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Riigikohus 

nr märkus kommentaar 

1 Teeme ettepaneku muuta ja sõnastada KarS § 4 lõige 2 järgmiselt: 

„(2) Esimese astme kuritegu on süütegu, mille eest on käesolevas 

seadustikus füüsilisele isikule raskeima karistusena ette nähtud 

tähtajaline vangistus üle viie aasta või eluaegne vangistus. 

Juriidilise isiku süütegu on esimese astme kuritegu, kui sama teo 

eest on füüsilisele isikule raskeima karistusena ette nähtud 

tähtajaline vangistus üle viie aasta või eluaegne vangistus.“ 

Alternatiivina võib kaaluda § 4 lõigete 2 ja 3 muutmist ning 

sõnastamist järgmiselt: 

„(2) Esimese astme kuritegu on süütegu, mille eest on käesolevas 

seadustikus füüsilisele isikule raskeima karistusena ette nähtud 

tähtajaline vangistus üle viie aasta või eluaegne vangistus.“ 

(3) Teise astme kuritegu on süütegu, mille eest on käesolevas 

Arvestatud. 
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seadustikus füüsilisele isikule karistusena ette nähtud tähtajaline 

vangistus kuni viis aastat või rahaline karistus.“ 

Eelnõuga kaotatakse juriidilise isiku karistuste hulgast 

sundlõpetamine, mis tähendab, et edaspidi liigituvad kõik 

juriidiliste isikute poolt toimepandud kuriteod vastavalt KarS § 4 

lg-le 3 teise astme kuritegudeks. Samas sisaldab eriosa koosseise, 

mille puhul juriidilisele isiku vastutus järgneb selliste tegude eest, 

mis vastavad enda raskuse poolest siiski esimese astme 

kuritegudele. Selline lahendus tundub seda enam kummaline 

olukorras, kus eelnõuga sätestatakse juriidilise isiku vastutus 

näiteks tapmise ja mõrva eest (§-d 113, 114), kuid nimetatud 

tegusid käsitatakse eelöeldule vaatamata teise astme kuritegudena. 

Arvestama peaks sedagi, et sõltuvalt kuriteo eripärast võib 

juriidilisele isikule süüksarvatava käitumise puhul olla tegemist 

mahuka ja keerulise asjaga, kuid aegumist silmas pidades 

rakenduvad sellistele kuritegudele siiski teise astme kuritegude 

aegumist reguleerivad normid ning tähtajad. See võib tekitada 

menetlusõiguslikke probleeme ja ka ebavõrdset kohtlemist ning on 

ilmselt üks materiaal- või menetlusõiguslikest probleemidest, mis 

muudatusega kaasneb. Lähtuvalt eeltoodust tuleks kaaluda KarS § 

4 muutmist selliselt, et seoses karistuste hulgast juriidilise isiku 

sundlõpetamise kaotamisega oleks juriidilise isiku vastutus 

kuritegude raskusastet silmas pidades diferentseeritud sõltuvalt 

kuriteo iseloomust. 

2 Teeme ettepaneku muuta eelnõu § 1 p 3 ja sõnastada see 

järgmiselt. 

"3) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

alternatiiv 1: 

"(2) Seadusel, mis välistab teo karistatavuse, kergendab karistust 

või muul viisil leevendab isiku olukorda, on tagasiulatuv jõud 

isiku suhtes, keda ei ole selle teo eest jõustunud otsusega 

karistatud. Seadusel, mis välistab teo karistatavuse, karistamise 

vangistusega või lühendab vangistust, on tagasiulatuv jõud ka 

isiku suhtes, kes kannab temale jõustunud otsusega mõistetud 

vangistust või kellele jõustunud otsusega mõistetud vangistus 

pööratakse täitmisele." 

alternatiiv 2: 

"(2) Seadusel, mis välistab teo karistatavuse, kergendab karistust 

või muul viisil leevendab isiku olukorda, on tagasiulatuv jõud 

isiku suhtes, keda ei ole selle teo eest jõustunud otsusega 

karistatud. Seadusel, mis välistab teo karistatavuse, karistamise 

vangistusega või lühendab vangistust, on tagasiulatuv jõud ka 

isiku suhtes, kes kannab temale jõustunud otsusega mõistetud 

vangistust või kellele jõustunud otsusega mõistetud vangistus 

pööratakse täitmisele. Eelmises lauses nimetatud isiku karistust 

vähendatakse uues seaduses samasuguse teo eest ette nähtud 

karistuse ülemmäärani. Kui tegu ei ole enam kuriteona karistatav, 

vabastatakse isik vangistusest." 

Arvestades kohtuasjades nr 3-1-3-10-02 ja 3-4-1-19-07 

väljendatud Riigikohtu üldkogu seisukohti, on KarS § 5 lg 2 

Arvestatud. 
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muutmine iseenesest kindlasti vajalik. Võtmata seisukohta 

küsimuses, kas eelnõus ette nähtud KarS § 5 lg 2 uus redaktsioon, 

mis välistab leebema karistusseaduse kohaldamise vangistust 

mittekandvatele süüdimõistetutele, on kõikidel juhtudel 

põhiseaduse § 23 lg 2 teise lause järgimiseks piisav1, osutame 

järgnevale. Eelnõus toodud KarS § 5 lg 2 sõnastus ei ole 

normitehniliselt õnnestunud. Lõike mõlemas toodud sätete 

dispositsioonid on sisuliselt kattuvad, erinev on üksnes õiguslik 

tagajärg. Punktis 2 on eraldi välja toodud alternatiivid "välistab 

karistamise vangistusega" ja "kergendab karistust", ehkki esimene 

nimetatud alternatiividest on täielikult teisest hõlmatud. Tervikuna 

on säte mõneti raskesti jälgitav. Seetõttu pakume esmalt välja 

KarS § 5 lg 2 sellise uue sõnastuse, mis sisuliselt mahult kattub 

eelnõus tooduga, ent mille puhul on üritatud eelnõu teksti 

ebaselgust vähendada (alternatiiv 1). Samas leiame, et eelnõus 

toodud KarS § 5 lg 2 mahtu võiks ka sisuliselt muuta. Eelnõu 

kohaselt tuleks pärast mingi kuriteo eest ette nähtud vangistuse 

ülem- või alammäära leevendamist vaadata sanktsioonide võrdleva 

raskuse alusel üle kõik selle kuriteo eest varasema seaduse järgi 

mõistetud kandmisel olevad vangistused, mitte üksnes need 

vangistused, mille tähtaeg ületab uues seaduses teo eest ette 

nähtud vangistuse ülemmäära. Oletame näiteks, et mingi kuriteo 

eest oli varasemas seaduses ette nähtud vangistus kuni 5 aastaks, 

uues seaduses aga vangistus kuni 3 aastaks. Eelnõu järgi tuleks 

uue seaduse jõustumisel vähendada karistusi mitte üksnes nendel 

vana seaduse alusel süüdi mõistetud isikutel, kes kannavad enam 

kui 3-aastast vangistust, vaid ka nendel süüdimõistetutel, kelle 

vangistus jääb 3 aasta piiridesse. Riigikohus on leidnud, et 

karistuste vähendamata jätmisel neil isikutel, kes kannavad 

karistust, mis on küll mõistetud uue seadusega võrreldes rangema 

varasema seaduse sanktsiooni järgi, kuid jääb siiski uues seaduses 

samasuguse teo eest ettenähtud karistuse ülemmäära piiridesse, on 

PS § 23 lg 2 teises lauses ja § 12 lg-s 1 sätestatud põhiõigusi 

riivatud märgatavalt väiksema intensiivsusega kui nende isikute 

puhul, kellele varasema seaduse järgi mõistetud vangistuse tähtaeg 

ületab uue seaduse eriosa vastavas paragrahvis sätestatud 

vangistuse tähtaega. Erinevalt varasema seaduse alusel mõistetud 

vangistuste viimisest uues seaduses samasuguse teo eest ette 

nähtud karistuse ülemmäärani, tooks jõustunud kohtuotsustega 

vana seaduse järgi mõistetud karistuste kergendamine uue seaduse 

vastava sanktsiooni võrdleva raskuse alusel praktiliselt kaasa kord 

juba aset leidnud kriminaalmenetluste osalise kordamise – 

karistuse mõistmise etapi uue läbimise. Seetõttu on varasema 

seaduse järgi mõistetud karistuste uue seaduse vastava sanktsiooni 

võrdleva raskuse alusel kergendamata jätmine sobiv, vajalik ja 

mõõdukas (PS § 11) abinõu kohtusüsteemi efektiivsuse, õigusrahu 

ja kohtuotsuste seadusjõu kui põhiseaduslike väärtuste tagamiseks. 

(Mutatis mutandis RKKK 3-1-1-40-03 ja RKKK 3-1-1-113-03). 

Seega ei ole PS § 23 lg 2 teise lause ja PS § 12 lg 1 praeguse 

tõlgenduspraktika kohaselt nõutav, et leebema karistusseaduse 
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jõustumisel kergendataks ka neid kandmisel olevaid vangistusi, 

mis ei ületa uues seaduses samasuguse teo eest ette nähtud 

vangistuse ülemmäära. Üldjuhul piisab PS § 23 lg 2 teise lause 

rikkumise vältimiseks vangistust kandva isiku karistuse 

vähendamisest uues seaduses samasuguse teo eest ette nähtud 

vangistuse ülemmäära piirini. Loomulikult võib seadusandja 

tagada süüdimõistetu õiguse leebema karistusseaduse 

tagasiulatuvale kohaldamisele suuremal määral kui põhiseadusest 

tulenev miinimumstandard seda nõuab. Samas peaks sellise 

otsustuse tegemisel arvesse võtma ka täiendavat koormust 

õiguskaitseasutuste tööle, riivet kohtuotsuse seadusjõu põhimõttele 

jmt. Eeltoodud põhjustel teeme ettepaneku kitsendada KarS § 5 

lg 2 sõnastust nii, et üldjuhul ei tuleneks uue kergema 

karistusseaduse jõustumisest kohustust vähendada ka neid varem 

mõistetud vangistusi, mis jäävad uues seaduses ette nähtud 

sanktsiooni piiridesse (alternatiiv 2). See ei välista üldreeglist 

erandite tegemist, nähes mingi konkreetse karistusseaduse 

muudatuse tagasiulatuva jõu laiendamiseks ette. 

KarS § 5 lg 2 sõnastuse muutmisel tuleb muuta ka eelnõu § 4 p-

s 10 toodud KrMS § 431 lg-te 3 ja 4 teksti asendades seal sõnad 

"lõike 2 punktis 2" sõnadega "lõike 2 teises lauses".  

