või linnavalitsusele. Leitud asi tuleb kuni 

Muinsuskaitseametile üleandmiseni jätta leiukohta. Leitud asja võib leiukohast eemaldada ainult 

juhul, kui tekib oht asja säilimisele. Seda ei tohi puhastamise, haljastamise, murdmise või muul teel 

rikkuda ega selle üksikuid osi üksteisest eemaldada.  
 

Kooskõlas AÕS §-ga 105 näeb ka MuKS ette leidja õiguse tasule. MuKS § 33 kohaselt on 

kultuuriväärtusega asja leidjal õigus saada tasu asja pooles väärtuses, asja väärtuse määrab kindlaks 

Muinsuskaitseamet. Leiutasu maksmise protseduuri on kehtestanud oma määrusega Vabariigi 

Valitsus. Kultuuriväärtusega leiu leidjale tasu maksmise korra § 2 kohaselt määrab 

Muinsuskaitseamet leiu väärtuse ühe kuu jooksul alates üleandmisest või leiukohast teatamisest. Leiu 

väärtuse tuvastamiseks kaastakse eksperte ja küsitakse vajadusel muinsuskaitsenõukogu arvamust. 

Korra  § 3 kohaselt makstakse leiutasu asja pooles väärtuses, kasutades selles Muinsuskaitseameti 

eelarves ettenähtud vahendeid. Kui leiu pool väärtust on suurem kui eelarvelised vahendid (ja see 

võib vahendite nappuse ning esemete hindade tõttu turul (näit. mündikollektsioonide puhul) olla  väga 

tõenäoline), siis taotletakse tasu maksmiseks puuduv summa Vabariigi Valitsuse reservist. 
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Loa arheoloogiliste kaevamiste läbiviimiseks annab Muinsuskaitseamet ning loa saamine sõltub 

mitmetest asjaoludest, näit. kaevamise vajalikkuse teaduslikust põhjendusest, kaevamisjuhataja 

erihariduse olemasolust, jne.46 Mälestiste alal ja kaitsevööndis on ilma Muinsuskaitseameti loata 

keelatud mistahes kaevetööd (MuKS § 24 lg 1 p11 ja § 25 lg 2 p 1). Nende sätete olulisus tõusetub 

autori arvates eelkõige metallidetektoritega aukude kaevamise aspektist. Igasugune aukude 

kaevamine on samuti kaevetöö ning on seega MuKS alusel keelatud. Samas üldiselt metallidetektori 

kasutamine Eestis keelatud ei ole. Eri riikides on metallidetektorite loata kasutamine arheoloogilistes 

leiukohtades täna erinevalt reguleeritud. Kui näiteks Rootsis on metallidetektorid keelustatud, siis 

Eestis ei ole täna teoreetiliselt keelatud isegi leiukohas detektoriga viibimine - s.t. kui isik ei tegele 

otseselt muistise rikkumisega, siis ei ole tema tegevus karistatav, sest detektori omamine (ja sellega 

kustahes viibimine) ei ole keelatud. 2008. aasta veebruaris tegid Eesti arheoloogid ametliku 

ettepaneku ilma Muinsuskaitseameti loata metallidetektorite kasutamise keelustamiseks, et peatada 

muististel toimuvad rüüsted ning leiuainese liikumine erakollektsionääridele ning Eestist välja.47 Seni 

on püüdlused metallidetektorite keelustamiseks jäänud tulemusteta. 
 

Lisaks mälestise rikkumise keelule ja kultuuriväärtusega leiu riigi omandiks tunnistamisele on ”musta 

arheoloogia” tõkestamise seisukohast autori arvates oluline ka säte, mis näeb ette, et mälestist ja 

ajutise kaitse alla võetud asja võib riigist välja viia või eksportida ainult ajutiselt kultuuriväärtuste 

väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse alusel48. Selle seaduse kohaselt loetakse kultuuriväärtuseks 

kõik MuKS alusel mälestiseks tunnistatud asjad, samuti näiteks arheoloogilised leiud, mündiaarded ja 

nende osad, mis pärinevad ajast enne 1721. aastat ja Eestis enne 1945. aastat valmistatud 

väärismetalli sisaldavad ehted ja esemed, välja arvatud isiklikuks või perekondlikuks kasutamiseks 

mõeldud esemed (§ 2 lg 1 p 2, 4 ja lg 2). Sama seaduse § 4 kohaselt võib kultuuriväärtuse 

väljaviimine toimuda ainult vastava loa alusel, samas võib kultuurimälestiseks tunnistatud asja (s.t. 

mälestise) või ajutise kaitse alla võetud asja Eestist välja viia või eksportida üksnes ajutiselt. 
 

Kui rääkida karistusõiguslikust regulatsioonist arheoloogilise leiuainese illegaalsete kaevetööde ning 

leiukohtade rikkumise korral, siis karistatav on tahtlik tegu ja karistused rikkumiste eest varieeruvad 

sõltuvalt sellest, kas tegemist on väärteo või kuriteoga49. Vastutuse sätestab nii karistusseadustik50 

(edaspidi KarS) kui ka vastava valdkonna eriseadus, s.t. MuKS. Kultuuriväärtusega leiu rikkumist, 

kui tegemist ei ole mälestisega, käsitleb seadust väärteona ning MuKS § 46 näeb kultuuriväärtusega 

                                                 
46  Raudkivi, P. Muinasteaduslikud kogud Eesti teadusmaastikul.- Humanitaarsed teaduskogud, Eesti Teaduste Akadeemia seminari 

(10.05.2002) materjalid. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia, 2002, lk. 34. 
47  Roonemaa, H. Arheoloogid: metallidetektorid tuleks keelustada. – Eesti Päevaleht, 2008, 21.II, lk 5. 
48  Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus. RT I 2008, 3, 24. 
49  Selle, kas tegemist on väärteoga või kuriteoga, määrab ära seaduses ette nähtud karistus. Kui karistusena on ette nähtud rahatrahv 

(mõõdetakse trahviühikustes) või arest (kuni 30 päeva), on tegemist väärteoga. Kui karistusena on ette nähtud rahaline karistus 
(mõõdetakse päevamäärades) või vangistust (rohkem kui 30 päeva), on süüteo puhul tegemist kuriteoga. 

50  Karistusseadustik. RT I 2001, 61, 364; 2008, 52, 289. 
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leiu leiukohast teadliku eemaldamise ja selle rikkumise eest füüsilisele isikule ette rahatrahvi kuni 

200 trahviühikut51 ning juriidilisele isikule rahatrahvi kuni 20 000 krooni.  
 

Mälestise rikkumise või hävitamise puhul võib rikkumine kvalifitseeruda väärteo või kuriteona, 

sõltuvalt sellest, kas rikkumisega kaasnes oluline kahju. MuKS § 48 sätestab karistuse mälestise 

rikkumise või hävitamise kui väärteo korral ja näeb sel juhul füüsilisele isikule karistusena ette 

rahatrahvi kuni 300 trahviühikut ning juriidilisele isikule rahatrahvi kuni 50 000 krooni. KarS § 204 

sätestab karistuse kultuurimälestise, museaali ja muuseumikogu rikkumise ning hävitamise korral, kui 

sellega on tekitatud oluline kahju, nähes ette kuni viieaastase vangistuse füüsilisele isikule ning 

rahalise karistuse juriidilisele isikule. See tähendab, et kui mälestise rikkumise või hävitamisega 

kaasneb oluline kahju, kvalifitseerub tegu kuriteona ning kohaldatakse KarS-i sätteid. Olulise kahju 

määratlemine toimub karistusseadustiku rakendamise seaduse52 § 8 alusel, mille kohaselt, kui süüteo 

kvalifitseerimisel on koosseisulise tunnusena ette nähtud kahju tekitamine, hinnatakse oluliseks 

kahju, mis ületab kehtivat palga alammäära ühes kuus kümnekordselt ning suureks kahju, mis ületab 

kehtivat palga alammäära ühes kuus sajakordselt. 
 

Lisaks karistusele rikkumise eest on rikutud kultuurimälestise puhul ühe mehhanismina rikkujate 

distsiplineerimiseks ette nähtud ka mälestise taastamine. Rikutud kultuurimälestise ja selle tähise 

endise seisundi taastamise korra § 1 lg 2 määratleb, et mälestise rikkumise all mõistetakse mälestise 

kahjustamist tema omaduste, struktuuri või ilme muutmisega, samuti hooldamiskohustuse täitmata 

jätmist, mille tagajärjel mälestis on osaliselt kaotanud oma väärtuse. Korra § 2 lg 1 kohaselt korraldab 

rikutud mälestise taastamise mälestist rikkunud isik, kelle suhtes on jõustunud kohtuvälise menetleja 

otsus või kohtuotsus. Hooldamiskohustuse täitmata jätmise korral korraldab taastamise omanik / 

valdaja. Kui taastamine ei ole võimalik, korraldab Muinsuskaitseamet korra § 8 alusel mälestise kohta 

säilinud informatsiooni talletamiseks vajalikud uuringud, mille kulud nõutakse rikkujalt sisse.       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51  1 trahviühik = 60 krooni. 
52 Karistusseadustiku rakendamise seadus. RT I 2002, 56, 350; 2007, 13, 69. 
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3.    ”Musta arheoloogia” probleemid Eestis 
 

3.1.     ”Musta arheoloogia” kohalikud ja rahvusvahelised trendid 
 

Minevikus on ka elukutselistel arheoloogidel olnud probleeme sellega, et mõista oma tegevusega 

kaasnevaid eetilisi probleeme (näit. Austraalia ja Põhja-Ameerika põliselanike säilmete 

üleskaevamisest tekkinud kohalike traditsioonide ning hauarahu rikkumise tõstatamine 1970.-ndatel). 

Paljudes riikides on seetõttu kehtestatud arheoloogidele nõue austada kaevetegevuses kohalikke 

traditsioone. Tänaseks on arheoloogias suudetud ühelt poolt rikkumisi heastada, tagastades 

väljakaevatud esemeid nende päritolupiirkondadele, teisalt on uurimistöödes hakatud üha enam 

arvestama eetilist aspekti, millega on saavutatud see, et põliselanikud nüüdseks juba mõistavad 

arheoloogide panust nende mineviku uurimisse. 53 
 

Samas on elukutseliste arheoloogide kõrval alati olnud ka omal käel tegutsejaid, kelle eesmärgiks ei 

ole mitte esemega kaasnev informatsioon, vaid ese ise ning selle majanduslik väärtus. Suurimat kahju 

leiukohtadele ning muististele teevadki eelkõige inimesed ise. Arheoloogilisi leiukohti rüüstavatest 

inimestest (nimetagem neid aardeküttideks), kes otsivad vaid esemeid, mida õnnestuks maha müüa ja 

sageli hävitavad seejuures kõik muu arheoloogiale olulise, on teada juba tuhatkond aastat. Näiteks 

tegutsesid juba vanas Egiptuses hauaröövlid. 54  Selliste aardeküttide tegevuse suurim probleem on 

see, et kaotsi läheb väärtuslik informatsioon, mida oleks võinud pakkuda leiu kontekst.  
 

Autori arvates on aardeküttide tegevuse üheks oluliseks tingimuseks toimiv turg. Ja turg kahtlemata 

eksisteerib. Ebaseaduslikult saadud muististega kaubitsemise kogumaht maailmas varieerub 

hinnanguliselt 150 miljoni USD ja 2 miljardi USD vahel ühe aasta kohta. Ehkki rüüstete kogumahu 

kohta on raske täispilti ja usaldusväärseid andmeid saada, näitavad need numbrid, et tegelikult on 

muististe kaubandus väga suuremastaabiline äri, ilmselt eriti Euroopas ja Põhja-Ameerikas. 55 Täna 

peavad politsei ja kultuuriväärtuste eksperdid kõikjal maailmas muististe rüüstamist ning nendega 

kaubitsemist narkokaubanduse kõrval teiseks suuremaks tegevusharuks rahvusvahelises 

kuritegevuses.56 Sageli võib muististega kaubitsemine olla narkokaubanduse ja rahapesuga 

tegutsevate kriminaalsete gruppide kõrvaltegevuseks.57 
 

Muististega kaubitsemist püütakse õigustada sellega, et see toob majanduslikku kasu, kuna 

materiaalse kultuuri müük süstib kohalikesse majandustesse täiendavat ressurssi. Samas uuringud on 

näidanud, et erinevaid vahetuskanaleid kaudu liikunud eseme lõpphinnast jääb ligikaudu 98 % 

                                                 
53  Bahn, P. Arheoloogia. Põgus sissejuhatus. Oxford: Oxford University Press, 1996. Tõlge eesti keelde 2002, lk. 91-92. 
54 Ibid, lk. 113-114. 
55  Brodie, N., Doole, J., Watson, P. Stealing History: The Illicit Trade in Cultural Material. Cambridge: McDonalds Institute for 

Archaeological Reasearch, 2000, lk. 23. 
56  Renfrew, C., Bahn, P. Archaeology: Theories, Methods and Practice. London: Thames & Hudson, 2008, lk. 567. 
57  Brodie et al., op.cit., lk. 16. 
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tegelikult vahendajatele, algsed leidjad saavad väga vähe ning lõplik ostja saab vaevalt öelda, et ta on 

teinud head kaupa. Lisaks on uuringute tulemusel selgunud, et kui väljastpoolt toodud esemed juba 

lääne turule on jõudnud, võivad need seal ringelda aastaid ning iga tehinguga genereerida uut tulu, 

mis kunagi ei jõua algsetele leidjatele, kes elavad endiselt vaesuses. 58 Seega võib öelda, et rahvuslike 

väärtuste väljaviimine on majanduslikus mõttes jätkusuutmatu, sest  kultuuripärand on kokkuvõtteks 

siiski taastumatu ressurss.  
 

Juba alates 1970.-ndatest on muististega kaubitsemise problemaatika olnud päevakorral, kuid sellest 

hoolimata pole turg kuhugi kadunud ning kuigi muuseumite ”klientuur” on ehk vähenenud, on nende 

kõrvale jõudsalt kerkinud erakollektsionäärid, keda huvitab rohkem muististe rahaline kui ajalooline 

väärtus.59 Aardekütid on üldiselt varustatud uusima tehnikaga, sageli tegutsevad hästikorraldatud 

grupina ning teatud piirkondades (sh. Suurbritannias ja Ameerikas) kasutavad isegi relvi.60 Viimastel 

aastatel iseloomustavad muististega kaubitsemist muuhulgas leidude avastamise ning väljakaevamise 

vahendite uuendused ning labidad ja kirkad on ammu asendunud buldooserite, dünamiidi ja 

automaatikaseadmetega. Metallidetektori kõrval on koha leidnud Itaalia hauaröövlite 

sondeerimisseadmed ja Ameerika keraamikaotsijate õhusõidukid. 61 
 

Rahvusvahelisel antiigiturul ringleb suur hulk ebaselge päritoluga arheoloogilist materjali. 

