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Kriminaalmenetluse seadustik võeti vastu 12. veebruaril 2003 ja see jõustus 1. juulil 2004.
aastal. Pärast seadustiku vastuvõtmist on tehtud sellesse enam kui viiekümnel korral mitmesuguseid muudatusi, millest eriti ulatuslikud viimased muudatused jõustusid 1. septembril
2011. aastal.
Kommentaaride ülesehituse puhul on järgitud karistusõiguslike seaduste (eeskätt karistusseadustiku) kommenteerimisel välja kujunenud traditsioone, mille kohaselt on kommentaaris arvestatud maksimaalselt Riigikohtu praktikat, enim kasutatud allikatele viitamisel kasutatud kirjanduslühendeid, mille täiskirjed on ära toodud kasutatud kirjanduse loetelus, ning
teksti lühendamise huvides on õigusaktidele osutamisel tuginetud nende lühenditele. Kuigi
formaalselt on käesolev kommentaar koostatud 1. juulil 2004 jõustunud kriminaalmenetluse
seadustikule, arvestab kommentaari tekst ulatuslikult ka enne nimetatud kuupäeva kujunenud kohtupraktikaga, kui see on täna kehtiva kriminaalmenetlusõigusega ühitatav.
Menetlusseadustiku eri paragrahvid on olemuslikult üsna erineva „tihedusega“, millest
tingitult varieerub oluliselt ka erinevate paragrahvide kommentaaride maht. Kas kommentaaride mahu osas on kõik proportsioonid paigas jäägu lugeja otsustada, kuid silmas tuleb
pidada sedagi, et kommentaaride koostamisel aluseks võetud põhimõtete kohaselt jäeti autoritele nende kirjutamisel võimalikult suur akadeemiline vabadus.
Kommentaaride kirjutamisel on mõeldud eeskätt praktikuile ja praktikas kerkinud või kerkida võivatele probleemidele. Arvestades eestikeelse õiguskirjanduse nappust ja asjaolu, et
2006. aastal ilmunud kriminaalmenetlusõiguse õpik on juba ajale jalgu jäänud, võiks soovitada kommentaaridega tutvumist ka juuratudengeile.
Kommentaaride koostamisel on aluseks võetud kriminaalmenetluse seadustiku tekst selles
tehtud muudatustega ja seaduse pinnalt kujunenud kohtupraktikaga seisuga 1. mai 2012.
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