Igal juhul tuleks täiendada vangistuse täitmisele pööramise korda 

reguleerivaid sätteid (KrMS 18. ptk, nt § 427) normidega, mis 

paneksid kohtule õiguse ja kohustuse jätta mõistetud vangistus 

KarS § 5 lg-st 2 tulenevalt täitmisele pööramata, kergendada 

täitmisele pööratavat vangistust või asendada see kergemat liiki 

karistusega, mille uus seadus samasuguse teo eest ette näeb. 

Samuti tuleks selgesõnaliselt ette näha kohtu õigus ja kohustus 

moodustada vajadusel uus liitkaristust (kui mõni liidetavatest KarS 

§ 5 lg 2 alusel ära langeb). 

3 Kõigiti tervitatav on seadusemuudatus, et väärteokatse pole 

reeglina karistatav (eelnõu (EN) § 1 p 8). Selle muudatusega 

seoses peaks aga ette võtma veel kaks muudatust. 

Kuivõrd revisjoni raames tehakse sisuliste muudatuste kõrval ka 

vormilisi korrektsioone, võiks ühe sellise teha ka seoses 

kuriteokatsega. Seaduses võiks olla kirjas, et kuriteokatse  o n  

karistatav. Ei ole välistatud, et tänase regulatsiooni säilimisel võiks 

kunagi tõusetuda põhiseaduslik probleem seoses sellega, kas Eesti 

õiguses on alust võtta isikuid vastutusele pelgalt katsestaadiumisse 

jäänud tegude eest või mitte. 

Teeme ettepaneku muuta KarS § 15 ja sätestada, et sarnaselt 

kuriteole on ka väärtegude puhul reeglina karistatav vaid tahtlik 

koosseisu realiseerimine. 

Ka praeguse EN kohaselt jääks püsima olukord, et väärteona on 

karistatav ka ettevaatamatu tegu. Puudub loogika selles, et oluliselt 

tähtsamaid õigushüvesid rikkuvate kuritegude puhul riik üldjuhul 

ettevaatamatult toime pandud tegude puhul ei sekku, ent 

vähetähtsate rikkumiste korral järgneb karistus ka siis, kui teo 

toimepanija toimib ettevaatamatult. Sellist lähenemist ei saa 

õigustada sellega, et vastasel korral oleks väärtegude menetlemine 

Kodifitseerimiskomisjo

ni poolt otsustatud mitte 

arvestada. 
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keerukam ja ajamahukam. Kui tihtipeale karistataksegi väärteo 

toime pannud isikut ilma selgelt ära näitamata seda, kas toime on 

pandud tahtlik või ettevaatamatu tegu, ei ole see õige ei materiaal- 

ega menetlusõiguslikult. Ettevaatamatu teo eest karistamine nõuab 

seda, et näidataks ära hoolsuskohustuse rikkumine ja seega ei saa 

öelda, et korrektse menetluse läbiviimine tänasel päeval oleks 

tingimata lihtsam kui olukorras, kus menetlejal oleks tarvis ära 

tõendada tahtlus. Kui pidada ülaltoodud „ökonoomilist“ 

lähenemist õigustatuks, ei esine ühtegi argumenti selle vastu, miks 

ei võiks ka kuriteod olla reeglina karistatavad juba ettevaatamatuse 

korral. Et ettevaatamatud teod võiks jääda ikkagi 

sanktsioneerimata, ilmneb tegelikult kaudselt ka käesolevast 

seadusepaketist. Nimelt on mitmete väärtegude puhul leitud, et 

karistatav peaks olema vaid tahtlikult toime pandud väärtegu (vt 

isikut tõendavate dokumentide seaduse § 363, maksukorralduse 

seaduse § 1552, reklaamiseaduse § 34, tolliseaduse § 91), mitmete 

puhul aga suisa, et karistus peab järgnema teadvalt (s.o vähemalt 

otsese tahtlusega) toime pandud teole (vt liiklusseaduse § 225, 

tolliseaduse mitmed paragrahvid, tubakaseaduse mitmed 

paragrahvid, vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 63, 

vedelkütuse varu seaduse § 20 ja välismaalaste seaduse § 305). 

Viimaks on põhjendatud juhtudel võimalik alati luua eraldi 

väärteokoosseis, milles nähakse ette karistus ettevaatamatusest 

toime pandud teo eest. Ilmselt oleks selline vajalik nt sõidukijuhi 

poolt kiiruse ületamise korral. Kui kiiruseületamine on suhteliselt 

väike (nt 10–15 km/h), on tihtipeale ilmselt raske tõendada, et juht 

ületas kiirust tahtlikult. Sellises olukorras oleks põhjendatud ka 

väärteokoosseis. Suurema kiiruseületamise korral – nt alates 20 

km/h – saab ilmselt seevastu reeglina tuvastada tahtluse juba 

välise teopildi pinnalt. 

4 Juriidilise isiku puhul tuleks seega kaaluda täiendava sätte 

lisamist, mis vastutust sõltuvalt kuriteo iseloomust diferentseeriks.  

Eelnõuga kaotatakse juriidilise isiku karistuste hulgast 

sundlõpetamine, mis aga tähendab, et edaspidi liigituvad kõik 

juriidiliste isikute poolt toimepandud kuriteod vastavalt KarS § 4 

lg-le 3 teise astme kuritegudeks. Samas sisaldab eriosa koosseise, 

mille puhul juriidilise isiku vastutus järgneb selliste tegude eest, 

mis vastavad olemuslikult (raskuse poolest) siiski esimese astme 

kuritegudele. Selline lahendus tundub seda enam kummaline 

olukorras, kus eelnõuga sätestatakse juriidilise isiku vastutus 

näiteks tapmise ja mõrva eest (KarS §-d 113 ja 114), kuid 

käsitatakse neid sellele vaatamata teise astme kuritegudena. 

Tundub, et muudatus on jäänud läbi mõtlemata. Arvestama peaks 

ka seda, et sõltuvalt kuriteo eripärast võib juriidilisele isikule 

süüksarvatava käitumise puhul olla tegemist mahuka ja keerulise 

asjaga, kuid aegumist silmas pidades rakenduvad sellistele 

kuritegudele edaspidi teise astme kuritegude aegumist 

reguleerivad normid ning tähtajad. See võib tekitada 

menetlusõiguslikke probleeme ja ka ebavõrdset kohtlemist.  

Arvestatud. 
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5 Teeme ettepaneku muuta KarS § 3 lg-t 4, § 481 ja § 50, samuti 

liiklusseaduse sätteid, milles nimetatakse karistusena 

juhtimisõiguse äravõtmist, asendades nendes juhtimisõiguse 

äravõtmise mõiste sõiduki juhtimise keeluga: 

5.1. paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse sõnad "rahatrahv või arest" 

sõnadega "rahatrahv, arest või sõiduki juhtimise keeld." 

5.2. "paragrahv 481 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

"§ 481. Sõiduki juhtimise keeld põhikaristusena 

(1) Kohus või kohtuväline menetleja võib mootor-, õhu- või 

veesõiduki, samuti trammi või raudteeveeremi ohutu liiklemise või 

käituseeskirjade rikkumisega seotud väärteo eest kohaldada 

põhikaristusena sõiduki juhtimise keeldu kuni kaheks aastaks. 

Sõiduki juhtimise keeldu ei või kohaldada üheaegselt põhi- ja 

lisakaristusena. 

(2) Mootorsõiduki juhtimist ei või keelata isikul, kes kasutab 

mootorsõidukit liikumispuude tõttu. 

(3) Kohus või kohtuväline menetleja määrab otsuses, millise liigi 

ja kategooria sõidukeid juhtimiskeeld hõlmab."" 

5.3. "paragrahv 50 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

"§ 50.  Sõiduki juhtimise keeld. 

(1) Mootor-, õhu- või veesõiduki, samuti trammi või 

raudteeveeremi ohutu liiklemise või käituseeskirjade rikkumisega 

seotud süüteo eest võib süüdimõistetule või süüdlasele 

lisakaristusena kohaldada sõiduki juhtimise keeldu: 

1) kuriteo korral kuni kolmeks aastaks kohtu poolt; 

2) väärteo korral kuni üheks aastaks kohtu või kohtuvälise 

menetleja poolt seaduses sätestatud juhtudel. 

(2) Mootorsõiduki juhtimist ei või keelata isikul, kes kasutab 

mootorsõidukit liikumispuude tõttu. 

(3) Kohus või kohtuväline menetleja määrab otsuses, millise liigi 

ja kategooria sõidukeid juhtimiskeeld hõlmab."" 

Kehtiva õiguse kohaselt eeldab mootorsõiduki juhtimise õiguse 

äravõtmine lisakaristusena teo toimepanemise ajal sellise õiguse 

olemasolu süüdistataval või menetlusalusel isikul. Ei ole võimalik 

ära võtta sellist õigust, mida isikul ei olegi olemas. (Vt RKKK 3-

1-1-86-09.) See asetab aga põhjendamatult soodusolukorda need 

isikud, kes lisaks sellele, et nad rikuvad sõidukit juhtides teatud 

liiklusnõudeid (nt on joobeseisundis), juhivad sõidukit ka 

juhtimisõigust omamata. Juhtimisõigust omav isik võib teatud 

rikkumiste eest juhtimisõigusest kuudeks või aastateks ilma jääda. 

Samas isikult, kes paneb täpselt samasuguse rikkumise (nt joobes 

juhtimise) toime juhtimisõigust omamata, ei saa pärast rikkumist 

omandatud juhtimisõigust ära võtta, samuti säilib tal võimalus 

lähitulevikus juhtimisõigus omandada. Veel enamgi: erinevalt 

juhtimisõigusega rikkujast, keda kohus karistab juhtimisõiguse 

äravõtmisega, ei ähvarda juhtimisõiguseta rikkujat ka karistus 

kohtuotsuse täitmisest kõrvalehoidumise eest (KarS § 329), kui ta 

peaks juhtimisõiguse puudumisest hoolimata üha uuesti ja uuesti 

sõidukit juhtima. Isik, kes sõidukit juhtides lisaks mingi muu 

liiklusnõude rikkumisele ei oma ka juhtimisõigust, paneb toime 

Arvestatud osaliselt: 

sõiduki juhtimise keeld 

on kohaldatav 

lisakaristusena isikule, 

kellel juhtimisõigus 

puudub. 
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veelgi hukkamõistetavama teo kui juhtimisõigusega isik, kes sama 

liiklusnõuet rikub. Seega puudub igasugune alus juhtimisõiguseta 

isikute soodsamaks kohtlemiseks. Seetõttu teeme ettepaneku 

asendada juhtimisõiguse äravõtmine sõiduki juhtimise keeluga. 