Arvestades, et kõikjal maailmas tegutsevad aardekütid ja nad on sageli üsna laiaulatusliku haardega, 

on ilmselt paljud (kui mitte enamus) antiigiturul müügiks pakutavatest esemetest saadud 

ebaseadusliku tegevuse tulemusel. Turu telgitaguste kohta lekkinud informatsioon viitab väga selgele 

seosele rüüstete ning antiigikaubanduse vahel. Näiteks kuulsast rahvusvahelisest oksjonimajast 

Sotheby´st selle endise töötaja kaudu lekkinud sisedokumendid näitasid, et Sotheby´s müüs 

regulaarselt oma oksjonitel hiljuti rüüstatud arheoloogilistest leiukohtadest pärit esemeid, kuigi 

töötajatel pidi olema põhjust teada esemete ebaseadusliku päritolu kohta. Ka Rootsi oksjonipidajate ja 

antiigikaupmeeste küsitlemise põhjal tehtud uurimus näitas, et ametlikult räägitakse kõrgest eetikast 

ning väidetakse esemed pärinevat nn. ”vanade leskede kollektsioonidest” või tuntud diileritelt.  Samas 

väljaspool ametlikku vestlust (ja lihtsalt ostuhuvilist teeseldes) saadud pilt oli kardinaalselt erinev 

ning näitas, et tegelikult ei piira isegi suured oksjonipidajad ebaseaduslike esemete müüki ning nende 

töötajad on vägagi teadlikud sellest, et paljud nende müüdud esemed on saadud rüüstamise teel.62 Igal 

juhul tuleks kõiki turul pakutavaid tuvastamata päritoluga esemeid kuni vastupidise tõendamiseni 

käsitleda kui võimalike rüüstamiste tulemusel saaduid.63 
 

                                                 
58  Brodie, N., Doole, J., Watson, P. Stealing History: The Illicit Trade in Cultural Material. Cambridge: McDonalds Institute for 

Archaeological Reasearch, 2000, lk. 13-14. 
59  Brodie et al., op.cit., lk. 9. 
60  Bahn, P. Arheoloogia. Põgus sissejuhatus. Oxford: Oxford University Press, 1996. Tõlge eesti keelde 2002, lk. 113-114. 
61  Brodie et al., op.cit., lk 9. 
62  Lundén, S. The Scholar and the Market. Swedish scholarly contribution to the destruction of the world’s archaeological heritage. -  

Swedish Archaeologists on Ethics. Lindome: Bricoleur Press, 2004, lk 198, 200. 
63  Renfrew, C. Loot, Legitimacy and Ownership: The Ethical Crisis in Archaeology. London: Duckworth, 2000, lk.11. 
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Ebaseaduslik muististega kaubitsemine on suureks probleemiks kõikjal maailmas. Näiteks on Rootsis 

mitmed muuseumid saanud eraannetuste toel oma kollektsioonidesse esemeid rahvusvaheliselt turult 

ning seejuures on sageli puudunud esemete dokumenteeritud omandiajalugu, mis annab alust eeldada 

illegaalset algset päritolu.64 Kollektsionääride ja isegi mõningate arheoloogide valmisolek osta 

artefakte aardeküttidelt aitab autori arvates ilmselgelt kaasa arheoloogiliste leiukohtade rüüstamise 

jätkumisele ning takistab vastavate seaduste täitmist. Ilmselt on põhiliseks probleemiks jätkuvalt 

erakollektsionäärid, kes käsitlevad artefakti kui atraktiivset peamiselt esteetilise väärtusega kaupa, 

selle asemel, et suhtuda sellesse kui olulisse kultuurilise info kandjasse, mis oma kontekstist 

eemaldatuna kaotab enamuse oma arheoloogilisest väärtusest.  
 

Aardeküttide tegevus mündiaarete rüüstamisel on probleemiks eeskätt seetõttu, et see tekitab lünki 

leiuainese uurimisse. Ehkki Eestist on aegade jooksul leitud mitmeid mündiaardeid, pole need väga 

sageli jõudnud meie muuseumitesse teadus- ja kultuuripärandina säilitamiseks. See trend 

iseloomustab ka viimaseid aastaid. Päris mitmel juhul on teavet müntide kohta, mis ilmselt pärinevad 

omaalgatuslikult välja kaevatud aaretest, kuid tõendada ei ole seda võimalik ning enamasti on aardes 

sisaldunud mündid ka koheselt omanikku vahetanud. Näiteks arvatakse, et ilmselt metallidetektoreid 

kasutades kaevati Raasiku ja Tõhelgi külade territooriumil 2003-2004. aasta paiku välja mündiaare, 

mis sisaldas ilmselt nii araabia, Bütsantsi kui anglo-saksi münte. Kindlaid tõendeid aardeküttide kohta 

ei ole, kuid aarde kahtlasele leidmisloole viitab ebaselgus aarde leiukontekstis ning 

ebausaldusväärsed andmed leiu koosseisu osas: selle aarde araabia müntidest on Eesti 

Ajaloomuuseumil õnnestunud osta kaheksa münti, oletatavalt aardesse kuulunud Bütsantsi mündid 

kuuluvad täna eraisikule ning anglo-saksi müntide asukoht on teadmata. Samas on teada, et 2005. või 

2006. aastal kaevati Järsi küla lähedal Jõelähtme kihelkonna aladel välja umbes mõnesajast mündist 

koosnev aare (neist umbes 20% tükkidena), mis kuulub täna erinevatele eraisikutele. See aare sisaldas 

ilmselt 135 Lääne-Euroopa ning 5 araabia münti, millest ligikaudu pooled (ilmselt samast aardest 

pärinevad mündid) müüdi edasi välismaale.65  
 

Eestis on viimaste aastate rüüstete valguses suureks probleemiks metallidetektorite kasutamine. 

Samuti on autori arvates üllatuslikult ebameeldiv see, et massimeedias on loodud metallidetektorite 

kasutamisest arheoloogiapärandi konteksti rikkumiste juhtudel valekuvand. Selle asemel, et 

informeerida avalikkust kohustustest, mida näeb ette seadus seoses arheoloogiapärandi kaitsega, 

rääkimata kultuuripärandi rikkumise moraalsetest aspektidest, on massimeedias mõnel juhul 

metallidetektoreid kasutavate aardeküttide tegevust hoopis õigustatud. Selle õigustamise kaudu on 

sattunud negatiivsesse fookusse hoopis muinsuskaitsjad ja arheoloogid ise, kes teadlikult takistavat 

                                                 
64  Lundén, S. The Scholar and the Market. Swedish scholarly contribution to the destruction of the world’s archaeological heritage. -  

Swedish Archaeologists on Ethics. Lindome: Bricoleur Press, 2004, lk 220. 
65  Leimus, I. Sylloge of Islamic Coins: Estonian Public Collections. - Thesaurus Historiae III. Tallinn: Estonian History Museum, 2007, 

lk. 56, 102-103. 
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kahjutuid hobiarheolooge.66 On arusaadav, et meedias on üheks parameetriks teha lugu, mis ”müüb” 

ning kõnealune teema on kindlasti intrigeeriv ja meedia parameetrite kohaselt ”müüv”. Et aga meedia 

on ääretult mõjuvõimas instrument, siis selliste valekuvandite negatiivseimateks tagajärgedeks on 

autori hinnangul see, et tavainimene ei suuda õigesti hinnata arheoloogiliste muististe tegelikku 

väärtust ning tajuda seda mängu seadusliku ning ebaseadusliku piiril, millega metallidetektoristidest 

aardekütid tegelikult tegelevad.  
 

Selgelt on aardeküttide tegevus probleemiks ka mujal. Näiteks kahtlastest allikatest pärit Rootsi 

arheoloogilise materjali jaoks eksisteerib nii kodumaine kui rahvusvaheline nõudlus (näit. on 

Gotlandil rüüstatud viikingiaegsest mündiaardest pärinevaid münte leitud Briti turul) ja sealgi on 

probleemiks metallidetektorid. Aardeküttide tegevust soodustab kindlasti ka see, kui arheoloogiliste 

leiukohtade register on avalikkusele kättesaadav. Näiteks Rootsis on sellest registrist lihtne saada 

informatsiooni leiukohtade kohta, kust on varem välja tulnud väärismetalli ning need leiukohad on 

seetõttu aardeküttide lemmiksihtmärgid. 1990.-ndatel tehtud uurimuse põhjal oli olukord tõsine, sest 

ligikaudu 25st leiukohast enamus olid metallesemetest tühjaks tehtud ning mitmel juhul võis eeldada 

rüüstamist, sest näha olid metallidetektori kasutamisest tekkinud väikesed augud maapinnal. 67 
 

3.2.     Lauritsa mäe aare 
 

Alates 2004. aastast suurenes Eestis aardeküttide tegevuse aktiivsus. Esimeseks olulisemaks 

vaidluseks ”musta arheoloogia” probleemide tuvastamisel on 2004. aasta suvel aset leidnud Lauritsa 

mäe juhtum, mis sai lõpplahenduse Harju Maakohtus alles 2007. aasta alguses. Harju Maakohtu 

otsusest väärteoasjas nr. 4-06-407 68 nähtub, et augustis 2004. aastal teatati kultuuriväärtusega leiu 

võimalikust rikkumisest kolme isiku – Annes Kabeli, Toomas Mägi ja Mati Kivistiku - poolt 

Võrumaal ning kultuurimälestise rikkumise kahtluses algatati kriminaalasi KarS § 204 lg 1 alusel 69. 

Kriminaalasja algatamise põhjuseks oli kahtlustus, et A.Kabel, T.Mägi ja M.Kivistik rikkusid 

ajavahemikul 29.07. - 01.08.2004.a. Võrumaal Koemetsa külas asuvat riiklikku mälestiste registrisse 

kantud ”Simmu” kalmistut ja viisid kaasa orduajast pärit esemeid, millega tekitati oluline kahju 

kultuuriväärtusele. Kuritegu ei leidnud uurimisel tõestamist ja kriminaalmenetlus lõpetati. 

Kriminaalmenetluse lõpetamise määruses tehti (ilmselt menetluse käigus kogutud ütluste põhjal) aga 

kindlaks hoopis väärteo koosseis – s.t. kahtlusalused kaevasid muinsuskaitse alla mittekuuluval 

Lauritsa mäel eelnimetatud ajavahemikul välja kümmekond münti ning tegemist võis olla 

kultuuriväärtusliku leiu leiukontekstist eemaldamisega, mille eest vastutuse kohaldamist reguleerib 

MuKS ja mida kohtuvälise menetlejana menetleb Muinsuskaitseamet. Seega edastati 15.11.2005.a. 

                                                 
66  Lang, V. Muinsuskaitsjad ja muinsuskütid. –Eesti Päevaleht, 2005, 24.V, lk. 3. 
67  Lundén, S. The Scholar and the Market. Swedish scholarly contribution to the destruction of the world’s archaeological heritage. -  

Swedish Archaeologists on Ethics. Lindome: Bricoleur Press, 2004, lk 198, 214-215. 
68  Harju Maakohtu otsus 31.jaanuarist 2007 väärteoasjas nr. 4-06-407. 
69  Nimetatud säte näeb ette, et kultuurimälestise, museaali või muuseumikogu rikkumise või hävitamise eest, kui sellega on tekitatud 

oluline kahju, – karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega. 
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kriminaalmenetluse lõpetamise määrus Muinsuskaitseametile vastava rikkumise tuvastamiseks ning 

väärteomenetluse algatamiseks. 13.12.2005.a. koostas Muinsuskaitseamet väärteoprotokolli ning 

algataski kõigi kolme isiku suhtes väärteomenetluse.  
 

Harju Maakohtu otsuses 70 kirjeldatud sündmuste kronoloogiast nähtub, et 10.01.2006.a. tegi 

Muinsuskaitseamet A. Kabeli, T. Mägi ja M. Kivistiku väärtegude asjas otsused, millega tehti 

kindlaks, et 29. juulil, 31. juulil ja 1. augustil 2004.a. kaevasid need isikud Võrumaal Koemetsa ja 

Aruküla territooriumil kolmes kohas. Kaevamiste käigus tehti metalliotsijaga 50-60 auku Lauritsa 

mäe alal ja küla lähedal heinamaal ning leiti kümmekond münti perioodist 14. sajandi I pool kuni 18. 

sajandi I pool. Mündid eemaldati leiukohast, eraldati eemaldamise käigus üksteisest ja puhastati A. 

Kabeli poolt. Müntide asukoht oli otsuste tegemise ajaks teadmata. Kuna müntide eemaldamisega 

rikuti leiukoht ning leiukompleksi terviklikkus, siis pandi Muinsuskaitseameti hinnangul toime 

MuKS § 30 lg 2 ja § 32 lg 1 ning lg 2 rikkumine, mille eest teo toimepanijad vastutavad kui väärteo 

eest MuKS § 46 lg 1 alusel. A. Kabelile määrati vastavalt karistuseks rahatrahv suuruses 70 

trahviühikut e. 4200 krooni, T. Mägile ja M.Kivistikule määrati karistuseks rahatrahv suuruses 35 

trahviühikut e. 2100 krooni. 
 

Kõik kolm menetlusalust isikut vaidlustasid väärteootsused. A. Kabeli ja T. Mägi asjad liideti üheks 

kohtuasjaks ning neid menetleti Harju Maakohtus. M.Kivistiku kaebust menetleti Tartu Maakohtus. 

Harju Maakohtule esitatud kaebuses taotlesid A. Kabel ning T. Mägi tuginedes väärteomenetluse 

seadustiku71 (edaspidi VTMS) § 132 p 372  ja VTMS § 29 lg 1 p 1, 3, 5 73 nende suhtes tehtud 

väärteootsuste tühistamist ning väärteoasjade lõpetamist. 
 

Kui hinnata kohtumenetluse käigus nii kirjalikult kui suuliselt kaitsekõnedes esitatud seisukohti, võib 

Harju Maakohtu otsuse põhjal menetlusaluste A. Kabeli ja T. Mägi poolt esitatud põhjendused 

väärteoasjade lõpetamiseks autori hinnangul jagada kolmeks: 1) tuginemine tõendite puudumisele 2) 

tuginemine menetlusnormide rikkumisele 3) demagoogiavõtted. Kui kahte esimest tüüpi põhjendused 

on kohati esitatud juriidiliselt väga professionaalselt ning läbi on mõeldud paljud juhtumi 

strateegilised nüansid, siis hakkab selle kõrval menetlusaluste seisukohtades silma ka tugev 

hinnangute kujundamise püüdlus nii välisriikide arvatavalt autoriteetsetele allikatele (näit. Inglismaa 

aardeleidude seadusele) viitamisega kui enda hobiarheoloogi reputatsiooni ning selle puhtana 

hoidmise vajaduse rõhutamisega.  
  

                                                 
70  Harju Maakohtu otsus 31.jaanuarist 2007 väärteoasjas nr. 4-06-407. 
71  Väärteomenetluse seadustik. RT I 2002, 50, 313; 2009, 3, 14. 
72  Nimetatud säte näeb ette, et Maakohus võib otsusega tühistada kohtuvälise menetleja (s.t. Muinsuskaitseameti) otsuse ja lõpetada 

väärteomenetluse VTMS §-s 29 sätestatud alustel. 
73  Nimetatud sätete kohaselt väärteomenetlust ei alustata ja alustatud menetlus tuleb lõpetada, kui teos puuduvad väärteo tunnused, isiku 

suhtes on sama teo kohta tehtud väärteomenetluse lõpetamise lahend, väärteo aegumistähtaeg on möödunud 
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Kui rääkida juriidilise iseloomuga põhjendustest, siis tõendite puudumist rõhutasid A. Kabel ja T. 

Mägi menetluses alljärgnevates aspektides. 

a) Väärteomenetlusel puudus õiguslik alus (s.t. puudub väärteokoosseis). Muinsuskaitseameti poolt 

väärteokirjelduses toodud sündmused (s.t. müntide väljakaevamine, eemaldamine ning 

puhastamine) ei leidnud tegelikkuses aset ning kirjeldatud tegude asetleidmise osas puuduvad 

tõendid. Enne karistusõiguslike sätete kohaldamist on alati vaja anda hinnang leitud esemele ja 

teo kvalifitseerimisel on põhiliseks koosseisuliseks tunnuseks eseme eriomadus. MuKS § 46 lg 1 

kohaselt kultuuriväärtusega leiu leiukohast eemaldamise ning rikkumise eest karistamiseks peab 

olema tõendatud, et on mingi leid ja see on kultuuriväärtusega (eeldab ekspertiisi) ning leidja on 

leitud kultuuriväärtusega asja leiukohast eemaldanud (s.t. võtnud oma valdusse) ja rikkunud 

(eeldab ekspertiisi kahjustuste osas). Muinsuskaitseamet pole väärteoasjas tuvastanud ühtegi 

nimetatud asjaolu ja on karistanud ilma, et oleks tõendanud, et leitud on midagi sellist, mida saaks 

käsitleda MuKS alusel leiuna. Tõendatud pole, et müntidel olnuks mingi kultuuriline väärtus 

(seda enam, et müntide asukoht on teadmata) - väärteootsustes nimetatud ajast pärit münte välja 

kaevatud ega nähtud pole.  

b) Väärteoasjas tõenditena kasutatud dokumendid (A. Kabeli, T. Mägi ja M. Kivistiku ütluste 

protokollid ja kriminaalmenetluse lõpetamise määrus) on koostatud algselt kultuurimälestise 

rikkumise kui kuriteo kahtluse uurimise käigus ning ei tõenda väärteoasjas tegude toimumist. 
 

Väide, et väärteomenetlusel puudub õiguslik alus, on autori arvates vaieldav, sest algse 

kriminaalmenetluse käigus, mis pidanuks hindama leidude eemaldamist hoopis teiselt leiukohalt, 

andsid ilmselt kõik menetlusosalised ütlusi, mille kaudu hakati neid seostama hoopis Lauritsa mäega 

ning anti asi kontrollimiseks üle Muinsuskaitseametile. Ilmselt saadi algsete ütluste kaudu teada ka 

see, et A. Kabel, T. Mägi ja M. Kivistik ikkagi mingid mündid Lauritsa mäelt leidsid ning välja 

kaevasid. Kuna aga väärteootsuses on otsesõnu kirjas, et müntide asukohta pole teada ning 

menetlusaluseid konkreetselt tegevuselt Lauritsa mäel ei tabatud, siis on tõendite puudumise 

rõhutamine juriidiliselt küllalt tugev argument. Teisalt on autori arvates oluline see, et isegi kui 

väärteoasjas kasutati tõenditena eelnevalt kriminaalmenetluses kogutud tõendeid ja nendega ilmselt ei 

saaks konkreetse väärteo toimepanemist antud juhul piisavalt adekvaatselt tõendada, võib fakt, et 

kriminaalmenetluses oli võimalik taastada vähemalt oletuslik pilt Lauritsa mäe sündmuste kohta ning 

selle põhjal väärteo lahend teha, suurendada motivatsiooni tulevaste menetluste läbiviimiseks ning 

seeläbi aardekütte distsiplineerida. 
 

Tõendite puudumise kõrval on juriidilise iseloomuga põhjendusteks ka menetlusnormide rikkumisele 

tuginemine, mille puhul rõhutasid A. Kabel ja T. Mägi alljärgnevaid väärteomenetluse sätteid. 

a) Väärteomenetluse läbiviimisel ja karistamisotsuse tegemisel rikuti A. Kabeli ja T. Mägi arvates 

oluliselt väärteomenetluse norme, sest Muinsuskaitseamet väljus väärteoprotokolli piiridest. 
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Väärteootsuses toodud väärteokirjeldus erineb oluliselt sellele eelneva väärteoprotokolli sisust 

menetlusaluste isikute kahjuks (näit. on väärteoprotokollis nimetatud lihtsalt ”münte”, kuid 

väärteootsuses on neile juba omistatud kultuuriline väärtus ja märgitud ka nende dateering, kuigi 

samas on kirjas, et müntide asukoht ei ole teada). Lisaks ei ole Muinsuskaitseameti koostatud 

väärteoprotokollis süüdistuse esitamisel A. Kabeli, T. Mägi ja M. Kivistiku ütluste protokolli 

ning kriminaalmenetluse lõpetamise määrust aluseks võetud ega tõendina nimetatud. Sellest 

tulenevalt ei saa neile ka väärteootsuse tegemisel tugineda. 

b) Väärteoasi pandi toime koos M. Kivistikuga, kes samuti esitas otsuse peale kaebuse (Tartu 

Maakohtule), millele Muinsuskaitseamet erinevalt A. Kabeli ja T. Mägi asjast  vastas, et nõustub 

kaebuse rahuldamise ning väärteootsuse tühistamisega. Sellest tulenevalt rahuldaski Tartu 

Maakohus oma 04.05.2006.a. otsusega M. Kivistiku kaebuse ja tühistas väärteootsuse 

väärteokoosseisu puudumise tõttu. A. Kabel ja T. Mägi leidsid, et sellises olukorras kohaldatakse 

VTMS § 29 lg 1 p3, mille kohaselt on isiku suhtes sama teo kohta tehtud väärteomenetluse 

lõpetamise lahend väärteokoosseisu puudumise tõttu ja kuna kõik kolm panid teo toime koos, siis 

pidanuks M. Kivistiku suhtes tehtud kohtulahend lõpetama edasise menetluse ka Harju 

Maakohtus sündmuse puudumise tõttu. 

c) Menetluse võiks lõpetada ka VTMS § 29 lg 1 p 5 alusel, mis näeb ette menetluse lõpetamist, kui 

väärteo aegumistähtaeg on möödunud. Tegu aegub, kui selle toimepanekust kuni selle kohta 

tehtud otsuse jõustumiseni on möödunud 2 aastat. Väidetav väärtegu aegus 01.08.2006.a. ja 

sellest tulenevalt võiks väidetava väärteoasja lõpetada ka aegumise tõttu. Kuna aga M.Kivistiku 

suhtes on tehtud õigeksmõistev otsus ning asja lõpetamisel aegumise tõttu jääks A.Kabel ja 

T.Mägi ikkagi avalikkuse  ja teiste hobiarheoloogide silmis süüdi ning poleks ka selge, mis saab 

nendele määratud trahvidest, siis tuleks asi ikkagi lahendada väärteootsuse tühistamisega 

põhjusel, et puuduvad väärteokoosseisu tunnused ning sama teo eest on juba tehtud 

väärteomenetluse lõpetamise lahend. 
 

Kuigi menetlusnormide osas rõhutati nii eelnevat väärteootsuse tühistamist M. Kivistiku suhtes 

Tartus Maakohtus kui aegumise kohaldamist, siis selles osas jääb autor arvamusele, et kohus ei saaks 

tugineda menetlusaluste poolt viidatud sätetele. Viide M. Kivistiku suhtes tehtud otsusele 

väärteootsuse tühistamiseks on antud juhul ebakohane ning siin nõustub autor Muinsuskaitseameti 

esindajaga, kes kohtumenetluses selgitas, et VTMS § 29 lg 1 p 3 näeb ette menetluse lõpetamise, kui 

isiku suhtes on sama teo kohta tehtud väärteomenetluse lõpetamise lahend. Seda sätet saab kohaldada 

vaid sama isiku suhtes tehtud erinevate lahendite osas. Kõnealune Tartu Maakohtu lahend ei ole 

tehtud mitte A. Kabeli ja T. Mägi, vaid M. Kivistiku suhtes ning sellest ei saa seega tuletada 

õiguslikku tähendust A. Kabelile ning T. Mägile. Samas väärteo aegumise rõhutamine on autori 

arvates juriidiliselt hästi põhjendatud ning väga tugev argument. Siin ei nõustu autor Muinsuskaitse 

esindajaga, kes vastustas väärteo aegumise rõhutamise, sest tema hinnangul antud väärteo aegumine 
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peatus kriminaalmenetluse algatamise tõttu 2005.a. kevadel ning uuenes kriminaalmenetluse 

lõpetamisel 2005. aasta sügisel. Autor leiab, et kriminaalmenetluse algatamise aluseks oli 

registermälestise rikkumise kahtlustus, samas väärteo toimepaneku puhul kahtlustatakse 

kultuuriväärtusega leiu eemaldamist. Ka leiukohad olid erinevad. Seega leiab autor, et 2005. aasta 

kevadel ei algatatud kriminaalmenetlust üldse väärteo aluseks olevate sündmuste osas ning seetõttu ei 

saa ka aegumise peatumist kohaldada. 
 

Juriidiliste argumentide kõrval on menetlusaluste selgitustest näha, et nad olid vaidluseks hästi 

valmistunud ning võimalik, et sarnaseid vaidlusi varemgi pidanud. A. Kabel ja T. Mägi kasutasid 

hulgaliselt omapoolseid tõlgendusi, mis kohati olid tuntavalt demagoogilised. Muuhulgas leiti, et: 

a) Lauritsa mägi on Muinsuskaitseameti poolt hoolikalt läbi uuritud ja seega pole õige, et rikuti 

leiukoha terviklikkust; isegi mõne mündi leidmine sealt viitaks, et tegemist on 

Muinsuskaitseameti poolt väheväärtuslikuks peetud leiu peale sattumisega; 

b) iga üksik ese pole automaatselt kultuuriväärtus ning mündileiukoha peamiseks tunnuseks on 

nende kogum ja üldjuhul leidumine mingis anumas; 

c) Muinsuskaitseamet ei ole Lauritsa mäge kultuuriväärtuslikuks tunnistanud ka peale seda, kui 

väidetav väärtegu toime pandi ning pole seal ka mingit täiendavat inspekteerimist teostanud; 

d) ükski leid pole koheselt ja objektiivselt käsitletav kultuuriväärtusliku leiuna, sest maa peidab 

endas loendamatuid esemeid ja üksnes vähestel on tegelikult kultuurilooline tähtsus (näit. 

Inglismaal loetakse münt mündileiu definitsiooni alla üksnes siis, kui see on vanem kui 300 aastat 

ning leid koosneb vähemalt kahest kuld-või hõbemündist);  

e) väärteootsuses kirjeldatu kohaselt toime pandud väidetava kaevetegevusega (s.t. 

metallidetektoriga aukude tegemine ning mullakamara ümberpööramine) pole võimalik ühtegi 

leiukohta rikkuda ning väidetav puhastamine (s.t. müntidelt mulla mahapühkimine) ei muuda 

leidu rikutuks MuKS § 32 lg 2 tähenduses. 
 

Võib üksnes arvata, kas ja kui palju ülalnimetatud demagoogilised võtted võisid kohtu meelsust 

kujundada. Kindlasti aitasid need teatud määral kaasa menetlusaluste kui heatahtlike 

hobiarheoloogide ”mainekujundusele”, sest menetlusaluste seisukohtades oli päris mitmel pool 

läbivaks ”mure” oma reputatsiooni pärast hobiarheoloogide kogukonnas ja avalikkuse ees. 

Kohtuotsus tehti siiski juriidiliste argumentide põhjal ning oma otsuses Harju Maakohus nõustus 

väärteootsuse tühistamisega VTMS § 132 p 3 ja VTMS § 29 lg 1 p 5 alusel. Kohus leidis, et menetlus 

kuulub lõpetamisele seoses aegumisega. Väärtegu pandi toime 29.07.2004.a., seega rohkem kui 2 

aastat tagasi. Kriminaalasi algatati KarS § 204 lg 1 alusel ja põhjusel, et A. Kabel, T. Mägi ja M. 

Kivistik rikkusid Võrumaal Koemetsa küla asuvat riiklikku mälestiste registrisse kantud ”Simmu” 

kalmistut, millega tekitati oluline kahju kultuuriväärtusele. Muinsuskaitseameti väärteootsuses on teo 
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toimepanemise kohaks Lauritsa mägi, mitte aga mälestiste registrisse kantud ”Simmu” kalmistu. 

Seega ei ole tegu ühe ja sama teoga ning väärteo aegumine KarS § 81 lg 7 p 2 alusel74 ei peatu. 
 

Autor leiab, et Lauritsa mäe juhtumi puhul oli üheks probleemiks oluliste tõendite puudumine. Kuna 

münte ei leitud ja menetlusaluseid teolt ei tabatud, siis saanuks tugineda üksnes kriminaalmenetluse 

käigus kogutud ütlustele, mis aga olid antud ilmselt hoopis teise teo asjaolude väljaselgitamise 

valguses ning väärteomenetluses võtsid menetlusalused täiesti eitava positsiooni igasuguse 

kaevamistöö osas Lauritsa mäel. Kui rääkida peamistest põhjustest, miks ilmsed aardekütid 

karistuseta pääsesid ning mida võinuks teisiti teha, leiab autor, et Lauritsa mäe juhtumi puhul olid 

tõendite ning menetlusaluste vastuolulise käitumise kõrval põhiprobleemideks ka juhtumi ebaühtlane 

käsitlemine Muinsuskaitse poolt ning aegumistähtaegadega mitte arvestamine. Nendele aspektidele 

tähelepanu pööramine oleks võinud Muinsuskaitseameti positsioone antud asjas kindlasti tugevamaks 

muuta. 
 

Kuigi antud asjas tehti lahend aegumise kohaldamisega, siis juhul, kui aegumistähtaeg ei oleks 

möödunud, oleks antud kohtulahend M. Kivistiku suhtes tehtud väärteomenetluse lõpetamise otsuse 

valguses ning konkreetsete tõendite puudumisel ilmselt ikkagi olnud menetlusaluste kasuks. Kuna 

teod pandi toime kõigi kolme isiku poolt koos (ehkki kaebusi menetleti eraldi), siis 

Muinsuskaitseameti nõustumine M. Kivistiku suhtes tehtud väärteootsuse tühistamisega ei annaks 

küll alust kohaldada VTMS §  29 lg 1 p 3, kuid samas teos osalenud isikute erinev kohtlemine 

võimaldaks rõhutada vastuolu õiguse ühetaolise kohaldamise printsiibiga75. Siit nähtub, et 

Muinsuskaitseameti enda korralikult tehtud ”kodutöö” ning oma kohtuvälise menetleja rolli kõigi 

aspektide täielik mõistmine on väga olulised selleks, et tagada kõigi juhtumite korral ühetaolisus ning 

seada põhimõtted, mida selgelt ja läbivalt kogu juhtumi menetlemise ning hilisemate vaidluste 

jooksul ka järgitakse. Sisulisest küljest tundub Lauritsa mäe juhtumi puhul vajalik rõhutada 

karistusõiguslike sätete erisuste tundmist. Selleks, et menetluse tulemus oleks võimalikult positiivne, 

tuleks probleem kohe alguses olenevalt teo koosseisust juriidiliselt õigesti kvalifitseerida kas väärteo 

või kuriteona, iga episoodi ning asjaolusid põhjalikult uurides. Samuti on oluline, et 

Muinsuskaitseamet menetlejana oleks oma ajaplaneerimises efektiivne ning professionaalne. Antud 

juhtumi puhul pidanuks eristama erinevaid teokoosseisusid ning arvestama mõlema puhul 

aegumisega. Menetlus- ning aegumistähtaegadega arvestamine on tegelikult kõikide protsesside 

edukuse üks võtmekomponent, sest tähtaja möödumisel ei ole isegi kõige professionaalsemal 

õigusnõustajal hiljem millegi üle vaielda ning protsess on sellisel juhul juba ette kaotatud.  