Sõiduki juhtimise keeldu oleks võimalik kohaldada ka sellistele 

rikkujatele, kellel teo toimepanemise ajal juhtimisõigust ei ole. See 

väldiks isikute põhjendamatult ebavõrdset kohtlemist. Ühtlasi 

võiks seadus jätta sõnaselgelt kohtu otsustada, millise liigi ja 

kategooria sõidukite juhtimine isikul konkreetse süüteo eest 

keelata tuleb (vt ka RKKK 3-1-1-26-10). KarS §-de 481 ja 50 

muutmisel tuleks muuta ka KarS § 3 lg-t 4 (eelnõu § 1 p 1), samuti 

liiklusseaduse asjakohaseid sätteid. 

6 Teeme ettepaneku KarS § 491 lõike 1 muudatusettepanekus 

toodud süütegude loetelu veel kord läbi mõelda ning võimaluse 

korral piirduda teatud süütegude kategooria (liigi) nimetamisega ja 

loobuda üksikute kuriteokoosseisude üleslugemisest. KarS § 491 

lõikes 1 toodud loetelu süütegudest, mille puhul võib kohus 

kohaldada ettevõtluskeeldu, näib meelevaldne või vähemalt 

puudub selles loetelus sisemine loogika, kuna see nimetab 

üheaegselt nii üksikuid kuriteokoosseise (kelmus, usalduse 

kuritarvitamine), kui ka süütegude liike (nt majandusalane 

süütegu). Samuti jääb arusaamatuks, miks eristatakse loetelus 

ametiõiguste kuritarvitamist või ametikohustuste rikkumist ühelt 

poolt ja teisalt selle kõrval veel täiendavalt altkäemaksu andmist ja 

mõjuvõimuga kauplemist. Ometi on nii altkäemaksu andmine kui 

mõjuvõimuga kauplemine samuti ühemõtteliselt süüteod, mis 

kuuluvad ametiõiguste kuritarvitamise või ametikohustuste 

rikkumise rubriiki.  

Arvestatud. 

7 KarS §-de 57 ja 58 pealkirjad ei haaku nende paragrahvide 

esimeste lõigetega. Pealkirjades räägitakse karistust 

kergendavatest ja raskendavatest asjaoludest, kuid nii § 57 kui ka § 

58 lõige 1 räägib aga süüd kergendavatest ja raskendavatest 

asjaoludest (vt ka seletuskirja lk 15, 16).  

KarS § 58 lõikes 2 peab olema viide lõikele 1, mitte lõikele 2. 

Muudetava KarS § 58 lõige 2 sätestab järgmist: „Käesoleva 

paragrahvi lõikes 2 loetletud asjaolud ei välista muude 

raskendavate asjaolude arvestamist.“ Eriti oluline on siinjuures 

see, et seletuskirjas ei selgitata, miks muudetakse senist põhimõtet, 

mille kohaselt peab raskendavate asjaolude loetelu olema 

ammendav. See, kas muudatusettepanek on kooskõlas 

määratletuse põhimõttega, on küsitav.  

KarS §-s 57 ja 58 peaks kõrges eas (jm)  i s i k u  asemel peaks 

rääkima  i n i m e s e s t. Sõna „isik“ kasutamine on väär, sest on 

raske uskuda, et hõlmatud peaks olema ka juriidilised isikud. 

Samas ei saa seaduse grammatilise ja süstemaatilise tõlgendamise 

puhul välistada vaidlusi, kus  debateeritakse selle üle, kas 

kakskümmend aastat tagasi asutatud äriühing, mille kontol olevat 

vara käsutati ebaseaduslikult, on kõrges eas isik või mitte. On 

olemas täpne, ilus ja ka seadustesse kirjutatud (vt nt KarS § 113 

Eelnõust välja jäetud, 

v.a redaktsiooniline 

täpsustus. 
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või TsÜS § 7 lg 1) eestikeelne sõna „inimene“, mida peaks 

kasutama ka siinkohal. 

8 Teeme ettepaneku sõnastada KarS § 601 sõnastada järgmiselt: 

„Kohus võib kohaldada §-s 60 sätestatut või vabastada isiku 

karistusest, kui toimepandud teol on lõpuleviidud süüteo tunnused, 

kuid isik loobub vabatahtlikult teo edasisest toimepanemisest või 

kõrvaldab muul viisil ohu.“ Sõnastuse selline muutmine on vajalik 

viimaks uut normi kooskõlla üldosa teiste analoogiliste juba 

olemasolevate sätete sõnastustega (nt § 13 lg 2, § 24 lg 2, § 25 lg 

6). Eelnõuga soovitakse tunnustada isikut ka süüteo 

toimepanemisest faktilise loobumise eest ja sätestada KarS § 601 

järgmises sõnastuses: „kohus võib kergendada isiku karistust §-s 

60 ettenähtud piirides või vabastada ta karistusest, kui toimepandu 

vastab küll lõpuleviidud süüteo tunnustele, kuid isik loobub 

vabatahtlikult teo edasisest toimepanemisest või kõrvaldab muul 

viisil ohu“. Sellisel kujul on kavandatav säte ebatäpne ja mitmeti 

mõistetav. Esiteks ei kajasta sätte tekst seletuskirjas märgitut, et 

tegemist on vaid iteratiivse deliktiga. Sätte teksti pinnalt saab 

planeeritavat KarS § 601 kohaldada ka nii nn tavaliste 

teodeliktide, kärbitud koosseisude (nt väljapressimise) kui ka 

jätkuvate ja vältavate süütegude ning seisundideliktide puhul. 

Seega on sätte tekst ja selle kohta käiv seletuskiri omavahel 

vastuolus. Seda vastuolu ei kõrvalda ka asjaolu, et KarS § 601 

räägib olukorrast, kus „isik loobub vabatahtlikult teo edasisest 

toimepanemisest või kõrvaldab muul viisil ohu“. Iseenesest võib 

tõepoolest väita, et kuna jätkuvate ja vältavate süütegude ning 

seisundideliktide toimepanemisega on õigushüve reaalselt juba 

kahjustatud, ei saa enam rääkida ohu kõrvaldamisest, kuid 

nimetatud juhul tõusetub küsimus täiendavast ohust ja omakorda 

ka selle kõrvaldamisest. Pole võimalik aru saada, kas seadusandja 

soovib tunnustada ka selliste tegude edasisest toimepanemisest 

loobujat. Teiseks jääb arusaamatuks, mida mõeldakse teo edasisest 

toimepanemisest loobumise ja muul viisil ohu kõrvaldamise all. 

Kui teo edasise toimepanemisest loobumisena peetakse silmas teo 

faktilise lõpuleviimise katkestamist, siis ei pruugi see alati ohtu 

kõrvaldada − nt olukorras, kus mitmest toimepanijast loobub teo 

edasisest toimepanemisest vaid üks. Kui teo edasise 

toimepanemisest loobumise all peetakse silmas midagi muud või 

enamat, tuleb seda täpsustada. Kolmandaks pole eeltoodu tõttu 

võimalik ka aru saada, millal kuulub kohaldamisele KarS § 601 ja 

millal KarS § 57 lg 1 p 4.  

Arvestatud. 

9 KarS § 63 täiendamine lõikega 4 

Kavandatav säte on mitmetimõistetav ning ka kavandatava 

täienduse tegemise vajalikkus üldse on kaheldav. Allpool toodud 

põhjustel ei toeta me esitatud muudatust pakutud kujul. Eelnõuga 

sätestatakse KarS § 63 lg 4 sõnastuses: „kui isik on toime pannud 

mitu tegu, mis vastavad ühele väärteokoosseisule, ja teda ei ole 

nendest ühegi eest varem karistatud, võib kohus või kohtuväline 

menetleja selle väärteokoosseisu järgi mõistetava karistuse 

Eelnõust välja jäetud. 
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ülemmäära suurendada ühe kolmandiku võrra“. Nimetatud säte on 

mitmetimõistetav ning ka kavandatava täienduse tegemise 

vajalikkus üldse on kaheldav. Jääb (seletuskirja pinnalt) 

arusaamatuks, miks korrigeerib seadusandja eriosa paragrahvi 

sanktsioonivahemikus väljendatud hinnangut väärteo raskusele 

karistusseaduse üldosa abil.  Selleks puudub igasugune vajadus.  

Uues sättes kirjeldatakse sisuliselt olukorda, mida karistusõiguse 

teoorias nimetatakse üheliigiliseks konkurentsiks ehk situatsiooni, 

kus süüdlane on pannud toime mitu samale süüteokoosseisule 

vastavat tegu. Eesti karistusõiguse senise traditsiooni kohaselt ei 

käsitleta sellist olukorda karistuse liitmise alusena ning karistus 

mõistetakse ainult selle eriosa sätte alusel, milles on ette nähtud 

vastav süüteokoosseis, mille isik realiseeris. Mõistagi, kui isik on 

toime pannud mitu analoogilist tegu, siis on tema süü suurus 

suurem ja kohus arvestab seda talle mõistetava karistuse liigi ja 

määra valikul. Pole võimalik aru saada, kas eriosas sätestatud 

sanktsiooni ülempiiri suurendades on kohus piiratud ka üldosas 

sätestatud karistusliigi ülempiiriga (rahatrahvi osas vt KarS § 47, 

aresti osas § 48, sõiduki juhtimise õiguse äravõtmise osas 

põhikaristusena § 481 ja lisakaristusena § 50 lg 1 p 2, 

riigisaladusele ja salastatud välisteabele juurdepääsu õiguse ning 

riigisaladuse ja salastatud välisteabe töötlemise õiguse äravõtmise 

osas füüsiliselt isikult § 521 ja juriidiliselt isikult § 551 p 1 ning 

loomapidamisõiguse äravõtmise osas § 522 p 2). Kui seadusandja 

tahte kohaselt pole kohus üldosas sätestatud karistusliigi 

ülempiiriga piiratud, tuleb seda KarS § 63 lg-s 4 ka välja öelda. 