                                                 
74  Nimetatud sätte kohaselt süüteo aegumine peatub väärteo tunnustega teo kohta kriminaalmenetluse alustamisel kuni 

kriminaalmenetluse lõpetamiseni. 
75  Selle printsiibi puhul on rõhutatud kohtulahendite põhjaliku analüüsi vajadust, et sarnaste asjaolude puhul kohaldataks õigust isikute 

suhtes ühtlaselt. Seaduste ühetaolist kohaldamist peaks autori arvates eeldama ka kohtuvälises menetluses, kui tegemist on sarnaste 
olukordadega (ja eeldusel, et esimese juhtumi puhul pole tehtud viga õiguse kohaldamisel). Et antud juhul olid kõik kolm osalised 
samades tegevustes, kuid õigust kohaldati nende suhtes erinevalt, siis võiks sellele printsiibile tuginemine olla autori arvates üsna 
kaalukaks argumendiks.  
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3.3.     Keila aare 
 

Järgmine juhtum, mis näitab ”musta arheoloogia” probleeme teise nurga alt, on Keila mündiaarde 

juhtum, mille keskmesse kerkis leiutasu maksmise küsimus. 2004. aasta mai lõpus kaevasid juba 

eelmisest juhtumist tuttavad A. Kabel ja T. Mägi Keila lähedal põllult välja 14. sajandist pärit 

rahapaja, mis on viimaste aastate suurim aardeleid – kokku 446 hõbemünti koos keraamilise anuma 

kildudega. Aardekütid kaevasid mündid välja, puhastasid ära ja viisid alles ligi kolm nädalat hiljem 

Eesti Ajaloomuuseumile, andes need üle I. Leimusele. Leidjad soovisid MuKS § 33 ja AÕS § 105 lg 

3 alusel saada riigilt leiutasu. Muinsuskaitseameti juures tegutseva muinsuskaitsenõukogu 

arheoloogiamälestiste ekspertnõukogu istungil 2004. aasta suvel arutati Keila juhtumit ning seal 

tekkis kahetine suhtumine – nõukogul ei olnud täit veendumust, kas aardeküttide tegevus oli 

heatahtlik tegevus või mitte. Ühelt poolt andis nõukogu soovituse maksta MuKS alusel leiutasu 

summas 24 000 krooni. Teiselt poolt leidis samal istungil Muinsuskaitseameti juriidiline teenistus, et 

tegemist on hoopis väärteoga, mille eest tuleb karistada, mitte leiutasu maksta. Seadus näeb ette, et 

kõik kultuuriväärtusega leiud tuleb anda Muinsuskaitseametile, kuid seekord viisid aardekütid oma 

saagi otse Ajaloomuuseumi. Seega polnud leidu ametlikult vormistatud ja puudub alus leiutasu 

maksta. 76 
 

Muinsuskaitseamet siiski kohe leiutasu ei maksnud põhjendusel, et soovib leiukoha andmeid 

täpsustada ning seetõttu esitasid A. Kabel ja T. Mägi 08. oktoobril 2004.a. Tallinna Halduskohtule 

kaebuse Muinsuskaitseameti tegevusetusele.  Kaebuse aluseks oli haldusmenetluse seaduse77 § 5 lg 2 

ja lg 478 rikkumine Muinsuskaitseameti poolt ning varaliste kohustuste tekkimine kaebuse esitajate 

suhtes.79 Kaebuse vastusena Tallinna Halduskohtule esitatud materjalides80 selgitas 

Muinsuskaitseamet, et ei ole keeldunud haldusakti andmisest või toimingu tegemisest ja ei ole 

leiutasu määramisega nõus alljärgnevatel põhjustel. 

a) MuKS § 33 lg 1 kohaselt makstakse leiutasu asja pooles väärtuses, kuid tasu maksmise eelduseks 

on see, et leidjad järgivad MuKS § 32 tulenevaid kohustusi. A.. Kabel ja T. Mägi ei ole neid 

kohustusi järginud ja seetõttu ei ole neil õigust leiutasule. MuKS § 32 kohaselt on 

kultuuriväärtusega leiu leidja kohustatud säilitama leiukoha muutumatul kujul ning leiust 

viivitamata teatama. Leiu eemaldamisel leiukohast ei tohi puhastamise, murdmise või muul teel 

leidu rikkuda ega selle üksikuid osi eemaldada. Kultuuriväärtusega leiu leiukohast teadliku 

eemaldamise ja selle rikkumise eest karistatakse MuKS § 46 lg 1 alusel (rahatrahv). A. Kabel ja 

T. Mägi ei säilitanud Muinsuskaitseameti hinnangul leiukohta muutumatul kujul, ei teavitanud 
                                                 
76  Kärmas, M. Aardekütid andsid riigi kohtusse. – Eesti Ekspress, 2005, 30.III. Arvutivõrgus kättesaadav http://paber.ekspress.ee/ 

viewdoc/746269FAF7B98361C2256FD4002CAA57 (viimati 08.02.2009). 
77  Haldusmenetluse seadus. RT I 2001, 58, 354; 2009, 1, 3. 
78  Nimetatud sätete kohaselt viiakse haldusmenetlus läbi eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti võimalikult lihtsalt ja kiirelt, vältides 

üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele. Menetlustoimingud viiakse läbi viivituseta, kuid mitte hiljem kui seaduses või 
määruses sätestatud tähtaja jooksul. 

79  Muinsuskaitseameti vastus 29. oktoobrist 2004.a. haldusasjas nr 3-2289/04. 
80  Kärmas, op.cit. 
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Muinsuskaitseametit või valla- või linnavalitsust viivitamatult ning ei jätnud leidu leiukohta 

Muinsuskaitseametile üleandmiseni, vaid eemaldasid pärast esimeste müntide välja tulemist kogu 

aarde täielikult, rikkusid leiukoha ja leiu, eemaldasid leiu osad ning hoidsid enda käes kolm 

nädalat kuni kolmandale isikule (I. Leimus) üleandmiseni.  

b) Kultuuriväärtusega leiu leidjale tasu maksmise korra § 2 lg 1 kohaselt määrab Muinsuskaitseamet 

leiu väärtuse kindlaks ühe kuu jooksul leidja poolt leiu Muinsuskaitseametile üleandmise või 

leiukohast teatamise päevast arvates. Leidu ei ole riigile edastatud, s.t. ükski riigiasutus (sh. 

Muinsuskaitseamet ega Ajaloomuuseum) ei ole A. Kabelilt ja T.Mägilt kõnealust 14. sajandi 

mündiaaret saanud ning puudub ka vastav dokumentatsioon (üleandmise-vastuvõtmise akt). 

Muinsuskaitseametil ei tekkinud kohustust leiu väärtuse määramiseks, sest leidu ei ole üle antud 

ning ka ei ole Muinsuskaitseametile teatatud leiukohast. Seega ei ole tekkinud ka kohustust 

leiutasu maksmiseks. 

c) Arheoloogiamälestiste ekspertnõukogu seisukohad, sh. koosoleku protokoll, meilivahetus, jms 

(sh. kui need kajastavad suhtumist leiutasude küsimusse), on Muinsuskaitseametile soovitusliku 

iseloomuga ning leiutasu osas otsuse tegemine kuulub ikkagi Muinsuskaitseameti pädevusse. 

Seega ei tulene arheoloogiamälestiste ekspertnõukogu vastavatest seisukohtadest või selle 

protokolli edastamisest leidjale viimase õigust tasu saada ning riigi kohustust tasu maksta. Lisaks 

oli leidjatele edastatud protokolli näol tegemist üksnes tööversiooniga, mille koostamisel ei 

järgitud nõukogu töökorda (nõukogu ei olnud otsustusvõimeline). 
 

Hoolimata eeltoodud vastuväidetest määras Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja 

peadirektori ülesannetes hiljem oma 21. veebruaril 2005.a. käskkirjaga T. Mägile ja A. Kabelile 

leiutasu summas 53 400 krooni, tuues muuhulgas välja, et leiti 2 väga rariteetset münti. See täiesti 

üllatuslik positsioonide vahetus lõpetas menetluse kohtuvälise kokkuleppega ja võimaldas taas 

aardeküttidele soodsa lahenduse. 
 

Keila aarde kontekstis tõusetub teravalt leiutasude suuruse küsimus. MuKS § 33 alusel on muistse 

aarde või eseme leidjal õigus saada tasu leitud asja pooles väärtuses. Leiutasu määramine on kindlasti 

subjektiivne ja sõltub mitmest asjaolust. Aarde väärtuse määravad kindlaks vastavad spetsialistid ja 

arheoloogiamälestiste ekspertnõukogu. Lisaks muinsusväärtusele võetakse arvesse ka leidja suhtumist 

aardesse. See tähendab, et mida terviklikumalt jõuab muinasvara muuseumisse ja mida täpsem on 

teave selle leiukoha ning konteksti kohta, seda suurem on varanduse väärtus ning leiutasu. 81 Keila 

aarde puhul hindas münte kataloogi alusel algselt Eesti üks juhtivaid numismaatikuid, 

Ajaloomuuseumis töötav I. Leimus, kes sai leiu koguväärtuseks 96 000 krooni. Et aardekütid 

eemaldasid poti omavoliliselt leiukohast, siis vähenes sellega Leimuse hinnangul aarde väärtus poole 

võrra ehk 48 000 kroonini. Leiuandmete puudumine vähendas aarde väärtust oluliselt. 

                                                 
81  Kiudsoo, M. 2008. Hauaröövlid ja aardekütid. – Sirp, 2008, 22.II, lk.14-15. 
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Ekspertnõukogu soovitas MuKS alusel sellest välja maksta poole ehk 24 000 krooni. Hiljem määrati 

aga leiutasuks 53 400 krooni, sest oksjonihindade järgi oleks leiu koguväärtus 300 000 krooni ringis 

ning muuhulgas leiti kaks ülirariteetset münti, mida leidub maailmas ainult kaks eksemplari. 82  
 

Ehkki Keila aarde puhul pidasid A. Kabel ja T. Mägi neile lõpuks määratud üle 50 000-kroonist 

leiutasu liiga väikeseks põhjusel, et see ei kata isegi otsijate otseseid kulutusi83, leiavad 

muinsuskaitsjad, et MuKS sätestatud leiutasu asja pooles väärtuses on õiglane ning rohkem, kui 

varanduse avastaja suudaks ja oskaks välja kaubelda mõnelt antiigiärimehelt. Näiteks 2003. aastal 

jõudis Eesti Ajaloomuuseumisse Võrumaalt Kirumpää linnuse lähedalt leitud haruldane valgevase ja 

hõbedaga kaunistatud kirves dateeringuga 12.-13. sajandist. Selle eest määrati leiutasuks 20 000 

krooni. 2007. aasta detsembris määrati aga Kaarma vallast avastatud Põhjasõja-aegse aardeleiu eest  

leiutasuks lausa üle 500 000 krooni. 84 Et hindamise juures on palju kriteeriume (sajand, haruldus, 

jne), on muidugi ka väiksemaid leiutasusid – näit. said 2 noormeest 10 000 krooni ühe Harjumaa 

leiukoha teatamise eest.85 
 

Leiutasu suuruse määramise alusena on asja pool väärtust autori arvates piisav. Selline seisukoht on 

kooskõlas ka AÕS kommentaaridega tavalise peitvara leiutasu osas, mille kohaselt on peitvara 

leiutasu pooles väärtuses küllalt suur, et leidjal ei ole õigust nõuda peitvara otsimise, avastamise, 

hoidmise ja üleandmisega seotud kulutuste hüvitamist. Seega seadus määratleb täpselt ära leiutasu 

aluse ja seda iseendast vaidlustada ei saa, kuid vaidlustada saab asja väärtuse kindlaksmääramist, 

millest omakorda sõltub leiutasu suurus. 86 
 

Leiutasude suuruse küsimuses peaks autori arvates arvestama ka seda, et leiutasu sisu on siiski pigem 

nn. ergutustasu selle eest, et aus leidja juhuslikult (ja ehk mõningase vaevaga) leitud asja riigile üle 

annab. Leiutasu ei tohiks käsitleda kui tasu nn. otsimisteenuse osutamise eest riigile ning see ei tohiks 

olla ega muutuda mõne eraisiku või ettevõtte äriplaani osaks. Seega peaks leiutasu suurus olema 

mõistlik: see ei tohiks olla liiga väike, et mitte vähendada leidja motivatsiooni leiu riigile 

loovutamiseks ja teisalt mitte liiga suur, et süvendada aarete otsimist eraldi sissetulekuallikana. Siia 

võib autori arvates kohati lisanduda ka emotsionaalne aspekt ehk küsimus sellest, kui palju on kultuur 

ikkagi tegelikult väärt ja kas liiga väike leiutasu ei viita väiksemale kultuurilisele väärtusele. Et 

leiutasu puhul võetakse arvesse nii leiu informatiivset väärtust kui ka materiaalseid kaalutlusi (s.t. kui 

                                                 
82  Kärmas, M. Aardekütid andsid riigi kohtusse. – Eesti Ekspress, 2005, 30.III. Arvutivõrgus kättesaadav http://paber.ekspress.ee/ 

viewdoc/746269FAF7B98361C2256FD4002CAA57 (viimati 08.02.2009). 
83    Leidjate kalkulatsiooni järgi oli nende suurim kulu õigusabikulu. Selleks, et riigilt saada leiutasu summas 53 400 krooni, oli vaja 

advokaati hinnaga 45 000 krooni. Kohus andis võidu leidjatele ja vastaspool pidi hüvitama kohtukulud 10 000 krooni ulatuses. Leidjad 
maksid rahapaja asukoha vihje andnud isikule 19 000 krooni. Tulemusena jäid leidjad 600 krooniga miinusesse. Vt. Eesti Ekspress, 
2005, 02.VIII. Aardekütid maksid rahapajale peale. Arvutivõrgus kättesaadav http://paber.ekspress.ee/viewdoc/9CE01F2A1B4CF 
E04C22570510043162A (viimati 09.02.2009) 

84  Kiudsoo, M. 2008. Hauaröövlid ja aardekütid. – Sirp, 2008, 22.II, lk.14-15. 
85  Põld, T. Ka maast võib leida miljon krooni. – Postimees, 2008, 31.V. Arvutivõrgus kättesaadav http://www.postimees.ee/310508/ 

esileht/siseuudised/334307.php (viimati 04.02.2009). 
86  Pärna, P. Asjaõigusseadus: kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Kirjastus Juura, 2004, lk. 213. 
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palju makstakse eseme eest antiigiturul), siis tundub autorile, et tänane MuKS regulatsioon leiutasude 

suuruse osas on praktilisest aspektist üsna optimaalne. Samas võiks vaidluste vältimiseks olla abiks 

see, kui täpsustataks meetodeid, mida võib kasutada eseme hinna määramisel. Eelkõige oleks vajalik 

täpsustada leiu informatiivse väärtuse mõju leiu väärtusele hinnangu andmisele ning leiutasu 

määramisele. Samas tuleks siiski säilitada piisav interpretatsiooniruum erandlike esemete tarvis. 
 

Kui vaadata juriidilisest aspektist (ja jätta kõrvale moraalselt mitteaktsepteeritav küünilisus), siis 

menetlusaluste isikute taotlus oli Keila aarde juhtumi puhul tegelikult juriidiliselt adekvaatne. Pigem 

peitub põhjus, miks ilmselgelt seadust rikkunud isikud karistuseta pääsesid ja pigem riigilt leiutasu 

said, Muinsuskaitseameti enda ebaadekvaatses tegevuses. Autori arvates on üks olulisemaid 

probleeme Keila aarde puhul sarnaselt Lauritsa mäe juhtumile see, et Muinsuskaitseamet ja temaga 

seotud ekspertnõukogu, kes peaksid sisuliselt seisma sama asja eest, ei ole oma seisukohtades olnud 

läbivalt ühtsed ning on erinevates etappides teinud vastakaid otsuseid. Enamgi veel – vastaspoolele 

on ka mitteametlikul tasemel kommunikeeritud vastakaid signaale (näit. ekspertnõukogu protokoll), 

mis näitab efektiivse koordineerimise puudumist. Sisuliselt võttis Muinsuskaitseamet 

kohtumenetluses algselt seisukoha, et käsitleb A. Kabeli ja T. Mägi tegevust MuKS rikkumisena ning 

seetõttu on igasugune leiutasu välistatud. Hiljem aga määras neile hoopis suurema leiutasu. Selliste 

niigi keeruliste ”piiripealsete” juhtumite puhul nõrgendab sisemise koordineerimise puudumine ning 

seisukohtade ebaühtlus oluliselt muinsuskaitsjate positsioone.  
 

Muinsuskaitseamet välistas väärteomenetluse sellega, et võttis vastu otsuse leiutasu määrata ning 

aktsepteeris, et leid on seaduslik. Kui Muinsuskaitseamet oleks algusest peale võtnud seisukoha, et 

tegemist on aardeküttidega, kes tegutsesid seadust rikkudes, siis poleks tohtinud mingil juhul üldse 

asuda diskussiooni leiutasu üle ega vastaspoolele ühtegi sellesisulist signaali edastada. 

Muinsuskaitseamet pidanuks koheselt leiust teada saades algatama väärteomenetluse. Mündid olid 

reaalselt olemas, need väljakaevanud isikud olid ise need muuseumisse toonud ja seega oli võimalik 

objektiivselt tõendada, et rikutud oli konkreetseid seadusesätteid, mis keelavad leiu väljakaevamise 

ilma Muinsuskaitse loata ning selle leiukohalt eemaldamise ja puhastamise. Isegi asjaolu, et mündid 

anti üle ligi 3 nädalat hiljem, poleks rikkumist vabandanud, sest igal juhul oli leid omaalgatuslikult 

eemaldatud ning 3 nädalat ei ole mõistlik periood ”viivitamatu” teavitamise jaoks. Kui hinnata 

Muinsuskaitseameti argumenti, et leidu pole ametlikult üle antud, siis sellel oleks olnud toetav mõju 

väärteo asjas. Antud juhul leiutasu nõudele vastuvaidlemisel see autori arvates erilist mõju ei avalda, 

sest leid anti ikkagi reaalselt riigile üle ja on muuseumi valduses (olgugi, et seda ei antud üle otse 

Muinsuskaitseametile ning puudus vastav akt). 
 