Vastasel juhul võib kõnealune säte sõltuvalt erisoas sätestatud 

sanktsiooni ülemmäärast eelpool viidatud üldosa paragrahvidega 

vastuolus olla. Kavandatava uue sättega antakse edaspidi ainult 

väärtegude puhul kohtule või kohtuvälisele menetlejale võimalus 

üheliigilise konkurentsi puhul hälbida nendest seni välja 

kujunenud reeglitest ning sisuliselt suurendada taolistel puhkudel 

eriosa sanktsiooni ülemmäära ühe kolmandiku võrra. Tegemist 

oleks esimese ja ainulaadse üldosalise karistuse karmistamise 

alusega KarS-s. Võimalik, et selline lahendus on teatud 

tingimustel otstarbekas, kuid kõige suurema küsitavuse tekitab, 

miks see alus kehtib üksnes väärtegude puhul ning ei puuduta 

samaaegselt kuritegusid, kus kirjeldatud olukorrad on isegi 

enimlevinumad (nt kuritegevuse struktuuris ühe suurema osa 

andvad vargused). Kuritegude puhul jääks kavandatava muudatuse 

taustal kehtima seni valitsenud süsteem, et üheliigiliste 

konkurentsi puhul mõistetakse karistus ka mitme teo puhul ainult 

eriosa sätte alusel ja selles antud piirides. Taoline lahendus vajaks 

eriti põhjalikku argumenteerimist.  

10 KarS § 69 lõike 6 muutmine ja täiendamine lõikega 61 

Nii käesolevas eelnõus sisalduvates muudatusettepanekutes kui ka 

kehtiva KarS § 69 tekstis on absoluutselt tarbetu eristada mõisteid 

„süüdlane“ ja „süüdimõistetu“, kuivõrd tegemist on 

sünonüümidega. Üldisemas plaanis vajaks eelnimetatud küsimus 

ühtlustamist kogu KarS üldosa raames, sest seadusandja ei ole 

Arvestatud. 
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selles osas olnud järjekindel (vrd nt § 522 ja § 56 lg 1). Ilmselt on 

taoline vahetegu KarS § 69 teksti tekkinud põhjusel, et 

väärteomenetlusõigus räägib vaid süüdlasest, kuna kohtuvälise 

menetleja poolt süüdimõistmist ei toimu, samas kui üldkasulik töö 

on kuritegude kõrval ka väärtegudele kohaldatavaks 

asenduskaristuseks. Vaatamata sellele on „süüdlase“ ja 

„süüdimõistetu“ eristamine samas sättes täielikult ebavajalik, kuna 

termin „süüdlane“ on ka kriminaalmenetlusõiguses käibiv termin 

samatähenduslikuna „süüdimõistetuga“. Seetõttu teeme ettepaneku 

sellisest ebavajalikust vaheteost sama eelnõuga loobuda. 

Kavandatav KarS § 69 lõige 61 peaks KarS § 69 senist ülesehitust 

arvestades ilmselt kandma lõikena järjekorranumbrit 51, kuivõrd 

õigusloogiliselt peaks kirjaliku hoiatamise regulatsioon rikkumise 

järelmina eelnema karistuse täitmisele pööramise regulatsioonile. 

Seega rikkumise korral esimese sammuna hoiatatakse ja alles selle 

mittemõjumise korral pööratakse karistust täitmisele. Eelnõus 

kavandatava lõigete järjekorra puhul oleks see aga ebaloogiliselt 

vastupidi (lg 6 – karistuse täitmisele pööramise regulatsioon; lg 61 

– kirjaliku hoiatamise regulatsioon). 

KarS § 69 lõikes 6 tuleks „töö tegemise üldist ajalist piirangut“ 

asendada „töö tegemise üldist tähtaega“ ning lõikes 61 „võib 

politseiasutus või kriminaalhooldusametnik koostada kirjaliku 

hoiatuse rikkumise kohta“ asendada „võib politseiasutus või 

kriminaalhooldusametnik süüdlast kirjalikult hoiatada.“  

11 KarS § 69-2 lg 91 sisu ei väljenda seletuskirjas märgitut, vaid 

kordab sama paragrahvi lõiget 9. KarS § 69-2 lg 9 näeb ette, et kui 

süüdimõistetu võtab enne ravi tähtaja lõppemist tagasi ravi 

kohaldamise nõusoleku või kui süüdimõistetu ravi katkestatakse 

arsti ettekirjutusel ravi kõrvalmõjude või muu meditsiinilise 

näidustuse tõttu, pöörab kohus süüdimõistetule mõistetud 

vangistuse kriminaalhooldusametniku ettekande alusel täitmisele. 

Võib tõstatada küsimuse, kas selline lahendus on proportsionaalne, 

kui vangistus tuleb pöörata täitmisele süüdimõistetust sõltumatutel 

asjaoludel, s.t juhtudel, kui ravi katkestamine on tingitud ravi 

kõrvalmõjudest või meditsiinilistest näidustustest. Sätte 

sõnastusest nähtuvalt kohtul kaalutlusõigus selles osas sisuliselt 

puudub.  

Arvestatud sisuliselt. 

12 Eelnõuga täiendatakse KarS §-i 73 lõikega 2-1. Kavandatav 

muudatus tuleks lisada § 73 senise lõike 2 viimaseks lauseks, 

kuivõrd nimetatud lõikest selgub, mida mõeldakse „kohe 

ärakandmisele kuuluva vangistuse“ all. Eraldi lõikes võib selle 

termini sisu alaealise kontekstis jääda vaieldavaks. Lisaks on 

keeleliselt vangistuse puhul õige rääkida selle „kestusest“ mitte 

„pikkusest“. Sama kehtib ka KarS § 74 täiendamise kohta lõikega 

21.  

KarS § 73 lõiget 4 ja § 74 lõiget 5 soovitakse täiendatakse 

kolmanda lausega, kuid selline muudatus ei ole üheselt mõistetav.  

Kõnealune säte tuleks sõnastada järgmiselt: „Kui uus kuritegu 

pandi toime tahtlikult, võib kohus uuesti kohaldada karistusest 

Arvestatud. 
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tingimisi vabastamist vastavalt käesoleva seadustiku §-le 74, kui 

süüdimõistetu on nõus enda allutamisega elektroonilisele valvele 

käesoleva seadustiku § 75 lg 2 punktis 9 sätestatud korras.“ 

Muudatuse eesmärk on ilmselt võimaldada edaspidi ka neid 

süüdlasi, kes panid katseajal toime uue tahtliku kuriteo, uue 

kuriteo eest mõistetavast karistusest tingimisi vabastada § 74 

alusel, seega koos allutamisega käitumiskontrollile. Samas oleks 

taolise isiku uus vabastamine § 73 alusel ilma käitumiskontrollita 

välistatud. Sellist lähenemist võib iseenesest toetada. Siiski tekitab 

küsimusi, kas muudatuses sisalduv täiendav viide § 75 lg 2 p-le 9 

tähendab seda, et süüdlase uus vabastamine § 74 alusel on 

võimalik vaid juhul, kui ta on nõus enda allutamisega 

elektroonilisele valvele. Ning vastupidi, kas uue kuriteo eest 

tingimuslik vabastamine § 74 alusel on välistatud, kui süüdlane 

taolist nõusolekut ei anna. Vastavalt tuleks vaadeldav säte ka 

sõnastada. Kui viimast tingimust pidada oluliseks, tuleks 

kõnealune säte sõnastada meie poolt pakutud kujul. Taoline 

lahendus oleks ka kriminaalpoliitiliselt õigustatud, sest olukorras, 

kus süüdlane on katseajal toime pannud uue tahtliku kuriteo, peab 

tema uus tingimuslik vabastamine olema seotud rangete 

tingimustega.  

13 KarS § 74 täiendamine lõikega 31, lõikega 41 ja lõikega 5 

Kavandatav muudatus ei ole üheselt arusaadav. Senises 

õiguspraktikas räägitakse katseaja möödumisest olukorras, kus 

isikule kohtulahendiga määratud katseaeg on läbi ja talle ei laiene 

enam katseajaga seotud tingimused. Seetõttu on segadusttekitav 

käesolevaga kavandatava uue normi eeldusena „katseaja 

möödumise“ seadmine, sest sisuliselt peetakse sättes silmas ilmselt 

seda, et süüdlane on talle määratud katseajast teatud osa läbinud, 

mitte aga seda, et katseaeg on täies mahus läbitud. Samuti jääb 

kavandatavast sättest selgusetuks, mis saab käitumiskontrolli 

lühendamise puhul katseajast, kuna senises arusaamas on katseaeg 

ja käitumiskontroll olnud ajalises mõttes kattuvad. Planeeritava 

muudatusega soovitakse ilmselt katseaeg ja käitumiskontroll 

teineteisest lahutada, andes võimaluse ka § 74 alusel jätkata vaid 

katseaja nõuete, mitte aga enam käitumiskontrolli tingimuste 

täitmist. Eeltoodu aga kavandatava normi sõnastusest 

ühemõtteliselt välja ei tule ning võib kohtupraktikas põhjustada 

tarbetut mitmetimõistmist ja segadust. Keeruline on ka mõista 

termini „käitumiskontrolli aja lühendamine“ sisu, kuna 

kohtupraktikas ei määrata seni § 74 alusel eraldi katseaja kestust ja 

käitumiskontrolli kestust. Taolise nõude kehtestamist ei kavanda 

ka käesolev eelnõu. Õnnestunuks ei saa pidada ka uue 

regulatsiooni asukohta. Kuna muudatus puudutab mitte ainult 

käitumiskontrolli määramist § 74 alusel, vaid ka käitumiskontrolli 

kohaldamist süüdlase tingimuslikul ennetähtaegsel vabastamisel 

(vt eelnõu p 41), siis ei ole normitehniliselt õige ega 

seadustehniliselt korrektne täiesti samasisulise normi kordamine 

mitmes sättes. Sellist tarbetut kordust on võimalik vältida, kui 

planeeritav muudatus lülitada KarS §-i 75 uue lõikena 6, mis 

Arvestatud. 
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laiendaks kavandatava regulatsiooni kõikidele nendele karistusest 

vabastamise instituutidele, mida käitumiskontroll puudutab. Sel 

juhul on võimalik välja jätta ka eelnõu p-s 46 kavandatav § 76 lg 

9. Selline lähenemine on õigem ka põhjusel, et sel juhul puudub 

vajadus täpsustada ka seniseid katseaja ja käitumiskontrolli 

tingimuste rikkumisi käsitlevaid sätte §-des 74 ja 76. 

Eeldades, et oleme planeeritava regulatsiooni mõttest õigesti aru 

saanud, võiks soovitud muudatusettepaneku sõnastada § 75 

täiendamisena uue lõikega 6 järgmiselt: 

„(6) Kui süüdimõistetu on katseajal vähemalt kuue kuu jooksul 

järginud käesoleva paragrahvi lõigete 1–4 alusel määratud 

kontrollnõudeid ja täitnud talle pandud kohustusi, võib kohus 

kriminaalhooldusametniku ettekande alusel vabastada süüdlase 

edasisest kontrollnõuete järgimisest või talle käitumiskontrolli 

ajaks määratud kohustuste täitmisest. Sellisel juhul säilib 

süüdimõistetul katseaja lõpuni üksnes kohustus hoiduda uue 

kuriteo toimepanemisest.“ 

KarS § 74 soovitakse täiendada ka lõikega 41. Selle kohta esitame 

järgmise keelelise märkuse: „koostada süüdimõistetule kirjaliku 

hoiatuse rikkumise kohta“ võiks asendada „süüdimõistetut 

kirjalikult hoiatada“.  