Kui vaadata Keila aarde juhtumit eetilisest aspektist, siis esimese probleemina hakkab silma, et 

tegemist on samadega isikutega kui Lauritsa mäe aarde puhul. See peegeldab kindlasti aardeküttide 
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hulgas eksisteerivat karistamatuse tunnet ja respekti puudumist seaduste vastu. Lisaks on probleemiks 

see, et antud asjas õnnestus kaasa tõmmata meedia, kes (teadlikult või mitte) osales aardeküttide 

mainekujunduses. Näiteks selgitas A. Kabel meediakajastustes, kuidas nad lihtsalt asusid kaevama 

alal, mis ei ole kaitse all ning põhjusel, et sealt on külamehed varemgi münte leidnud. Keila aare oli 

väidetavalt A. Kabeli ja T. Mägi tandemi viies aardeleid, mida püüti riigile üle anda ning 

süstemaatilise aardeotsimisega nad ei tegele. Antud juhul tegid nad eeltööd arhiivis, kasutasid 

metalliotsijat ja lihtsalt kaevasid paja põllult üles. Ise leidsid nad, et on täiesti heatahtlikud 

hobiarheoloogid, kes juhatasid vaid muinsuskaitsjatele kätte vana asulakoha. Samuti rõhutasid nad 

meedias venitamistaktika rakendamist Muinsuskaitseameti poolt ning seda, et ka leiutasu määramise 

järel tahaksid nad oma maine puhastada.87 Kuigi juriidiliselt leidis aset MuKS rikkumine, siis meedia 

kaasabil nihkus juhtumi fookus hoopis leiutasule ning aardeküttidel oli võimalik karistuseta pääseda. 
 

3.4.     Salu küla aare 
 

Tallinnast 29 kilomeetri kaugusele jääva Salu küla ajaloolises Ubina asulas toimusid ajavahemikul 3. 

maist kuni 14. maini 2005.a. ametlikud arheoloogilised väljakaevamised. Kaevamiste perioodi 

jooksul leiti viikingiaegse hoone jäänustest hõbeaare, mis sisaldas 277 münti, 5 hõbeehet, 4 

toorhõbeda kamakat ja 5 hõbeplekki. Et tegemist oli nii Eesti kui ka Euroopa mastaabis väga 

haruldase hõbeaardega, siis juba esimesest päevast alates hoidsid arheoloogid salajas informatsiooni 

hõbeaarde leiukoha asukoha kohta.88 Samal ajal, kui eelpool käsitletud Keila aarde protsess käis, 

pandi aga siiski toime uus aardeleiu vargus just sealsamas Harjumaal Rae vallas Salu külas ja selles 

vaidluses ei ole veel juriidilist lahendit tehtud. 
 

Päev pärast ametlike kaevamiste algust avastas Ajaloo Instituudi, Muinsuskaitseameti ja 

Ajaloomuuseumi töötajatest koosnev ekspertgrupp leiukohalt mõnikümmend musta auku. Ilmselt oli 

seal otsitud metallidetektori abil münte ja kaevamiseks oli kasutatud labidaid ja sõelu, mis 

arheoloogid olid eelmisel õhtul küüni varju viinud. Näha oli, et aardekütid olid püüdnud oma 

tegevuse jälgi varjata, visates aukudele maskeerimiseks kuivi heinatuuste. Mõned kohad olid 

leiukohas tähistatud väikeste kivikuhilatega.89 Seda võidi teha arvestusega, et võimalusel tullakse 

leiukohta tagasi ning jätkatakse ebaseaduslikku kaevetegevust. Seega oli tegemist ettekavatsetud 

rüüstega ning jälgede varjamise püüd viitab autori hinnangul sellele, et aardekütid olid teadlikud oma 

illegaalsest tegevusest.  
 

Kuigi aardekütte otse teolt ei tabatud, oli leiukohale jäetud palju jälgi (avastati kahe-kolme inimese 

jalatsi-, ja eemalt autojäljed) ning üles jõuti kirjutada ka kaevetööde paiga lähedal ringi sõitnud auto 
                                                 
87  Kärmas, M. Aardekütid andsid riigi kohtusse. – Eesti Ekspress, 2005, 30.III. Arvutivõrgus kättesaadav http://paber.ekspress.ee/ 

viewdoc/746269FAF7B98361C2256FD4002CAA57 (viimati 08.02.2009). 
88  Muinsuskaitseameti 07. juuli 2005.a. avaldus kriminaalmenetluse algatamiseks.  
89  Põld, T. Aardekütid varastasid eesti rahva ajaloost suure suutäie. – Postimees, 2008, 31.V. Arvutivõrgus kättesaadav 

http://www.postimees.ee/010608/esileht/siseuudised/334304.php (viimati 10.02.2009). 
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number. Nagu ülal mainitud, jätkusid ametlikud kaevetööd ka pärast aardeküttide käiku ning paari 

nädala jooksul leiti rikutud paigast viikingiaegne mündiaare - ligi kolmsada münti, mille seas oli 

saksa, inglise, taani, araabia, ungari, Bütsantsi ja rootsi rahasid. Tegemist oli väga unikaalse leiuga90, 

kuid kahjuks hakkasid 2005. aasta suvel levima kuulujutud, et Salu küla aare pole täiuslik ning üks 

osa aardest on juba maha müüdud. Seda oli raske uskuda, sest kaevetöödel oli pärast intsidenti 

öövalve ametlike arheoloogide ja vabatahtlike kaitseliitlaste poolt.91 Siiski sai edaspidi selgeks, et 

nendel kuulujuttudel on kahjuks tõepõhi all. 
 

Kokku on Eesti riigi valduses käesoleval hetkel 291 sellesse aardesse kuulunud eksemplari, mille 

vanimad vermingud on pärit aastast 1100.92 Eesti Ajaloomuuseumi teadlased said mõni aeg pärast 

väljakaevamiste lõppu oma Saksa kolleegidelt informatsiooni93, et Dortmundi mündioksjonil 

kavatsetakse maha müüa üht osa Salu küla hõbeaardest. Kuna tegemist oli väga unikaalse leiuga, mis 

kaevati ebaseaduslikult välja ning viidi minema kaitse all olevast leiukohast, siis esitas 

Muinsuskaitseamet kriminaalmenetluse algatamise avalduse seoses kuriteoga nii KarS § 204 

(kultuurimälestise, museaali ja muuseumikogu rikkumine ning hävitamine, kui sellega on tekitatud 

oluline kahju) kui ka KarS § 202 (süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara omandamine, 

hoidmine või turustamine) alusel. Seega on Salu küla aarde puhul erinevalt Keila ja Lauritsa mäe 

juhtumitest tuvastatud suurema raskusastmega teod, mis kvalifitseeruvad mitte väärtegude vaid 

kuritegudena ja neid ei menetle Muinsuskaitseamet, vaid kohus kriminaalmenetluses.  
 

Kriminaalmenetluses esitati süüdistus 21. septembril 2007.a. KarS § 204 lg 1 ja § 199 lg 2 p 3 ja p 7 

alusel seoses kultuurimälestise rikkumisega ja Eesti Vabariigile kuuluvate suure teadusliku, kultuuri- 

ja ajalooväärtusega esemete vargusega. Salu küla aardega seoses anti kohtusse Maido Kättmann, kes 

süüdistuse kohaselt, tegutsedes koos kohtueelses menetluses tuvastamata isikutega, kasutas 

metallidetektorit ja kaevas maa seest ajaloolisel Ubina asulakohal, mis on tunnistatud kultuuriministri 

27.07.1998.a. määrusega nr 20 kultuurimälestiseks nr 18854, välja 108 hõbemünti, ühe hõbeehte ja 

ühe hõbekangi, rikkudes kultuurimälestise kultuurikihi ning hävitades teadusliku informatsiooni.94 

Süüdistuse kohaselt jõudsid mündid M. Kättmanni kaudu Saksamaale, kus need plaaniti oksjonil 

realiseerida. 108-st mündist saadi Saksamaa oksjonilt tänu Saksa politseile kätte 42, mille hind on 

8175 eurot ehk 127 906 krooni.95 Seega on antud asjas olemas asitõendid, kuigi nende osas on 

olukord autori hinnangul pisut keeruline. Et süüdistatavani jõuti müntide kättesaamise kaudu ning M. 

Kättmanni otseselt teolt ei tabatud, siis puuduvad otsesed tõendid tema seostamiseks 

                                                 
90  Kogu maailmas on selliseid leide kirjas ehk vaid seitse, kusjuures neli sellist aaret on leitud Harjumaalt, üks Virumaalt ja vaid kaks 

väljastpool Eestit. Vt. Põld, T. Aardekütid varastasid eesti rahva ajaloost suure suutäie. – Postimees, 2008, 31.V. Arvutivõrgus 
kättesaadav http://www.postimees.ee/010608/esileht/siseuudised/334304.php (viimati 10.02.2009). 

91  Kiudsoo, M. Hauaröövlid ja aardekütid. – Sirp, 2008, 22.II, lk. 14-15. 
92  Muinsuskaitseameti 07. juuli 2005.a. avaldus kriminaalmenetluse algatamiseks.  
93  Selline infovahetus on tavapärane, kui Saksamaal mõni Baltikumist või Skandinaaviast pärit oluline ese oksjonile tuleb. 
94  Riigiprokuratuuri 21. septembri 2007.a. süüdistusakt kriminaalasjas nr. 05237600981 
95  Põld, T. Aardekütid varastasid eesti rahva ajaloost suure suutäie. – Postimees, 2008, 31.V. Arvutivõrgus kättesaadav 

http://www.postimees.ee/010608/esileht/siseuudised/334304.php (viimati 10.02.2009). 
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röövkaevamisega. Teda seostab Salu küla aarde illegaalse eemaldamisega peamiselt see, et tema oli 

isik, kes korraldas müntide Saksamaa oksjonile panemist. 
 

Täna on Salu küla hõbeaarde kohtuprotsess pooleli, kuid M.. Kättmann ennast süüdi tunnistanud ei 

ole  ja tugineb peamiselt tunnistaja ütlustele, kes kinnitab enda omandiõigust kõnealustele müntidele. 

M. Kättmanni poolt on tunnistajaks tema vana tuttav, Saksamaa mündikaupmees Walter Augsburger, 

kelle väitel olid kõik 2005. aasta sügisel oksjonile saadetud viikingiaegsed mündid tema omad, ehkki 

need saatis oksjonile tema poolt, kuid enda nimel M. Kättmann. Viimane oli müntidega seotud üksnes 

niivõrd, et oli neid enne oksjonile saatmist välja valinud, töödelnud, W. Augsburgeri poes pildistanud 

ja pilte failidena edasi saatnud. M. Kättmann müüs tunnistaja väitel münte tema eest seetõttu, et ta 

tunneb viikingiaegseid münte ja tegi müntide oksjonile ettevalmistamiseks ära mahuka eeltöö, mille 

eest ta pidi kokkuleppe kohaselt ka tasu saama - 10-15 % oksjoni müügitulust. 96 17. aprilli 2009.a. 

kohtuistungil saavutas M.Kättmanni kaitsja veel ühe lisatunnistaja kutsumise Saksamaalt, mille tõttu 

lükkus nimetatud kuupäevaks planeeritud kohtulik vaidlus taas edasi. Antud juhul tundub autorile, et 

sellise taktika näol võib tegemist olla kohtualuse püüdlustega protsessi pidurdada, kuna ühiste 

istungiaegade leidmine, kui kaasatud on välismaine tunnistaja, on praktikas ilmselgelt alati keeruline.  
 

M. Kättmanni taotletud tunnistaja W.Augsburger pole senistes protsessides suutnud adekvaatselt 

vastata mitmele väga põhimõttelisele küsimusele, mis võiksid M. Kättmanni usaldusväärsust antud 

asjas suurendada. Põhiküsimusteks on olnud see, miks ei ole W. Augsburger püüdnud kallihinnalisi 

(8175 eurole hinnatud) oksjonile saadetud, kuid sealt politsei poolt ära võetud münte tagasi saada, kui 

need väidetavalt tema omad olid ning miks ta pole üldse varem öelnudki, et tegelikult olid need tema 

mündid. 97 Et W. Augsburger on nendes küsimustes olnud väga ebakonkreetne ning vabandanud seda 

oma kehva tervisega, ei viita see tõerääkimise katsele, vaid pigem püüdlustele süü M. Kättmannilt ära 

lükata. Lisaks eelnimetatud küsimustele oleks autori arvates vajalik, et tunnistaja heidaks valgust ka 

sellele, kuidas ta ise need mündid omandas, kui väidetavalt on tegu talle kuuluvate esemetega. 

Kindlasti oleks vajalik sel juhul ka omandiõiguse teket millegagi tõendada. Kuni need põhimõttelised 

küsimused on lahtised, on M. Kättmanni positsioon keeruline ning tema (ja tunnistaja) ei mõju eriti 

usaldusväärselt. 
 

Autori seisukoht kõnealuse kaasuse võimaliku tulemuse osas on vastandlik. Ühelt poolt tundub, et 

riik on esmakordselt eelkõige aarde Eestist väljatoimetamise (s.t. vargusekahtlustuse) osas üsna heal 

positsioonil, sest osa münte leiti ja sellega on asjas olemas asitõendid. Samuti on tuvastatud isik, kes 

müntide oksjonilepaneku korraldas. Aare oli unikaalne ning ilmselt on ekspertiisidega võimalik 

tuvastada oksjonilt kätte saadud müntide seos Salu külast ametlike kaevamiste käigus leitud aarde 

                                                 
96  Põld, T. Aardekütid varastasid eesti rahva ajaloost suure suutäie. – Postimees, 2008, 31.V. Arvutivõrgus kättesaadav 

http://www.postimees.ee/010608/esileht/siseuudised/334304.php (viimati 10.02.2009).   
97  Ibid. 
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osadega. Seega peab M. Kättmann väga hästi põhjendama, kuidas aare tema kätte sattus. See, et tema 

poolt taotletud tunnistaja, mündikaupmees W. Augsburger üsna põhimõttelistes asjades konkreetseid 

vastuseid ei ole suutnud anda, üksnes nõrgendab M. Kättmanni positsiooni ning tunnistaja 

usaldusväärsust.  
 

Kui süüdistus oleks esitatud nii, nagu Muinsuskaitseamet algselt oma avalduses teo kvalifitseeris (s.t. 

KarS § 202 alusel), siis pidanuks arvestama, et süüteo tulemusel saadud vara omastamise, hoidmise ja 

turustamise kahtlustuse alusel süüdimõistmisel on otsene seos kahtlustusega süüteos, mille alusel vara 

saadi. Objektiivne koosseis olnuks vara omandamine, hoidmine või turustamine. Nimetatud teod on 

aga võimalikud ainult vahetult eelteost pärineva vara suhtes. Ei ole oluline, millise teoga (väärteoga 

või kuriteoga) on tegemist, sest KarS § 202 laieneb mistahes süüteo läbi (s.h. leiukoha rikkumise 

kaudu) saadud varale. Vara omandamine on selle saamine enda valdusse mistahes viisil ja kui 

nimetatud viis (näit. leiukoha rikkumine, vargus, vms) kujutab endast süütegu, siis vastutab süüdlane 

selle eest süütegude kogumis.98 Seega, KarS § 202 kohaldamisel pidanuks aarde Eestist 

väljatoimetamisel olema automaatselt seos teise samas asjas kvalifitseeritava teoga – 

kultuurimälestise rikkumise ja hävitamise kahtlustusega – ja nimetatud alusel M. Kättmanni 

karistamiseks Salu küla aarde Eestist väljatoimetamise osas oleks pidanud kindlasti tõendatud saama 

esmalt tema osalus Salu küla aarde kultuurkihi rikkumises ja hävitamises. 
 