KarS § 74 lõige 5 täiendamise kohta kolmanda lausega vt 

arvamuse p 12.2.  

14 KarS § 751 lõike 1 muutmine 

Tekitab küsimusi, miks on elektrooniline valve seotud üksnes 

alkoholi tarvitamise keeluga ning mitte sõltuvusainete tarvitamise 

keeluga üldiselt. Praegu tuleb paradoksaalselt välja, et süüdlane 

võib siiski jätkata narkootikumide tarvitamist.  

Arvestatud. 

15 Kavandatavat KarS § 76 muutmist ei saa pidada normitehniliselt 

õnnestunuks, kuna tulemuseks on hiidparagrahv, mis püüab ühte 

sättesse ühendada korraga mitut eri reguleerimisala küsimust.  

Teeme ettepaneku reguleerida alaealiste tingimisi ennetähtaegse 

vabastamise küsimused eraldi uues paragrahvis (nt § 761) nii, 

nagu kehtivas õiguses on eraldi reguleeritud ka eluaegsest 

vangistusest tingimisi ennetähtaegse vabastamise küsimused. 

Sellega langeb ka ära vajadus anda § 76 täiesti uus regulatsioon ka 

nende enamuses olevate lõigete osas, mille sisus mitte midagi ei 

muutu. Põhimõtteliselt tuleb kriminaalpoliitiliselt toetada tingimisi 

ennetähtaegse vabastamise erisuste loomist nende isikute suhtes, 

kes on kuriteo toime pannud alaealisena. Seda juba seetõttu, et 

Eestis puudub eraldi noortekaristusõigus. Küsitav on aga selle 

eraldi reguleerimisala lülitamine § 76 senisesse süsteemi. 

Kavandatava KarS § 76 lg-d 2 ja 4 on vastuolus sama paragrahvi 

lg-ga 6, mille kohaselt arvestab kohus katseajaga tingimisi enne 

tähtaega vangistusest vabastamise otsustamisel kuriteo 

toimepanemise asjaolusid, süüdimõistetu isikut, varasemat 

elukäiku ning käitumist karistuse kandmise ajal, samuti tema 

elutingimusi ja neid tagajärgi, mida võib süüdimõistetule kaasa 

tuua tingimisi enne tähtaega karistusest vabastamine. See vastuolu 

Arvestatud sisuliselt. 
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tuleb kõrvaldada. Kavandatav KarS § 76 lg 7 teine lause on sisult 

vastuoluline. Olukorras, kus lause alguses öeldakse, et 

süüdimõistetu allutatakse käitumiskontrollile katseajaks, kuid 

lause lõpus märgitakse, et tegelikult allutatakse süüdimõistetu 

käitumiskontrollile kuni kahekümne neljaks kuuks, pole üheselt 

arusaadav. See vastuolu tuleb kõrvaldada. KarS § 76 lõige 9 

planeeritava regulatsiooni kohta vt arvamuse p 13.  

16 Teeme ettepaneku täiendada eelnõu § 1 uue punktiga järgmises 

sõnastuses: 

"paragrahvi 81 lõiget 4 täiendatakse kolmanda lausega järgmises 

sõnastuses: 

"Süüteo puhul, mille koosseisulise tunnusena on ette nähtud 

tagajärg, arvutatakse aegumise tähtaega tagajärje saabumisest."" 

KarS § 81 praeguse redaktsiooni kohaselt algab süüteo 

aegumistähtaeg kõikidel juhtudel kulgema süüteo toimepanemise 

ajast. KarS § 10 sätestab, et tegu on toime pandud ajal, mil isik 

tegutses või oli õiguslikult kohustatud tegutsema. Tagajärje 

saabumise aega ei arvestata. Seega ei ole tagajärje saabumise ajal 

tähtsust ka süüteo aegumistähtaja arvestamisel. Järelikult on 

põhimõtteliselt võimalik, et koosseisulise tagajärje ilmnemise 

ajaks on süütegu juba aegunud. Riigikohus on märkinud, et 

olukord, kus § 81 kohaselt hakkab ka tagajärjedeliktide 

aegumistähtaeg kulgema süüteo toimepanemisest, võib teatud 

juhtudel viia kriminaalpoliitiliselt ebasoovitavate tulemusteni 

(RKKK 3-1-1-72-10, p 17). Seetõttu teeme ettepaneku muuta 

tagajärjedeliktide osas KarS §-s 81 ette nähtud aegumistähtaja 

kulgemise algusaega. Ka Saksa StGB § 78a kohaselt algab 

tagajärjedelikti korral aegumistähtaja kulgemine tagajärje 

saabumisest. 

Arvestatud. 

17 Teeme ettepaneku täiendada eelnõu § 1 uue punktiga järgmises 

sõnastuses: 

"paragrahvi 82 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses: 

"(22) Otsuse täitmise aegumine ei takista sellega mõistetud 

karistuse ärakandmata osa liitmist uue kuriteo eest mõistetavale 

karistusele käesoleva seadustiku § 65 lõike 2 alusel."" 

KarS § 82 kehtiva redaktsiooni kohaselt ei ole katseajal toime 

pandud kuriteo eest mõistetavale karistusele võimalik liita eelmise 

kohtuotsuse järgi mõistetud karistuse ärakandmata osa, kui uus 

kuritegu ei tule ilmsiks ja selle suhtes ei jõuta teha jõustunud 

kohtuotsust enne KarS § 82 lg-s 1 sätestatud tähtaja möödumist 

katseaja lõpust (vt lähemalt RKKK 3-1-1-118-09, p-d 12–16). 

Arvestades KarS § 82 lg-s 1 ette nähtud tähtaegade suhtelist 

lühidust (nt 3 aastat teise astme kuriteo asjas tehtud kohtuotsuse 

puhul), ei saa sellist olukorda pidada põhjendatuks. Muu hulgas 

võib praegune regulatsioon motiveerida süüdistatavat uue 

kriminaalasja menetlust venitama. Katseajal uue kuriteo 

toimepanemise korral muutub varasema kohtuotsusega mõistetud 

karistus hilisema kohtuotsusega KarS § 65 lg 2 alusel mõistetava 

liitkaristuse osaks. Seega toimub ka varasema karistuse täitmine 

Arvestatud. 
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sisuliselt uue kohtuotsuse täitmise raames. Seetõttu ei peaks 

kohtuotsuse täitmise aegumine KarS § 65 lg 2 kohaldamist 

välistama. 

18 Kuna ebaseaduslik vabaduse võtmine hõlmab pantvangi võtmist, 

jääb arusaamatuks miks on need tunnused vaja sätestada 

KarS § 97 lg-s 1 ja § 102 lg-s 1 eraldi alternatiividena. 

Arvestatud. 

19 KarS § 114 muutmine 

Teeme ettepaneku sõnastada uus kavandatav p 8 üldisemalt, 

säilitades selle olemusliku eesmärgi ja vältides ametikohtade 

loetelu: „8) kättemaksuks eelneva ametialase tegevuse eest.“ 

KarS § 114 lg 1 p 8 ei sobi pakutud kujul isikuvastaste süütegude 

peatükki. Iseenesest on arusaadav, et muudatus on tingitud 

õigusemõistmise vastaste süütegude peatüki ümberkorraldamisest 

ning kantud vajadusest tagada suurem karistusõiguslik kaitse 

teatud õigusemõistmise funktsiooni teostamisega seotud 

isikutegrupile. Teisalt tuleb silmas pidada, et õigusemõistmise 

vastaste süütegude peatüki teatud koosseisude automaatne 

ümbertõstmine isikuvastaste süütegude peatükki pole võimalik, 

kuna nende peatükkidega kaitstav õigushüve on erinev. 

Isikuvastaste süütegude peatükiga kaitstav hüve on siiski inimese 

elu ja tervis sõltumata sellest, milliseid tööülesandeid ta täidab. 

Seetõttu ei ole siinkohal korrektne taoliste erisuste loomine teatud 

ametikohtade kaupa. Peale selle tekitab toodud loetelu hulga 

täiendavaid küsitavusi (nt miks ei ole selles nimetatud 

politseiuurijat jt). 

Juhime tähelepanu, et mõrva täiendavate tunnuste lisamist ei saa 

siiski pidada ka üldisemas plaanis õigeks ning ka mitmed 

praegused mõrva tunnused (nt p 7) on küsitava väärtusega ning 

nende olemasolu mõrva koosseisus on enam kui keeruline 

põhjendada. 

Küsitav on ka juriidilise isiku vastutuse lisamine tapmise 

koosseisude juurde. Probleemne on juba sedavõrd erinev 

karistusliik sama teo eest – füüsilisele isikule kuni eluaegne 

vangistus, samas kui juriidilise isiku osaks võib saada vaid 

rahaline karistus (vt ka arvamuse p 4).  

Arvestatud. 

20 Teeme ettepaneku täiendada eelnõu § 1 uue punktiga ja muuta 

eelnõu § 1 p 67 järgmiselt: 

"seadustikku täiendatakse §-ga 117-1 järgmises sõnastuses: 

"§ 117-1. Tervisekahjustuse tekitamine 

(1) Teise inimese tervise kahjustamise eest – karistatakse rahalise 

karistuse või kuni üheaastase vangistusega. 

(2) Sama teo eest, kui:  

1) sellega on tekitatud tervisekahjustus, mis kestab vähemalt neli 

nädalat;  

2) see on toime pandud lähi- või sõltuvussuhtes või  

3) see on toime pandud korduvalt, – karistatakse rahalise karistuse 

või kuni viieaastase vangistusega.  

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui 

selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise 

Mittearvestatud. 

Kodifitseerimiskomisjo

n otsustas ettepanekut 

mitte toetada. 
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karistusega." 

"paragrahvi 121 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

"§ 121. Kehaline väärkohtlemine 

(1) Teise inimese löömise või muu valu tekitanud kehalise 

väärkohtlemise eest, kui puudub muu süüteokoosseis, – 

karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga. 

(2) Sama teo eest, kui sellega on põhjustatud järjepidevat või suurt 

valu, – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase 

vangistusega. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui selle on 

toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

3200 eurot. 