Süüdistuse on prokuratuur M.Kättmannile esitanud siiski KarS §-de 204 lg 1 ja § 199 lg 2 p 3 ja p7 

alusel. Viimase sisuks on võõra vallasasja äravõtmine selle ebaseadusliku omastamise eesmärgil, kui 

teo objektiks on suure teadusliku, kultuuri- või ajalooväärtusega ese ja tegu on toime pandud isikute 

grupi poolt. Varguse karistusõigusliku regulatsiooni puhul on kaitstav õigushüve omand ja vargust 

käsitletakse kui võõra vallasasja äravõtmist selle ebaseadusliku omastamise eesmärgil. Asjana 

mõistetakse kehalist eset ning õiguslikult saab hõivata üksnes võõrast asja, s.t. asja, mis ei ole eset 

hõivava isiku omandis, vaid on kellegi teise omandis. Asja äravõtmine kui varguse objektiivne 

koosseisutegu sisaldab seega kolme elementi: võõra valduse lõpetamine, uue valduse kehtestamine, 

valduse üleminek ilma senise valdaja nõusolekuta.99 
 

Karistusõigus lähtub faktilisest valdusemõistest. AÕS § 32 kohaselt on valdus tegelik võim asja üle. 

Faktilise valdusemõiste järgi on valdus objektiivne ja subjektiivne suhe asjasse ehk tegelik võim asja 

üle ja soov seda võimu teostada (asja valitseda). Asi on alati isiku valduses, kui see on tema poolt 

valitsetaval alal ja isikul on objektiivne võim asja üle ehk isik saab asja vahetult ilma takistusteta 

mõjutada. Lisaks faktilisele valdusemõistele kasutab karistusõigus sotsiaal-normatiivset 

valdusemõistest juhul, kui valdaja ei viibi oma asja läheduses. Tegelik võim selliste asjade üle säilib, 

sest säilib tunnustatud võimalus asi igal ajal enda kätte saada. Seega ei sõltu tegelik võim asja üle 
                                                 
98  Sootak J., Pikamäe, P. Karistusseadustik: kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Kirjastus Juura, 2009, lk.546.  
99  Ibid, lk.526-531. 
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sellest, kui kaugel valdaja asjast on.100 Nagu öeldud, peab selleks, et vallasasja saaks ära võtta, 

eksisteerima eelnevalt omand sellele. Kultuuriväärtusega leid on algselt peremehetu asi. AÕS § 96 lg 

1 kohaselt tekib vallasomand hõivamisega, kui isik võtab peremehetu vallasasja oma valdusse tahtega 

saada selle omanikuks. Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt ei saa asja omandada, kui hõivamine on 

seadusega keelatud või valdusse võtmine rikub teise isiku õigust asi hõivata. AÕS § 105 lg 1 kohaselt 

kuulub peremehetu looduslik või ajaloolise, teadusliku, kunsti- või muu kultuuriväärtusega asi riigile, 

sõltumata sellest, kelle kinnisasjalt see leiti. Seega ei ole autori hinnangul antud regulatsiooni alusel 

võimalik, et algselt peremehetut kultuuriväärtusega leidu saaks keegi isik omandada hõivamise teel, 

kuna see kuulub leidmise hetkest alates seaduse alusel riigile. 
 

Leiukoha rikkumise tõendamine seisab eraldi varguse tõendamisest. Juhul, kui süütegude kogumis 

oleks tõendatav vargus, eksisteeriks suur tõenäosus, et Salu küla juhtum laheneks vähemalt aarde 

Eestist väljatoimetamise küsimuses muinsuskaitsjatele positiivselt. Sel juhul astutaks suur samm 

”musta arheoloogia” tõkestamiseks, luues pretsedendi, mis ühelt poolt näitaks aardeküttidele, et nad 

ei saa lõputult karistamatult tegutseda ja teisalt aitaks kujundada muinsuskaitsjate enda efektiivsemat 

praktikat ning talletada kogemust tulevasteks menetlusteks. 
 

Kui vaadata Salu küla juhtumit aarde omavolilise eemaldamise ning leiukoha rikkumise aspektist, siis 

vähemalt autori kasutuses olevate andmete põhjal tundub, et selles osas eksisteerib suur tõenäosus, et 

M. Kättmanni vastu esitatud süüdistus saab Muinsuskaitseameti jaoks negatiivse lahendi. Isegi kui 

kohus jõuab seisukohale, et M. Kättmann on süüdi selles, et viis aarde Eestist välja, et see oksjonil 

maha müüa, siis puuduvad otsesed tõendid, mis seostaksid M. Kättmanni Salu küla 

rüüstekaevamisega. Et tegemist oli väga hästi informeeritud ja planeeritud tegevustega, siis on üsna 

tõenäoline, et ürituses võis osaleda veel isikuid. Teolt ei tabatud aga kedagi ning M. Kättmann pole 

kordagi tegu tunnistanud – seega puuduvad otsesed tõendid, et just M. Kättmann aarde välja kaevas ja 

leiukonteksti rikkus või selles tegevuses osales. Kaudsete tõendite põhjal (s.t. kui tuvastatakse M. 

Kättmanni süü seoses aarde Eestist väljaviimisega) ja kui M. Kättmann kohtule adekvaatselt ei 

põhjenda, kuidas ikkagi aare tema kätte sattus, võib ju oletada tema seotust ka aarde 

väljakaevamisega, kuid autori hinnangul ei ole see piisav süüdimõistvaks kohtuotsuseks.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
100  Sootak J., Pikamäe, P. Karistusseadustik: kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Kirjastus Juura, 2009, lk.531.- 533 
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4.    Arheoloogiapärandi kaitse tõhustamine: kas ja kuidas?  
 

Tänapäeva rahvusvaheline kuritegevus põhineb peamiselt kolmel tegevusel, mille  tõkestamine on 

kõrge ja keeruka organiseerituse tõttu üsna perspektiivitu: uimastid, “elava kaubaga” kauplemine ning 

kulla ja arheoloogilise ainese salakaubavedu. Arheoloogiapärandit on maailmas aktiivselt rüüstatud 

metallidetektoritega juba 1970.-ndatest aastatest alates. M. Kiudsoo hinnangul tegutseb Eestis ilmselt 

ligikaudu paarsada metallidetektoritega aardekütti.101 Samas N. Kangert leiab detektoristide 

küsitlustulemuste põhjal, et hetkel tegutseb Eestis ligikaudu 500-1000 detektorismi harrastajat.102 

Loomulikult on nende hulgas ka seaduskuulekaid detektoriste, kuid üldplaanis on detektoristide 

tegevuse tulemuseks Eesti ajaloo seisukohalt ülioluliste ja -väärtuslike ajalooallikate kaotsiminek 

Lääne-Euroopa oksjoniturgudel.  
 

Autor on eelpool selgitanud, et üheks majanduslikuks aspektiks, mida rüüstamise kontekstis tuleks 

välja tuua, on turu olemasolu, mis omakorda tagab aardeküttide tegevuse jätkumise. Kui poleks turgu 

ja keegi ei vahendaks aardeküttide poolt välja kaevatud esemeid, siis langeksid koos nõudluse 

langemisega ka hinnad ning väheneks kaubitsemine. Aardeküttide turuks on muististe 

kollektsionäärid, kellele paraku samuti ei lähe korda arheoloogiline informatsioon, vaid kes on 

huvitatud üksnes esemest endast. Paul Bahn kirjutab muinsusesemete kollektsionääride kohta 

tabavalt, et: ”[...] nad teavad kõige hinda, ent asjade väärtusest pole neil aimugi.” Ent isegi 

hoolimata karmidest seadustest, mis mõnel pool kehtivad, tundub muististe turg jätkuvalt õitsevat 

ning kuni on nõudlust, seni tegutsevad aardekütid edasi.103  
 

Eestis toimunud aarete rüüstamiste põhjal on samuti majanduslik aspekt selgelt nähtav. 

Hilisviikingiaegsetesse Eesti aardeleidudesse kuuluvad mündid on valdavalt unikaalsed (Saksamaa) 

vermingud, mille eest on nii mõnigi Euroopa kollektsionäär valmis maksma utoopilisi summasid. 

Reaalne võimalus ajaloo arvel kasu lõigata on Eestis siiski vaid üksikutel inimestel, sest aardekütid on 

tihedalt seotud mõne antiigikaupmehega, kes on kas ise või kellegi kolmanda isiku vahendusel ametis 

Eesti kultuuriväärtuste ebaseadusliku ja organiseeritud väljaveoga. Tavainimene, kes mündid 

antiigiärisse viib, saab tõenäoliselt petta. 104  
 

Salu küla aarde juhtumi valguses tekib kindlasti küsimus sellest, kuidas meie kultuuriväärtused üldse 

satuvad välismaa oksjonitele. Aardeküttidel on oma kanalid ning oksjonid ei pea teadma, kust kaup 

tuli. Üldiselt prevaleerib põhimõte, et kellel ilmnevad mingid probleemid, sellega lihtsalt äri ei 

                                                 
101  Kiudsoo, M. Hauaröövlid ja aardekütid. – Sirp, 2008, 22.II, lk. 14-15. 
102  Kangert, N. Metallidetektorid ja arheoloogiapärandi kaitse Eestis: arengud ja hetkeseis. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikooli ajaloo 

ja arheoloogia instituut, 2009, lk.18. 
103  Bahn, P. Arheoloogia. Põgus sissejuhatus. Oxford: Oxford University Press, 1996. Tõlge eesti keelde 2002, lk. 114. 
104  Kiudsoo, op.cit. 
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tehta.105 Autori arvates eksisteerib kindel nõudlus ja turg Eesti muististe osas. Veelgi enam – ilmselt 

eksisteerivad ka väljakujunenud kliendivõrgustikud ning välistatud pole nn. tellimustööde teostamine. 

Autori selline hinnang tugineb kolme käesolevas töös käsitletud juhtumi analüüsile, millest nähtub, et 

rüüstamisi on toime pannud üldjuhul samad isikud, mis viitab sellele tegevusele spetsialiseerumisele. 

Samuti on vähemalt ühel juhul tuvastatud rüüstatud aarde kiire liikumine Eestist välja Euroopasse 

vastavate kollektsionäärideni. See viitab, et Salu küla aarde puhul oli ilmselt ette teada, kellele aare 

müüakse ning võimalik, et lõpliku kasusaaja huvi oli juba eelnevalt piiritletud (s.t. aardeküti 

eesmärgiks oligi teatud tüüpi esemete otsimine). See, et uuritud juhtumite puhul esineb isikute 

kattuvus, viitab samuti õitsva turu olemasolule. Ebaseaduslikult välja kaevatud muististe turuväärtus 

nende müügi korral tundub oluliselt kompenseerivat riski, mille aardekütid võtavad seaduste 

rikkumisega, võimaldab investeeringuid kaasaegsetesse töövahenditesse (näit. metalliotsijatesse) ning 

korralikku õigusabi tekkivate probleemide korral. Eeltoodu põhjal on selge, et arheoloogiliste 

muististe kaitset on vaja tõhustada ja pidevalt efektiivsena hoida, et rüüsteid, esemete eemaldamist ja 

ebaseaduslikku kaubitsemist ennetada ning vähendada. 
 

Kõigi kolme eelpool käsitletud juhtumi valguses oleks üheks võimaluseks arheoloogiliste muististe 

kaitse tõhustamisel metallidetektori kasutamise reguleerimine. Autor nõustub V. Langiga, kes näit. 

Keila aarde puhul leidis, et selle hetkeni, mil rahapada labida alt välja tuli, oli kõik korras. 

Probleemseks muutus asi siis, kui aare võeti ise välja ja puhastati. Ehkki mündid anti üle, siis sellega, 

et leiukohta pikalt varjati, kahanes usaldusväärsus ja adekvaatsus. Kuigi Keila aarde puhul saadi 

mündid õnneks kätte, võiks selles kontekstis mõelda metalliotsijate kasutamise keelustamisele või 

äärmiselt rangele reglementeerimisele.106 Täna Eestis kehtivad seadused ei keela metallidetektori 

kasutamist, kuid kui detektorist eksib MuKS sätete vastu, mis reguleerivad leiust teatamist, selle 

leiukohta jätmist ning puhastamise teel või muul viisil rikkumise keelamist, siis on tegemist 

automaatselt seaduserikkujaga. See ei ole aga rüüsteid pidurdanud, mistõttu peaks detektorite kasutust 

rangemalt reglementeerima. Näiteks võiks kaaluda metallidetektorite kasutamise lubamist üksnes 

Muinsuskaitseameti loal või mälestiseks tunnistatud leiukohal metallidetektoriga viibimise 

keelustamist, välja arvatud ametlikult ettenähtud arheoloogiliste tööde teostamise loa alusel. Samas ei 

saa autori hinnangul metallidetektori kasutamist täiesti ära keelata, sest on ju teatud erialasid (näit. 

metsandus, põllumajandus), mille puhul on teatud juhtudel (näit. puutüvest kildude või põllult 

kaduma läinud traktoriosade otsimisel) vaja kasutada metalliotsijat. 
 

Lauritsa mäe ja Keila aarde juhtumite valguses võiks välja pakkuda, et arheoloogiapärandi  kaitset 

aitaks paremaks muuta ka muinsuskaitsjate endi töö tõhustamine, sealhulgas ametisisese 

koordineerimistöö ning nn. muinsuskaitsjate ”ühisrinde” tugevdamine konkreetsete erialaste 

                                                 
105  Põld, T. Aardekütid varastasid eesti rahva ajaloost suure suutäie. – Postimees, 2008, 31.V. Arvutivõrgus kättesaadav 

http://www.postimees.ee/010608/esileht/siseuudised/334304.php (viimati 10.02.2009). 
106  Vt. Lang, V. Muinsuskaitsjad ja muinsuskütid. – Eesti Päevaleht, 2005, 24.V, lk.3. 
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põhiprintsiipide seadmise ning nende järgimisega. Et menetluse tulemus oleks võimalikult positiivne, 

tuleks probleem kohe alguses olenevalt teo koosseisust juriidiliselt õigesti kas väär-või kuriteona 

kvalifitseerida. Eesti seadused väljendavad kindlasti seadusandja taunivat suhtumist kultuuripärandi 

rüüstamisse ning kontekstist eemaldamisse. Eelpool vaadeldud juhtumite näitel tuleb aga tõdeda, et 

vaatamata rahvusvaheliste põhiprintsiipidega kooskõlas olevatele seadustele, ei tundu seaduste 

rakendamine piisavalt efektiivne, et rüüsteid ära hoida. Sellest aspektist on oluline tõsta 

Muinsuskaitseameti haldussuutlikkust ning pöörata suuremat tähelepanu siseprotseduurile. 

Täiendavalt võiks nii ametisiseste kui ekspertideüleste seisukohtade kujundamisel toeks olla näiteks 

soovitusliku iseloomuga, aga piisavalt autoriteetne arheoloogia eetikakoodeks. Muinsuskaitse kõrval 

näeb autor vajadust suurendada kohaliku omavalitsuse aktiivsemat rolli järelevalves, sest nendel on 

kohaliku elu tundjatena seda lihtsam teostada ning kohaliku tähtsusega asjad peaksidki olema olulised 

esmajoones omavalitsuste jaoks. Analüüsitud juhtumitest ilmneb, et täna võitleb arheoloogiapärandi 

kaitse eest igal tasandil peamiselt Muinsuskaitse, samas on omavalitsuste aktiivsus väga väike. 
 

Arheoloogide ja muuseumitöötajate ühenduste (näit. Euroopa Arheoloogide Assotsiatsiooni (EAA) ja 

Rahvusvahelise Muuseumite Nõukogu (ICOM)) välja töötatud eetikakoodeksid 107 on maailmas üsna 

laialt levinud ning nende sisu võib autoriteetsete soovituste (ja nn. erialase ”hea tava”) näol täiendada 

rahvusvaheliste ja siseriiklike aktide nõudeid. Eesti arheoloogia eetikakoodeksi tööversiooni on oma 

bakalaureusetöös uurinud Liis Livin, kes selgitab, et koodeksi tööversiooni kohaselt peab arheoloog 

kaasa aitama kultuuripärandi säilimisele. See tähendab, et ühelt poolt tuleb võimudele teatada 

arheoloogiapärandi kahjustamisest, muistise rüüstamisest, illegaalsest kaubandusest jms 

kultuuripärandit hävitavast tegevusest ning teisalt kontrollida, et võimud sellele teatele reageeriksid. 

Livin soovitab, et taunivat suhtumist ebaseaduslikku muististega kaubitsemisse tuleks üles näidata 

veelgi tähenduslikumalt ning arheoloogia eetikakoodeksisse võiks lisada põhimõtte, mis keelaks 

arheoloogi igasuguse seotuse kultuurimälestise ebaseadusliku sisse-ja väljaveoga.108  
 

Autori arvates on kõnesoleva teema kontekstis oluline tõstatada küsimus ka turu seisukohast: mida 

teha, et otseselt pärssida rüüstete teel saadud arheoloogilise materjali turgu ennast? Eelnevates osades 

on autor selgitanud rahvusvahelise seadusandluse võimalusi piiriülese kaubitsemise piiramiseks. 

Autor peab rüüstete mõjutamisel turu kaudu oluliseks rõhutada üht aspekti – arheoloogide ning 

muuseumitöötajate hoidumist kõigest, mis võiks kauplemist soodustada. Näit. võiks loobuda selliste 

esemete laenuks võtmisest või eksponeerimiseks ostmisest, mille saamislugu on segane ning viitab 

sellele, et ese on saadud leiukoha rüüstamise tulemusel. Siinjuures tuleb aga autori arvates arvestada 

ka asjaoluga, et praktikas selle põhimõtte järgimine ei pruugi vähemalt Eestis turgu oluliselt 
                                                 
107  Näiteks Euroopa Arheoloogide Assotsiatsioon (EAA) toob oma koodeksis eraldi välja UNESCO konventsioonis sätestatud sisse-ja 

väljaveo keelamise printsiibi koos arheoloogide vastava kohustusega sellest eemale hoida ning hoiduda ka oma nime seostamisest 
vastava tegevusega. Eesti arheoloogide eetikakoodeks on hetkel tööversiooni staatuses. 

108  Livin, L. Arheoloogia eetikakoodeksite analüüs ja täiendused Eesti arheoloogiakoodeksi tööversioonile. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu 
Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut, 2008, lk. 33, 40. Arvutivõrgus kättesaadav http://www.arheo.ut.ee/BA08Livin.pdf (viimati 
10.02.2008). 
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mõjutada, sest riigisektori rahalised vahendid leidude ostmiseks (või tagasiostmiseks) on ilmselt üsna 

piiratud ning esemete ostmise ärajäämine riigi poolt ei anna vajalikku efekti. Teisalt võiks Eesti 

tingimustes murekohaks olla pigem see, et arheoloogide / muusumitöötajate mittesekkumine mõne 

eseme tagasiostmisse (e. kaudselt kaubitsemise soodustamisse) võib kaasa tuua meile olulise 

kultuuripärandi kaotsimineku seoses selle müügiga Eestist väljapoole. Seega vajab autori arvates see 

teema just praktilisest vaatenurgast tasakaalu otsimist erinevate eesmärkide ning huvide vahel. 
 

Et suur osa Eestist pärit ning rüüstete käigus saadud väärtuslikust arheoloogilisest materjalist 

realiseeritakse ilmselt väljaspool, on see aspekt tugevalt seotud ka rahvusvahelise plaaniga. Kui 

kõrvalepõikena vaadata rahvusvahelist tasandit, siis on muuseumitöötajate ja arheoloogide sekkumist 

esemete kaubitsemisse päris põhjalikult arutatud ning selle tulemusena on tekkinud mitmed 

eetikakoodekseid ning käitumisjuhiseid, milles muuhulgas nõutakse arheoloogi / muuseumitöötaja 

mitteseotust kultuuriväärtuse ebaseadusliku sisse- ja/või väljaveoga. Samas ei kuulu kõik arheoloogid 

ja muuseumitöötajad erialaorganisatsioonidesse ning mitte kõik neist ei ole kaasa läinud 

eetikakoodeksis sisalduvate reeglite põhilise ideega, et on ebaprofessionaalne ning ebaeetiline 

kaubitsemist toetada, kuna see loob aluse arheoloogilise pärandi hävimiseks. Näiteks on jätkuvalt 

teada juhtumeid, kus professionaalid on kaubitsemisele kaasa aidanud otseselt (näit. ebaseaduslikult 

saadud arheoloogilist materjali ostes või vahetades) või kaudselt (näit. informatsiooni puudusel 

otsustades, et kahtlane ese pärineb siiski nn. ”vanast kollektsioonist”). 109  
 

Selge on see, et ka kõigi vastuvõetud õigusaktide, käitumisjuhiste ning eetikakoodeksite abil ei ole ei 

Eestis ega rahvusvaheliselt võimalik ebaseaduslikult saadud kultuuriväärtuste turgu täielikult kaotada. 

Küll aga on võimalik võtta meetmeid, mis teevad kaubitsemise keerukamaks ja vähendavad teatud 

situatsioonides selle majanduslikku kasu. Eestis vajaks oluliselt paremat reguleerimist see, et 

antiigipoe omanikud ja oksjonite korraldajad peaksid tuvastama, dokumenteerima ning järelevalvega 

tegelevatele institutsioonidele nõudmise korral tõestama esemete tooja ning esemete päritolu. Selle 

probleemi lahendamine aitaks oluliselt kahandada illegaalset turgu, nn. heausksete ostjate ringi ja 

ebaseaduslikult saadud esemete legaliseerimist antiigipoodide kaudu. Eeltoodust nähtub, et rüüste ja 

ebaseadusliku kaubitsemisega seotu on nii Eestis kui rahvusvaheliselt mitmetahuline ning seda on 

püütud lahendada väga erinevate meetmete komplekside abil. Ilmselt annab arheoloogide ja 

muuseumite kõrgem ametieetika suuremat efekti turu pärssimisele eelkõige rahvusvahelisel tasemel, 

kus ringlevad suure väärtusega esemed, mis võivad mõnel juhul huvi pakkuda üksnes muuseumitele 

ning mille ostuhuvi äralangemine muuseumite poolt omab suurte summade tõttu suuremat 

majanduslikku mõju.  
 

                                                 
109  Lundén, S. The Scholar and the Market. Swedish scholarly contribution to the destruction of the world’s archaeological heritage. -  

Swedish Archaeologists on Ethics. Lindome: Bricoleur Press, 2004, lk 219-226. 
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Kui liikuda tagasi sellele, kuidas otsese turu mõjutamise kõrval oleks võimalik tõhustada muististe 

kaitset, siis töös käsitletud juhtumite valguses rõhutab autor massimeedia kui olulise infokanali eeliste 

ärakasutamist aardeküttide ees110 ja avalikkuse teadlikkuse tõstmist. Tegelikult on ametlike 

arheoloogiliste kaevamiste läbiviimine iseenesest teatud määral ohuks muististele, sest see võib 

soodustada rüüsteid, kuna kaevamiste info jõuab sedasi avalikkuseni ning võib aktiveerida 

aardekütid.111 Salu küla aarde rüüstamine sai alguse just seaduslikest kaevamistest ning tingituna 

rüüstest hakati edaspidi sarnaste ekspeditsioonide puhul juba algusest peale rakendama kõrgendatud 

turvameetmeid (näit. kaevandi turvamist). Ilmselt on ütlematagi selge, et arheoloogid on tänastes 

oludes pidevalt valmis selleks, et leiukohti kaitsta ning ”musta arheoloogia” juhtumeid välistada. 

Eelkõige Salu küla aarde kontekstis on oluline rõhutada, et arheoloogiapärandi kaitset võiks 

muuhulgas tõhustada tavainimese suurem teadlikkus. Aardekütid tutvustavad ennast kohalikele 

elanikele tavaliselt kas arheoloogide või muuseumitöötajatena, kellel on olemas kõik 

muinasteaduslikeks uuringuteks vajalikud load. Kui inimesed sellise seletusega lepivad, ongi 

tulemuseks segipööratud kultuurimälestis ja selle lähiümbrus.112 Suurem teadlikkus aitaks kaasa 

sellele, et näit. leiukoha naabruses elav inimene suudaks vahet teha, kas leiukohas kaevatakse 

ametlikult või on tegemist aardeküttidega ning viimasel juhul teavitaks vastavalt 

Muinsuskaitseametit. Mida rohkem inimene ”musta arheoloogia” probleemidest teab, seda julgemalt 

tunneb ta ennast ka võimalike kahtluste korral (näit. julgeb vajadusel küsida dokumenti).  
 

Lisaks eelnimetatud võimalustele on meediast silma hakanud leiutasude temaatika, kuid leiutasude 

suurendamine ei aitaks autori hinnangul arheoloogiapärandi kaitset tõhustada. Keila juhtumi analüüsi 

põhjal jääb autor seisukohale, et suurte leiutasude propageerimine pigem intensiivistab leiukohtade 

metalliotsijatega läbiotsimist ja rüüsteid, kui neid ära hoiab. Leiutasu peaks olema mõistliku 

suurusega, sest ühelt poolt ei ole aktsepteeritav aardeotsimise muutumine kellegi elatusvahendiks 

ning äritegevuseks (s.t. sisuliselt riigile nn. ”aardeotsimisteenuse” osutamiseks) ja teisalt on ka riigi 

ressurss leiutasude maksmiseks piiratud. Autori hinnangul on MuKS oma põhimõtetes leiutasude osas 

adekvaatne, kuigi tasu määramise metoodikate täpsustamine võiks aidata vaidlusi ära hoida. 
 

Kui rääkida võimalustest, mida pakuvad riiklikud sunnivahendid, siis võib esmapilgul tunduda, et 

suurematel karistustel võiks olla positiivne mõju. M. Kiudsoo on leidnud, et MuKS sätetes mälestise 

rikkumise või hävitamise eest ette nähtud rahatrahv kuni 300 trahviühikut või 50 000 krooni 

juriidilisele isikule ei ole piisavalt proportsionaalne võrreldes leitud aarete turuväärtusega. Olukorra 

parandamiseks soovitab Kiudsoo karistuste karmistamist, kontrollimehhanismi tõhustamist ning nn. 

”karmi käe poliitikat”, tuues näiteks Suurbritannia, kus metallidetektorite kasutamine on küll lubatud, 
                                                 
110  Keila juhtumist on näha, kuidas aardekütid tegelesid meedia abil osava mainekujundusega - rikkumise olulisust ei teadvustanud keegi, 

kuigi tegemist oli ühe suurima aardega, mis leitud. Vaidlus jõudis meedia kaasabil avalikkuse ette pigem sellest aspektist, kas ja kui 
palju pidanuks maksma leiutasu. 

111  Hollowell, J. Moral arguments on subsistence digging. – The Ethics of Archaeology. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, 
lk 86. 

112  Kiudsoo, M. 2008. Hauaröövlid ja aardekütid. – Sirp, 2008, 22.II, lk.14-15. 
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kuid mälestistelt või nende kaitsevööndist metallidetektoriga tabatud isikute puhul kohaldatakse 

koheselt kiirmenetlust koos ülisuure rahatrahviga.113 Autori hinnangul peaks karistuste karmistamise 

asemel põhirõhk olema ikkagi eelkõige tõhusal kontrollimehhanismil. Kindlasti tuleb Eesti kontekstis 

arvestada, et erinevalt common law õigussüsteemist, kus kodifitseerimist ja sellest tulenevalt 

menetlusreegleid on tunduvalt vähem kui tsiviilõiguse traditsioonis, vajab nn. ”karmi käe” poliitika 

vaidluste vältimiseks väga korrektset protseduuri järgmist ja seega väga kompetentset kohtuvälist 

menetlemist. Teisisõnu - isegi karistuste karmistamine ei mõjutaks aardekütte, kui on ette teada, et ei 

jätku haldussuutlikkust või kompetentsi nende karistuste rakendamiseks. Üksnes teadmine, et 

rikkumise korral on suur tõenäosus tabatud saada ning sel juhul järgneb suure tõenäosusega 

juriidiliselt tugev ning vaidlustamist maksimaalselt välistav karistusprotseduur, võiks aardekütte 

paremini distsiplineerida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113  Vt. Kiudsoo, M. 2008. Hauaröövlid ja aardekütid. – Sirp, 2008, 22.II, lk.14-15. 
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Kokkuvõte 
 

Arheoloogilise leiuainese väärtusele on suurimaks ohuks aardekütid, kaubitsejad ja kollektsionäärid, 

kes käsitlevad leiuainest esteetilise väärtusega kaubana ega suhtu sellesse kui olulisse kultuurilise info 

kandjasse, mis kontekstist eemaldatuna kaotab suure osa oma väärtusest. Rahvusvahelistest aktidest 

on arheoloogiapärandi kaitsmise ja ”musta arheoloogia” tõkestamise osas kõige olulisemateks 

UNESCO 1970. ja 1972. aasta konventsioonid, mis loovad õigusliku raamistiku riikide koostööks 

ebaseaduslike kultuuriväärtustega kaubitsemise tõkestamiseks. Tähtsad on ka UNIDROIT 1995. aasta 

konventsioon varastatud ja ebaseaduslikult sisseveetud kultuuriväärtuste kohta ning 

arheoloogiapärandi kaitse Euroopa konventsioon 1992. aastast. EL-s on reguleeritud nii leidude 

eksport kui import, olulisemad on 1993. aasta direktiiv EL liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud 

kultuuriväärtuste tagastamise kohta ja määrus nr. 3911/92 kultuuriväärtuste ekspordi kohta. Direktiiv 

võimaldab nõuda liikmesriigist ebaseaduslikult teise liikmesriiki viidud kultuuriväärtuste tagastamist. 

Eesti on liitunud nii UNESCO konventsioonide kui arheoloogiapärandi kaitse Euroopa 

konventsiooniga. Direktiiv on rakendatud 01.05.2004. a. jõustunud Euroopa Liidu liikmesriigist 

ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seadusega.  
 

Eestis on peamiseks arheoloogilise leiuainese kaitset reguleerivaks aktiks 01.04.2002.a. jõustunud 

muinsuskaitseseadus (MuKS), mida täiendavad asjaõigusseadus (AÕS), karistusõiguslik regulatsioon 

ning rakendusaktid. MuKS keelab otsesõnu mälestise hävitamise või rikkumise. ”Musta arheoloogia” 

kontekstis on MuKS sätetest olulisim see, et kultuuriväärtusega leid kuulub riigile. Leidja on 

kohustatud säilitama leiukoha muutumatul kujul, jätma leiu leiukohta ning sellest viivitamata teatama 

Muinsuskaitseametile või omavalitsusele. Kuigi mistahes kaevetööd mälestisel on ilma 

Muinsuskaitseameti loata keelatud, ei ole Eestis keelatud metallidetektori kasutamine. Seega võib 

teoreetiliselt viibida detektoriga ka leiukohas ja kui isik ei tegele otseselt muistise rikkumisega, siis ei 

ole tema tegevus karistatav.  
 

Töös uuritud ”musta arheoloogia” juhtumid toovad esile mitmeid probleeme. Lauritsa mäe juhtumi 

puhul oli probleemiks tõendite puudumine. Lisaks käsitles Muinsuskaitse juhtumit ebaühtlaselt, 

arvestamata aegumistähtaegadega. Kuigi kohtulahend tehti aardeküttide kasuks aegumise 

põhjendusel, siis juhul, kui aegumist poleks saanud kohaldada, oleks lahend samas teos osalenud 

kolmanda isiku suhtes varem Tartu Maakohtus Muinsuskaitseameti nõusolekul lõpetatud 

väärteomenetluse ja tõendite puudumise tõttu ilmselt ikkagi olnud menetlusaluste kasuks. Et teod 

pandi toime kolme isiku poolt koos (kuigi kaebusi menetleti eraldi), siis samas teos osalenute erinev 

kohtlemine olnuks vastuolus õiguse ühetaolise kohaldamise printsiibiga. Seega on oma kohtuvälise 

menetleja rolli mõistmine, korralik ametisisene koostöö ning ajaplaneerimine Muinsuskaitseameti 
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poolt väga olulised, et tagada juhtumite ühetaolisus, menetlus-ja aegumistähtaegade jälgimine ning 

seada põhimõtted, mida läbivalt juhtumi menetlemise ning hilisemate vaidluste jooksul ka järgitakse. 
 