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud teo eest, kui selle on 

toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise karistusega." 

Soovitame tõsiselt kaaluda võimalust tunnistada selline kehaline 

väärkohtlemine (nt ühekordne tutistamine, tõukamine või kerge 

löömine), mis ei põhjusta kannatanule vähimatki tervisekahjustust 

ega ka mitte järjepidevat või suurt valu, karistatavaks väärteona, 

mitte aga kuriteona. Ehkki eelnõu seletuskirjas märgitakse, et 

§ 121 kehtiv redaktsioon, mis loeb mistahes vägivallateo 

karistatavaks, vägivalla raskusastet arvestamata, on 

ülekriminaliseerimine, käsitatakse eelnõu tekstis ka kõige 

kergemad füüsilised ründeid ikkagi jätkuvalt kuriteona. Selle 

tulemus on suure hulga isikute kriminaalkorras süüditunnistamine 

suhteliselt väheohtliku käitumise eest, samuti 

kriminaalmenetlusliku ressursi märkimisväärne kulu. Tuleb 

rõhutada, et meie ettepaneku kohaselt jääksid kuritegude hulgast 

välja üksnes väga vähese intensiivsusega kehalise väärkohtlemise 

juhtumid, mis ei põhjusta isegi sellist tervisekahjustust nagu nt 

nahaalune verevalum, nahamarrastus või pindmine haav (nende 

tekitamisel kohalduks KarS § 1171) ega ole ka kauakestvad. 

Samuti ei muutuks kõnealused teod mittekaristatavaks, sest säiliks 

väärteokaristus (rahatrahv või kuni 30 päeva aresti). Sõltumata 

eeltoodust juhime tähelepanu sellele, et eelnõus välja pakutud 

KarS § 121 sisu, mis hõlmab ka tervisekahjustuse tekitamist, ei 

sobi karistusseadustiku 9. peatüki 2. jao 2. jaotisse, vaid peaks 

sellisel kujul paiknema sama jao esimeses jaotises. Samuti on 

oluline märkida, et eelnõus välja pakutud KarS § 121 lg 1 

sõnastusest ei ole selgelt mõistetav, kas löömise karistatavus 

eeldab sarnaselt muule kehalisele väärkohtlemisele, et sellega 

oleks kannatanule ka valu tekitatud. Kuna puudub mõistlik põhjus 

käsitleda kehalise väärkohtlemise erinevaid viise kõnealusest 

aspektist erinevalt, tuleks sättes kasutada sõnastust "löömise või 

muu valu tekitanud kehalise väärkohtlemise". (Vt ka RKKK 3-1-

1-50-13.) 

21 Vähemalt KarS §-s 157 kirjeldatud teo puhul võiks piirduda 

väärteokaristusega või näha ette koosseisuline tagajärg, mis 

kitsendaks koosseisu kohaldamisala (nt "oluline varaline kahju või 

muu raske tagajärg" – vrd KarS § 291-1). Ka KarS § 157-1 võiks 

kitsendada sellise koosseisulise tagajärjega. Juhime tähelepanu 

Arvestatud osaliselt – 

KarS § 157 ja 157
1
 

sõnastust täpsustatud, 

sanktsioonimäära 

vähendatud  
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sellele, et eelnõu § 1 p-s 75 ette nähtud KarS § 157 dispositsioon 

ja § 1 p-s 76 toodud KarS § 157-1 dispositsioon on 

kuriteokoosseisude kohta ebaproportsionaalselt avarad. IKS § 4 

lg 1 kohaselt on isikuandmete mõiste äärmiselt lai, hõlmates mis 

tahes andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, 

sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed 

on. On väga küsitav, kas selliste andmete ebaseadusliku 

avaldamise kõikidel juhtudel kuriteoks tunnistamine on kooskõlas 

karistusõiguse ultima ratio põhimõttega. Ka delikaatsete 

isikuandmete kataloog (IKS § 4 lg 2) hõlmab mh selliseid 

andmeid, mille avaldamine ei saa isikule märkimisväärset kahju 

tekitada. Seetõttu võiks vähemalt KarS §-s 157 kirjeldatud teo 

puhul piirduda väärteokaristusega või näha ette koosseisuline 

tagajärg, mis kitsendaks koosseisu kohaldamisala (nt "oluline 

varaline kahju või muu raske tagajärg" – vrd KarS § 291-1). Ka 

KarS § 157-1 võiks kitsendada sellise koosseisulise tagajärjega. 

22 Teeme ettepaneku sõnastada KarS § 213 lg 1 dispositsioon 

järgmiselt: 

„teisele isikule varalise kahju tekitamise eest arvutiprogrammi või 

andmete ebaseadusliku sisestamise, muutmise, kustutamise, 

rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi 

ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil“. 

Kuivõrd korrigeeritakse KarS § § 209 (kelmus) sõnastust, peaks 

sama tegema ka KarS § 213 (arvutikelmus) juures. KarS § 213 lg 

1 dispositsioon ei peaks kõlama „varalise kasu saamise eest 

arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise, 

muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil 

andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel“. 

Arvestatud. 

23 Teeme ettepaneku kitsendada KarS § 215 (asja omavoliline 

kasutamine). Piisav oleks, kui KarS § 215 näeks ette karistuse 

mootorsõiduki kasutamise eest (nii oli see nt kriminaalkoodeksi §-

s 197). Ei ole põhjust reageerida kriminaalõigusliku sanktsiooniga 

igasuguse võõra asja kasutamisele. Nii näiteks kujutaks endast 

kuritegu ka see, kui inimene kasutab surnuaial kõrvalhaual asuvat 

võõras omandis olevat ämbrit vee kandmiseks või võõrast reha 

riisumiseks.  

Mitte arvestatud. 

Kodifitseerimiskomisjo

n otsustas muudatust 

mitte toetada. 

24 Omastamine ja usalduse kuritarvitamine on juba olemuslikult 

küllaltki sarnased koosseisud. Tagasivaatena ajalukku võib öelda, 

et neid ei eristatud Constitutio Criminalis Carolina's – vt art 170. 

Hilisemal ajal on aga tekkinud kaks eraldi koosseisu. Nii on see ka 

karistusseadustikus. Kui aga on kaks erinevat sätet, peaks nende 

regulatsiooniobjekt olema erinev. Tänasel päeval see alati nii ei 

ole, mistõttu leiame, et KarS §-e 217-2 ja 201 on tarvis muuta. 

a) Nn ärakasutamiskoosseisu seadusest väljajätmine 

Jätta KarS § 217-2 lõikest 1 välja sõnad "teise isiku vara 

käsutamise või teisele isikule kohustuse võtmise õiguse 

ebaseadusliku ärakasutamise eest või". 

KarS § 217-2 lg 1 kehtivas redaktsioonis eristatakse nn 

ärakasutamiskoosseisu (alternatiiv 1) ja usalduse murdmise 

Mitte arvestatud, 

arvamuse esitajaga läbi 

räägitud.  
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koosseisu (alternatiiv 2) (vt nt RKKK 3-1-1-100-09, p 30 jj). 

Seejuures on aga koosseisu esimene alternatiiv 

(ärakasutamiskoosseis) täielikult hõlmatud teisest alternatiivist 

(usalduse murdmise koosseisust). Nimelt ei ole võimalik ette 

kujutada juhtumit, kus isik kasutab ebaseaduslikult ära seadusest 

või tehingust tulenevat teise isiku vara käsutamise või teisele 

isikule kohustuse võtmise õigust (alt 1) ilma, et ta seejuures ühtlasi 

rikuks selle teise isiku varaliste huvide järgimise kohustust (alt 2). 

Seda seetõttu, et seadusest või tehingust, mis annab isikule teise 

isiku vara käsutamise või teisele isikule kohustuste võtmise 

õiguse, tuleneb alati ka tema kohustus järgida selle teise isiku 

varalisi huve (käsundussuhete puhul tuleneb huvide järgimise 

kohustus mh nt VÕS §-st 620). Ühtlasi ei saa teise isiku vara 

käsutamise või teisele isikule kohustuse võtmise õiguse 

ärakasutamise "ebaseaduslikkus" seisneda sisuliselt mitte milleski 

muus, kui selle teise isiku varaliste huvide järgmise kohustuse 

rikkumises. Küll võib esineda juhtumeid, kus isikul on teise isiku 

varaliste huvide järgimise kohustus olukorras, kus tal ei ole selle 

isiku vara käsutamise ega talle kohustuste võtmise õigust. Seega 

on ärakasutamiskoosseis usalduse murdmise koosseisu suhtes 

erinorm. Ärakasutamiskoosseisu eristamine usalduse murdmise 

koosseisust oleks põhjendatud juhul, kui tegemist oleks 

kvalifitseeritud koosseisuga. Praegu, kui tegemist on samas lõikes 

paiknevate võrdväärsete koosseisualternatiividega, tekitab 

ärakasutamiskoosseisu ja usalduse murdmise koosseisude 

eristamine asjatuid piiritlemisprobleeme, sest sellest, kummale 

alternatiivile tegu vastab, isiku vastutuse ulatus ei sõltu. Samas 

tuleb arvestada, et teatud juhtudel on nende alternatiivide 

eristamine õiguslikult küllaltki keerukas, koormates täiesti asjatult 

kriminaalmenetlust. Siinkohal väärib märkimist, et praegu peab ka 

süüdistuse tekstis kajastuma see, kumma KarS § 2172 lg 1 

koosseisualternatiivi järgi isikut süüdistatakse (vt nt RKKK 3-1-1-

89-11, p 20.1). Seetõttu võiks KarS § 217-2 lg-t 1 muuta nii, et 

selles säiliks üksnes usalduse murdmise koosseis, mis hõlmab ka 

kõiki sellised tegusid, mis kehtiva õiguse kohaselt tuleks paigutada 

ärakasutamiskoosseisu kui erinormi alla. Kuriteokoosseisu maht 

ärakasutamiskoosseisu väljajätmise tõttu ei muutuks. Lõpetuseks 

olgu veel välja toodud ajalooline ekskurss Saksamaa 

karistusseadustikus (StGB) – mis oli KarS § 2172 koostamise 

eeskujuks (vt 5. juuni 2006. a seletuskiri eelnõu 931 SE I juurde) – 

sätestatud usalduse kuritarvitamise koosseisu juurde. StGB § 266 

sisaldab sarnaselt KarS §-le 2172 alternatiividena 

ärakasutamiskoosseisu (Missbrauchstatbestand) ja usalduse 

murdmise koosseisu (Treubruchstatbestand). Selline kaksikjaotus 

lisati Saksa seadusesse 1933. a sooviga luua seaduse tasandil 

pidepunkte nii Saksa Keisririigi Riigikohtu kui ka õigusteadlase 

Karl Binding´i teoreetilisele käsitlusele. Tänapäeval ollakse 

seisukohal, et see „saalomonlik" seadusemuudatus tekitas terve 

hulga probleeme nende kahe alternatiivi piiritlemisel (samas). 