Keila aarde juhtumi puhul oli aardeküttide tegevus juriidiliselt adekvaatne, ehkki moraalselt 

küüniline. Põhjus, miks seadust rikkunud isikud karistuseta pääsesid ja hoopis leiutasu said, peitub 

Muinsuskaitseameti tegevuses. Sarnaselt Lauritsa mäe juhtumile oli üks olulisemaid probleeme see, et 

muinsuskaitsjad (sh. vastav ekspertnõukogu) ei olnud oma seisukohtades läbivalt ühtsed, eri etappides 

tehti vastakaid otsuseid ning anti vastaspoolele erinevaid signaale. Ehkki leidjad olid teada ja 

erinevalt Lauritsa mäe juhtumist olid ka mündid reaalselt olemas, välistas Muinsuskaitseamet 

väärteomenetluse aardeküttide suhtes sellega, et võttis kohtuprotsessi käigus vastu otsuse neile 

leiutasu määrata ning aktsepteeris sellega leiu seaduslikkust. Kui algusest peale oleks oldud ühisel 

seisukohal, et aardekütid tegutsesid seadust rikkudes, pidanuks koheselt algatama väärteomenetluse 

ning mitte astuma diskussiooni leiutasu üle. Keila ja Lauritsa mäe juhtumite puhul oli tegemist 

samadega isikutega, mis peegeldab aardeküttidel respekti puudumist seaduste vastu. Keila aarde 

puhul on märkimisväärne ka see, et meedia kaasabil nihkus fookus rikkumiselt hoopis leiutasule.  
 

Salu küla aarde puhul on kohtuvaidlus pooleli ja riigi positsioon kahetine. Aarde Eestist 

väljatoimetamise (varguse) küsimuses on olemas asitõendid ja tuvastatud müntide oksjonilepaneku 

korraldanud isik. Samas aarde eemaldamise ja leiukonteksti rikkumise osas ei ole otseseid tõendeid, 

mis võimaldaks kindlalt väita, et just kahtlusalune pani need teod toime. Vastavalt ei ole ilmselt 

piisavalt alust selles osas süüdimõistva otsuse tegemiseks. Autori arvates eksisteerib aga tõenäosus, et 

vähemalt aarde väljaviimise osas luuakse positiivne pretsedent, mis näitab aardeküttidele, et nad ei 

saa lõputult karistamatult tegutseda ning kujundab muinsuskaitsjate praktikat tuleviku tarvis. 
 

”Musta arheoloogia” majanduslikke aspekte kajastab Keila aarde juhtumis tõusetunud leiutasude 

küsimus. MuKS näeb ette leidjale tasu asja pooles väärtuses. Tasu määramise aluseks on leiu väärtus. 

Mida terviklikum on muistis ja mida täpsem on leiukontekst, seda suurem on väärtus. Leiutasu ei 

tohiks käsitleda kui tasu nn. otsimisteenuse eest ning see ei tohiks olla äriplaani osa. Seega peaks 

leiutasu suurus olema mõistlik: see ei tohiks vähendada leidja motivatsiooni leiu loovutamiseks ega 

ka süvendada aarete otsimist eraldi sissetulekuallikana. Tänane regulatsioon leiutasude suuruse osas 

on optimaalne, kuid vaidluste vältimiseks võiks täpsustada leiu väärtuse määramise meetodeid. 
 

Muististe kaitse tõhustamisel võiks üheks võimaluseks olla metallidetektori regulatsioon, näiteks 

detektorite kasutamise lubamine üksnes Muinsuskaitseameti loal või mälestisel detektoriga viibimise 

keeld. Samas ei saa detektori kasutamist täiesti keelata, sest teatud erialadel on see vajalik tööriist. 

Arheoloogiapärandi kaitset aitaks parendada ka muinsuskaitsjate töö tõhustamine, sh. nende 

”ühisrinde” tugevdamine erialaste põhiseisukohtade järgimisega ning karistusõiguslike sätete erisuste 

põhjalik tundmine. Eesti seadused vastavad rahvusvahelistele printsiipidele, aga vaja oleks tõsta 
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rakenduslikku haldussuutlikkust. Täiendavalt võiks toeks olla soovituslik, aga piisavalt autoriteetne 

arheoloogia eetikakoodeks. Muinsuskaitse kõrval peaks suurenema kohaliku omavalitsuse kui 

kohaliku elu juhtija aktiivsus, sest täna võitleb arheoloogiapärandi kaitse eest igal tasandil peamiselt 

vaid Muinsuskaitse. 
 

Turg tagab aardeküttide tegevuse jätkumise. Ilmselt eksisteerivad kliendivõrgustikud ja tellimustööd. 

Eestis vajaks oluliselt paremat reguleerimist esemete tooja ja päritolu tuvastamine, dokumenteerimine 

ning vajadusel tõestamine antiigipoe omanike ja oksjonipidajate poolt. Selle probleemi lahendamine 

aitaks kahandada nn. heausksete ostjate ringi ja ebaseaduslikult saadud esemete legaliseerimist 

antiigipoodide kaudu. Rüüsteid saaks pärssida ka meetmete kaudu, mis teevad kaubitsemise 

keerukamaks ja vähendavad majanduslikku kasu, näit. võiksid muuseumid mitte osta kahtlaseid 

esemeid. Samas ei pruugi need meetmed Eesti turul anda vajalikku efekti ning murekohaks võib olla 

hoopis see, et riigi mittesekkumine mõne eseme ostmisse võib kaasa tuua olulise kultuuripärandi 

kaotsimineku. Et suur osa Eestist pärit esemetest realiseeritakse välismaal, on oluline rahvusvaheline 

turg. Et seal ringlevad suure väärtusega esemed, mis mõnel juhul pakuvad huvi üksnes muuseumitele, 

siis sellise ostuhuvi äralangemisel on suurte summade tõttu suurem majanduslik mõju.  
 

Eestis arheoloogiapärandi kaitset aitaks tõhustada ka massimeedia eeliste ärakasutamine ja avalikkuse 

teadlikkuse tõstmine. Suurem teadlikkus võimaldaks paremini vahet teha ametlikul arheoloogil ja 

aardekütil. Mida rohkem teatakse ”musta arheoloogia” probleemidest, seda julgemalt saab tegutseda 

kahtluste korral. Rääkides karistusõiguslikest võimalustest, võiks esmapilgul eeldada suuremate 

karistuste suuremat mõju. Autor pooldab aga pigem kontrollimehhanismi tõhustamist, sest karistuste 

karmistamine ei mõjutaks aardekütte, kui on ette teada, et ei jätku haldussuutlikkust või kompetentsi 

karistuste rakendamiseks.  
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Summary 

Legal protection of archaeological heritage and the problems of ”black archaeology” in Estonia 
 

In recent years, several illegal excavations have taken place in Estonia. However, only a few treasure 

hunters have been identified and even so, the results have not been positive from the perspective of 

the protection of archaeological heritage. This thesis examines the problems related to the protection 

of archaeological finds and ”black archaeology” in Estonia. Based on the cases of Lauritsa mäe, Keila 

and Salu küla treasures, the objective is to identify the major legal, ethical and economic aspects of 

”black archaeology” and evaluate the possibilities of enhancing the protection of archaeological 

heritage in Estonia. The failure in court proceedings and the favourable attitude of media have 

contributed to the adventurous reputation of treasure hunters. The thesis keeps the up to date issue of 

”black archaeology” in continuous focus and pioneers the way to the future research. 
 

In order to accomplish the objective of this thesis, the following research questions are evaluated: 

(i) Why is archaeological heritage important and what is it that makes it valuable? 

(ii) Which major international and national acts regulate the protection of archaeological heritage? 

(iii) Which were the major legal and ethical problems related to the cases of Lauritsa mäe, Keila and 

Salu küla treasures? Could these problems have been avoided?  

(iv) How important is the economic aspect of ”black archaeology”? 

(v) Which are the possibilities of enhancing the protection of archaeological heritage in Estonia? 
 

The author examines the impact of society on the prevention of illegal excavations, including the role 

of media and public knowledge. The author discusses the reasons why the treasure hunters have had it 

possible to continue their activities in Estonia and why they have been able to escape from sanctions. 

With regard to economic aspects, the thesis discusses the size of finding fees which arose in the case 

of Keila treasure. Supporting the legal perspective, the author provides an overview of international 

and national acts regulating the protection of archaeological heritage. Next to Estonian context, the 

problems are looked at from international aspect. This is important because the legal basis and 

developments in Estonia are linked to other countries and strongly affected by international and the 

EU trends. Estonian market is small and the large part of illicit trade is directed to Western Europe. 
 

The value of an archaeological find lies in its antiquarian and scientific values. The latter is the most 

important. The more information there is about the archaeological context, the better possibilites exist 

for identifying the previous cultures, intercultural relations and their impact on our cultural identity. 

Treasure hunters, traders and collectors pose the biggest threat to the value of archaeological material  

because they consider an artifact as an object of aesthetic value and not as an important bearer of 

cultural information which loses most of its value after the removal from its archaeological context. 
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At international level the protection of cultural heritage is regulated by conventions and charters 

which aim at ensuring internationally consistent positions. The most important acts are the 

conventions of the UNESCO of 1970 and 1972, creating the cooperation framework to prevent the 

illicit trade of cultural objects. Next to the conventions, the UNIDROIT convention of 1995 on stolen 

and illegally imported cultural objects and the European convention of 1992 on the protection of 

archaeological heritage contain important positions. In the EU, both the export and import of finds are 

regulated by the Directive of 1993 on the return of cultural objects unlawfully removed from the 

territory of a member state and the Regulation No 3911/92 of 1992 on the export of cultural goods.  
 

The protection of archaeological finds in Estonia is regulated by the Heritage Conservation Act 

(HCA), supplemented by the Law of Property Act, the punishment regulation and implementation 

acts. The HCA directly prohibits to destroy or damage monuments. In the context of ”black 

archaeology” the most important provision of the HSA is that a finding of cultural value belongs to 

the state. The finder must preserve the find and its place in an unaltered condition, the find can not be 

damaged by cleaning or in any other manner or by severing parts from the whole. However, the use 

of metal detectors is not currently prohibited. 
 

The analysis of the cases of ”black archaeology” in Estonia indicates the following major problems. 

The case of Lauritsa mäe treasure faced the lack of important evidential proof. Additionally, the 

National Heritage Board (NHB) treated the case inconsistently and did not consider the expiration 

dates. In the given case, three persons participated in the same affair but the NHB had a different 

position with regard to one of them. Although their complaints were administered separately, the 

different treatment is not in accordance with the principle of uniform application of law. Thus, the full 

understanding of its role as an extrajudicial processor, proper intra-board cooperation and time 

planning on behalf of the NHB are important factors in order to ensure the consistency of cases, 

follow the process and expiration dates and set the common principles which are followed througout 

the handling of cases and later debates. 
 

Similar to the case of Lauritsa mäe, the major problem of the case of Keila treasure was the recurrent 

inconsistency of the positions of the NHB (and its council of experts). Contradicting decisions were 

made in different stages of the case. Although the finders were known and, different from the case of 

Lauritsa mäe, the coins existed, the NHB ruled out the misdemeanour with regard to the treasure 

hunters by granting them a finding fee during the proceedings. By doing so the NHB accepted the 

lawfulness of the find although it was illegally removed from its place. The same treasure hunters are 

in the center of both cases which reflects their lack of respect to laws. With regard to Keila treasure it 

is notable that with the help of media the focus of the case was shifted to the issue of finding fees. 
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The case of Salu küla treasure is still unfinished and the position of the state has two sides. From the 

perspective of illegal export (theft), there is material evidence and the person who arranged the 

auction of coins has been identified. The author finds that with regard to illegal export of Salu küla 

treasure, there is a possibility for a positive solution which would create a positive precedent, showing 

the treasure hunters that they can not endlessly escape punishments, and design the practice of the 

NHB for the future. However, from the perspective of illegal excavations of the treasure and removal 

from its context, there is no direct evidence which would allow the conclusion that it was certainly the 

suspect who committed those deeds.  
 

The economic aspect of ”black archaeology” reflects the question of finding fees which rose in the 

case of Keila treasure. The HCB provides for the finding fee equal to one-half of the find´s value. The 

author finds that the size of finding fees should be reasonable: it should not decrease the finder´s 

motivation to transfer the find but it should not intensify the treasure hunt as a separate source of 

income either. Current regulation with regard to the size of finding fees is optimal. However, in order 

to avoid debates, it would be reasonable to specify the methods for determining the find´s value. 
 

One of the possibilities to enhance the protection of archaeological material is the regulation of metal 

detectors, e.g. allowing the use of detectors only with the permission of the NHB or prohibiting the 

detectors on the monument. The use of detectors can not be completely prohibited because for some 

professions (e.g. foresters) they are necessary tools. The protection of archaeological heritage can also 

be enhanced by more efficient work of the NHB, including the strengthening of their ”common  

front” by setting common principles, and enhancing the competence with regard to punishment 

regulation. Estonian laws are in accordance with international principles but it is necessary to increase 

the applied administrative capacity. Additional help can be gained from an authoritative ethical code 

of archaeologists. Also, the author expects more active involvement of local governments. 
 

The market ensures the continuity of treasure hunting. It can be hindered by the measures which  

complicate the trade and decrease its economic benefits in certain situations. As the major part of 

objects from Estonia are sold abroad, international market must be considered. It can be realistically 

affected by the measures because the fall off of higher turnovers has bigger economic effect.  
 

Other possibilities of enhancing the protection of archaeological heritage in Estonia are the use of the 

advantages of mass media and the increasing of public knowledge. Better knowledge would help 

people differentiate between official archaeologists and treasure hunters and boldly react in case of 

doubt. When it comes to punishment regulation, one would assume that stricter punishments would 

have bigger positive impact. However, the author rather supports the enhancement of control 

mechanisms because more severe punishments would not stop treasure hunters if it can be foreseen 

that there is no administrative capacity or competence to implement the punishment regulation. 
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Lisa. Ülevaade ”musta arheoloogia” kohtuprotsessidest Eestis 

 
Leid Leiukoht Menetluse sisu Osapooled Lahend Õiguslik alus Põhiprobleemid

Tõendite puudumine
Aegumise peatumise eeldamine,
kuigi selleks puudus alus (erinev
tegu kriminaalmenetluses)
Muinsuskaitse seisukohtade
ebaühtlus (vastuolu õiguse
ühetaolise kohaldamisega)

Muinsuskaitse seisukohtade
ebaühtlus (algselt leiutasu
vastustamine, samas menetluse
keskel leiutasu määramine)
Ebaefektiivne koordineerimine
(vastakate signaalide edastamine
mitteametlikus suhtluses)
Muistise rikkumise kõrvalejätmine ja
keskendumine leiutasule
Meedia osa aardeküttide
"mainekujunduses" 
Avalikkuse vähene teadlikkus

Kahtlusalust isikut ei tabatud
leiukoha rikkumiselt
Tunnistaja, kes väidab, et mündid
kuuluvad talle

Väärteootsuse 
tühistamine 

aegumise tõttu
VTMS § 29 lg 1 p 

5 ja § 132 p 3

Mündid 12. saj 
algus

Salu küla 
Harjumaa

Mälestise rikkumine, millega 
kaasnes oluline kahju ja vargus

Eesti Vabariik vs 
Maido Kättmann

Kriminaal-
protsess pooleli

KarS § 204 lg 1 
ja § 199 lg 2 p 3 

ja p 7

Muinsuskaitseameti tegevusetus 
leiutasu määramisel

Annes Kabel, 
Toomas Mägi vs 

Muinsuskaitseamet

Mündid 14. saj I 
pool - 18. saj I pool

Lauritsa 
mägi 

Võrumaa
Väärteootsuse tühistamine A.Kabeli 

ja T.Mägi suhtes

Annes Kabel, 
Toomas Mägi vs 

Muinsuskaitseamet

Menetluse 
lõpetamine 
kohtuvälise 

kokkuleppega 
leiutasu 

määramise 
tõttu

MuKS § 33 ja 
AÕS § 105 lg 3

Mündid 14. saj ja 
keraamikakillud

Keila 
Harjumaa

 

 