Selliste „ette programmeeritud" probleemide teket võiks Eesti 
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õiguses vältida. 

b) KarS § 201 muutmine: Teeme ettepaneku jätta KarS § 201 lg-

st 1 välja sõnad "või isikule usaldatud muu võõra vara". 

Usalduse kuritarvitamise koosseisu olemasolu tõttu ei ole enam 

põhjust säilitada omal ajal n-ö olude sunnil lisatud vara 

omastamise koosseisu (KarS § 201 lg 1 alt 2 – "võõra vara 

ebaseaduslik enda või kolmanda isiku kasuks pööramine"). Nimelt 

hõlmab usalduse kuritarvitamine – ka käesoleva ettepaneku 

kohases sõnastuses – kõik vara omastamise juhtumid. Kahe 

erineva koosseisu olemasolu on problemaatiline juba tulenevalt 

tänapäevasest õigusdogmaatikast. Nimelt kujutab omastamine 

endast klassikalist omandi vastu suunatud süütegu, mille objektiks 

peaks olema  a s i  – sellele viitab üheselt ka karistusseadustiku 

struktuur. Peale selle on usalduse kuritarvitamise ja vara 

omastamise koosseisu piiritlemine äärmiselt keeruline ja 

problemaatiline (vt juba ülal) ning võib viia soovimatute 

tagajärgedeni – nt ei saa välistada, et karistamisväärse teo toime 

pannud isikut ei saa kohus menetlusõiguslike reeglite tõttu 

karistada seepärast, et prokuratuur on „valinud" vale paragrahvi.  

Seetõttu teeme ettepaneku tunnistada KarS § 201 lg 1 alt 2 

kehtetuks ja sõnastada normi dispositsioon järgmiselt: „valduses 

oleva võõra vallasasja ebaseaduslikult enda või kolmanda isiku 

kasuks pööramise eest". 

c) KarS § 2172 täiendav muutmine seoses KarS § 201 lg 1 alt 2 

kehtetuks tunnistamisega. 

Teeme ettepaneku jätta KarS § 2172 lg 2 tekstist välja sõnad „kui 

puudub käesoleva seaduse §-s 201 sätestatud süüteokoosseis" ja 

asendada sõnad "suur varaline kahju" sõnadega "varaline kahju", 

samuti täiendada paragrahvi kvalifitseeritud koosseisuga. 

KarS § 201 lg 1 alt 2 kehtetuks tunnistamine eeldab veel paari 

muudatust KarS §-s 2172. Esiteks tuleks kustutada 

koosseisuelement „kui puudub käesoleva seaduse §-s 201 

sätestatud süüteokoosseis". Teiseks ei saa vara omastamise 

alternatiivi puudumise tõttu enam olla rahuldav olukord, kus 

usalduse kuritarvitamine tuleb kõne alla üksnes siis, kui teoga 

tekitatakse suur varaline kahju. Piisama peaks igasugusest 

varalisest kahjust. Samas on põhjendatud see, et suure varalise 

kahju korral on sanktsioon karmim kui sellest allapoole jääva 

kahju korral. Seega võiks suure varalise kahju korral säilida tänane 

sanktsioon. Väiksema kahju korral peaks aga sanktsioon olema 

leebem. See eeldab täiendava lõike lisamist seadusesse. Eeltoodu 

pinnalt võiks kvalifikatsioon näha välja sarnane eelnõuga välja 

pakutud KarS § 201 lg-le 2 (siiski peab teise lõike esimeses 

punktis lisanduma muudele viidetele ka viide usalduse 

kuritarvitamisele endale, samuti võiks KarS § 201 lg 2 p 1 

täiendada viitega usalduse kuritarvitamisele). 

KarS § 2172 ja § 201 muutmine eeltoodud viisil kõrvaldaks ka ühe 

kehtivas õiguses eksisteeriva karistatavuslünga. Jutt on olukorrast, 

kus näiteks korteriomanike ühisus või mõni muu juriidilise isiku 

staatust mitteomav isikute ühendus kasutab oma raha hoidmiseks 
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mõne isiku (nt ühe korteriomaniku) pangakontot. Kuna 

pangakontol olev raha ehk kontoomaniku nõue panga vastu kuulub 

alati kontoomanikule (vt RKKK 3-1-1-89-11, p 19.1) ega ole 

seega tema jaoks KarS § 201 mõttes "võõras" vara, ei saa 

kontoomanikku ka KarS § 201 järgi karistada, kui ta ühenduse (nt 

korteriomanike ühisuse) tegevuseks mõeldud raha hoopis enda 

huvides kasutab. Kõne alla saab tulla üksnes tema vastutus 

usalduse kuritarvitamise eest, kuid kehtivas õiguses eeldab see 

vähemalt suure kahju põhjustamist. Seega kuni 32 000 euro 

(tulevikus kuni 40 000 euro) suuruste summade "pihtapanemine" 

kontoomaniku jaoks karistatav ei oleks. Sama probleem puudutab 

ka nn deposiit- ja ametikontosid (nt kohtutäituri ametikonto), 

millel olev raha ei ole kontoomanikule (nt täitur) juriidiliselt 

võõras ja seega ei saa isik seda ka omastada. Meie ettepanek 

kõrvaldaks eelnevalt kirjeldatud probleemi, sest usalduse 

kuritarvitamine, mille järgi nii võõra kui ka kindla sihtotstarbega 

kontoraha ebakohane kasutamine ettepaneku kohaselt 

kvalifitseeruks, ei eeldaks enam suure kahju põhjustamist. 

d) Kokkuvõttes võiks KarS § 2172 sõnastada järgmiselt: 

24.5. „§ 2172.  Usalduse kuritarvitamine 

(1) Teise isiku varaliste huvide järgimise kohustuse rikkumise eest, 

kui sellega on tekitatud varaline kahju, – karistatakse rahalise 

karistuse või kuni üheaastase vangistusega. 

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud: 

1) isiku poolt, kes on varem toime pannud usalduse 

kuritarvitamise, varguse, röövimise, omastamise, süüteo 

toimepanemise tulemusena saadud vara omandamise, hoidmise 

või turustamise, asja tahtliku rikkumise või hävitamise, kelmuse 

või väljapressimise; 

2) suures ulatuses; 

3) ametiisiku poolt või 

4) grupi poolt, – karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase 

vangistusega. 

(3) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 

karistatakse rahalise karistusega." 

Esimese lõike jaoks välja pakutud sanktsiooni – kuni üheaastane 

vangistus – puhul on lähtutud KarS § 201 lg 1 sanktsioonist. 

Tulenevalt teise lõike teisest punktist oleks tulevikus olulised kolm 

kahjumäära – kui on tegemist alla 200 euro jääva kahjuga, on 

vastavalt KarS §-le 218 tegu väärteoga; kui kahju ületab 200 eurot, 

ent jääb alla suure ulatuse määra, on tegemist KarS § 2172 lg 1 

järgi kvalifitseeritava kuriteoga; kui tekitatakse kahju suures 

ulatuses, rakendub KarS § 2172 lg 2. 

25 KarS § 288  

Teeme ettepaneku tõstatada ametiisiku mõiste ümberdefineerimise 

teema veel kord ka karistusõiguse revisjoni töörühmas. Ilmselt 

tuleb pooldada ametiisiku mõiste määratlemist avaliku teenistuse 

seaduse kaudu. Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks KarS §-d 283-

287 ning § 288 lõige 2. Seoses erasektori korruptsioonisüütegude 

viimisega ametialaste süütegude peatükist välja, tuleks §-s 288 

§ 288 on muudetud ja 

jõustunud 15.07.2013. 

Muudatuse aluseks on 

korruptsioonivastase 

seaduse ametiisiku 

mõiste. Avaliku 

teenistuse seaduse 
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sätestatud ametiisiku mõistet muuta ulatuslikumalt ka lg 1 osas 

ning mitte ainult piirduda senise lg 2 kehtetuks tunnistamisega. 

Erasektori korruptsiooni eraldamine ametialaste süütegude 

peatükist annab võimaluse lõpuks ometi loobuda senisest 

nõukogude kriminaalõigusest pärineva ametiisiku mõiste 

määratlemisest ametiseisundi ja teatud funktsioonide täitmise 

tunnuste kaudu, mida on põhjendatult kritiseeritud ka 

rahvusvaheliste ekspertide poolt.  

ametniku mõiste 

tugineb ametikohtadel 

ja ametisse nimetamisel 

kui vormilisel tunnusel. 

26 Kars § 291 

KarS § 291 kohta öeldakse seletuskirjas, et senine kitsendav 

tunnus „ametialaseid ülesandeid täitva“ ei ole vajalik, sest 

ametiisikuna saabki käsitada ainult sellist isikut, kes täidab oma 

ametiülesandeid. Sellisest loogikast lähtudes peaks mõtlema, kas 

üleliigne on ka muudetava KarS § 305 koosseisuelement „seoses 

tema osalemisega õigusemõistmisel“. 

Järeldusega ei saa 

nõustuda. § 305 

kohaldub kaitstud 

kohati eluaegsete 

funktsionääride 

kaitsenormina üksnes 

siis, kui rünnak on 

toime pandud 

konkreetse ülesande 

täitmisega seoses. Kuigi 

see asjaolu võiks 

tuleneda juba sätte 

asukohast 

karistusseaduse 

süsteemis, on 

määratletuse huvides 

seda rõhutatud. § 191 

seevastu paigutub 

ametialaste tegude 

hulka ja laienebki alati 

ainult ametiisikute 

ametiülesannete 

täitmisele. 

27 KarS § 298-1 lõike 1 muutmine 

Ei toeta praegusel kujul KarS § 298-1 lg 1 uut sõnastust. 

Eelnõuga muudetakse mõjuvõimuga kauplemise koosseisu ja 

sätestatakse KarS § 298-1 lg 1 järgmises sõnastuses: „isiku poolt 

talle või kolmandale isikule vara või muu soodustuse nõudmise, 

lubamisega nõustumise või vastuvõtmise eest vastutasuna tema 

tegeliku või tema poolt väidetava mõjuvõimu kasutamise eest 

selleks, et soodustuse andja saaks ametiisiku üle avaliku huvi 

seisukohast ebavõrdse või põhjendamatu eelise, samuti sellel 

eesmärgil soodustuse lubamise või andmise eest karistatakse 

rahalise karistusega või kuni kolmeaastase vangistusega“. 

Riigikohtu hinnangul ei paku eelnõu jätkuvalt üheselt mõistetavaid 

kriteeriume, eristamaks seaduslikku lobitööd ametiisiku 

ebaseaduslikust mõjutamisest. Tunnus „avaliku huvi seisukohast 

ebavõrdne või põhjendamatu eelis“ on selleks liialt üldine. Samuti 

jääb ainuüksi keeleliselt arusaamatuks, mida tähendab ebavõrdne 

või põhjendamatu eelis ametiisiku üle. Eelist saab omada 

kellegi/millegi ees või kellegagi/millegagi võrreldes, mitte 

Sätte sõnastust on 

korrigeeritud. 

Seletuskirjas on antud 

selgitus. 
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kellegi/millegi üle. 

28 KarS §-de 302, 303 ja 305 muutmine 

Teeme järgmised ettepanekud: 

28.1. Tunnistada KarS § 302 kehtetuks. 

28.2.  Asendada KarS § 303 lg-s 1 ja § 305 lg-s 1 sõna „advokaat“ 

sõnadega „menetlusosalise esindaja tsiviil- või 

halduskohtumenetluses“ vastavas käändes. 

Eelnõuga muudetakse KarS § 302, 303 ja 305, lisades nende 

koosseisudega kaitstavate isikute loetellu muuhulgas ka advokaat. 

Nimetatud muudatuse selgitusena on seletuskirjas märgitud, et 

vägivald ja muu mõjutamine võivad aset leida ka tsiviil- ja 

halduskohtumenetluses. Riigikohus juhib esiteks tähelepanu 

asjaolule, et ei tsiviil- ega halduskohtumenetluses ei pea 

menetlusosalist esindama üksnes advokaat (tsiviilkohtumenetluse 

osas vt TsMS § 218 lg 1 ja halduskohtumenetluse osas vt 

HKMS § 32 lg 1), ja märgib, et seetõttu jääb arusaamatuks, miks 

on Advokatuuri liiget kaitsmisväärsemaks peetud − ülejäänud 

kõnealuste koosseisudega kaitstud isikute valikul on lähtutud 

nende funktsioonist menetluses. Teiseks juhib Riigikohus 

tähelepanu sellelegi, et KarS § 302 lg 1 sanktsioonivahemik kattub 

KarS § 118 lg 1 sanktsioonivahemikuga. Seetõttu jääb selgusetuks, 

miks on vajalik sätestada õigusemõistmises osalevale isikule ja 

tema lähedasele raske tervisekahjustuse tekitamise erikoosseisuna. 

Raske tervisekahjustuse tekitamine on nelja- kuni kaheteistaastase 

vangistusega karistatav, sõltumata eesmärgist sundida kedagi 

tegutsema õigusemõistmise huvidele mittevastavalt või 

kättemaksust tema kohustuste täitmise eest. 

Ka muudatusettepaneku järgi jääb KarS § 302 mõte arusaamatuks. 

See norm näeb ette nelja- kuni kaheteistaastase vangistuse 

õigusemõistjale raske tervisekahjustuse tekitamise eest. Samas 

näeb KarS § 118 lg 1 ette täpselt samasuguse karistuse ükskõik 

millisele inimesele täpselt samasuguse tagajärje põhjustamise eest. 

Seega ei ole KarS § 302 KarS § 118 kvalifikatsioon ja on järelikult 

üleliigne. Kui ei muudeta leebemaks KarS § 118 sanktsiooni, 

peaks KarS § 302 kehtetuks tunnistama. 

Mitte arvestatud. 

Kodifitseerimiskomisjo

n otsustas muudatusi 

mitte toetada. 

29 Et KarS § 3113 lisatakse teoalternatiiv „süüdistusest loobumine“, 

peaks muutma normi pealkirja, sest see ei kõnele enam üksnes 

menetluse lõpetamisega seonduvast. 

Arvestatud 

30 Teeme ettepaneku tunnistada KarS § 313 kehtetuks. 

Äärmiselt küsitav on  KarS § 313 vajalikkus. Sättel oleks mõtet 

üksnes juhul, kui näha teda KarS § 136 priviligeeringuna – 

erinevalt tavalisest vabaduse võtmisest on teo ebaõigus väiksem, 

kui teo toimepanija tegutseb kohtumenetluse tagamise eesmärgil. 

Samas ei ole sugugi endastmõistetav, et teo ebaõigus on väiksem, 

kui võimuesindaja otsustab hakata pidama omakohut ja võtab 

inimeselt tahtlikult ilma õigustuseta vabaduse. Pigem on olukord 

vastupidi. Ebaloogiline on ka pakutav muudatus. Vahi alla võtmise 

taotlemine on pelgalt vabaduse võtmise ettevalmistamine. Ei ole 

õige, et selline ettevalmistav tegu on sanktsioneeritud samamoodi, 

Mitte arvestatud. 

Kodifitseerimiskomisjo

n toetas muudatust 

sellisel kujul – kuna 

vahi alla võtmine saab 

toimuda üksnes 

prokuröri taotlusel, on 

see tegu iseenesest juba 

oluliselt isiku vabadust 

ohustav.  
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nagu tegelik vabaduse võtmine.  

31 Karistusseadustiku terviktekstis koos muudatustega on KarS § 338 

lg-s 2 ja § 339 lg-s 3 juriidilise isiku karistusena sätestatud 

ekslikult arest. See viga tuleb kõrvaldada.  

Arvestatud. 

32 Teeme ettepaneku muuta eelnõu § 1 p-e 215 ja 216, täiendades 

nendes punktides toodud KarS § 384 lg 1 ja § 384-1 tekste pärast 

sõnu "juhtorgani või seda asendava organi liikme" sõnadega ", 

prokuristi, juhtivtöötaja või pankrotihalduri". 

Nende isikute ring, kes võivad oma kohustustevastase käitumisega 

põhjustada juriidilise isiku maksejõuetuse või maksevõime olulise 

vähenemise või võlausaldajaid ebavõrdselt kohelda, ei piirdu vaid 

juhtorganite liikmetega. Näiteks võib prokurist sarnaselt juhatuse 

liikmele teha juriidilisele isikule kahjuliku tehingu, mis põhjustab 

juriidilise isiku maksejõuetuse. Sama kehtib ka (teiste) ulatuslike 

volitustega juhtivtöötajate kohta, kes juriidilise isiku organitesse ei 

kuulu (nt tegevdirektor vmt). Nende isikute väljajäämist KarS §-

des 384 ja 384-1 sätestatud kuritegude subjektide ringist on 

keeruline põhjendada. Ehkki pankrotihaldur – kes PankrS § 54-1 

kohaselt ei ole käsitatav juhatust asendava organina, vaid 

eristaatuses subjektina1 – ei saa üldjuhul põhjustada võlgniku 

maksejõuetust (kuna see on juba saabunud), võib ta oma 

ametiseisundit kuritarvitades põhjustada võlgniku maksevõime 

täiendava olulise vähenemise. Seega peaks ka pankrotihaldur (sh 

ajutine haldur) kuuluma kõnealuse kuriteo subjektide ringi. 

Vastutus KarS § 384 järgi on niikuinii piiratud selliste 

koosseisutunnustega nagu käitumise "kohustustevastasus" ja 

võlgniku varalise seisundi kahjustamine "teadvalt" ehk vähemalt 

otsese tahtlusega. Seetõttu ei tooks subjektide ringi laiendamine 

kaasa paragrahvi kohaldamisala ülemäärast avardumist. 

Põhimõtteliselt sama kehtib ka § 384-1 kohta. 

Teeme ettepaneku viia KarS § 384 (ja 384-1) sanktsioonid 

loogilisse kooskõlla varavastaste süütegude (eeskätt KarS § 217-2 

lg 1 ja § 201 lg 2) sanktsioonidega. Juhul kui KarS § 384 lg-s 1 

ette nähtud kuriteo toimepanija ei ole ise võlgnik, vaid nt võlgniku 

juhatuse liige või füüsilisest isikust võlgniku seaduslik esindaja, 

täidab tema käitumine üldjuhul samaaegselt ka mõne varavastase 

kuriteo koosseisu. Eeskätt tulevad kõne alla usalduse 

kuritarvitamine (KarS § 2172) ja omastamine suures ulatuses 

(KarS § 201 lg 2 p 2). Nii kehtiva õiguse kui ka eelnõu kohaselt on 

KarS § 384 lg 1 sanktsioon (rahaline karistus või kuni 3-aastane 

vangistus) märksa leebem kui usalduse kuritarvitamise või 

kvalifitseeritud omastamise sanktsioonid (mõlemad: rahaline 

karistus või kuni 5-aastane vangistus). Esmalt välistab see 

iseenesest loogilise tõlgenduse, et KarS § 384 lg 1 on KarS § 201 

lg 2 või § 217-2 lg 1 suhtes erinorm. Nimelt tekiks sellise 

tõlgenduse korral täiesti vastuvõetamatu olukord, kus see, et teise 

isiku vara omastanud või tema usaldust kuritarvitanud isik 

põhjustab oma teoga ka kannatanu maksejõuetuse või maksevõime 

olulise vähenemise, hoopis kergendab tema vastutust. Taolise 

Mittearvestatud. PankrS 

ja TsÜS loogika on see, 

et ühingu 

maksejõulisuse (ja 

seega ka 

pankrotiavaldusega 

seonduv) on primaarselt 

juhatuse liikme 

vastutusalas. Kui 

keskastme töötaja peaks 

põhjustama tehingutega 

maksejõuetuse, on 

volitused tehinguteks 

saadud juhatuselt, 

juhatus peab olema 

tehingutest teadlik jne – 

seega KarS 384 

seisukohalt on ikkagi 

vastutus olemas, kuna 

juhatuse liige vastutab 

läbi vahendliku 

täideviimise või siis 

tegevusetusega. Kui 

tõesti keskastme töötaja 

palju pahandust teeb, 

vastutab ka KarS 2172 

alusel. Kui selle aluseks 

oli juhatuse liikme 

vähene järelevalve, siis 

võib viimane 384 alusel 

vastutada.  

 

Pankrotihalduri 

vastutuse ettenägemine 

maksevõime languse 

põhjustamise eest 

pankrotivõlgnikus 

(pankrot: 

maksevõimetus, mis ei 

ole ajutine) oleks 

ilmselt 

ebaproportsionaalne 

(tuues ilmselt kaasa ka 

menetluse takistamise 

eesmärgil esitatavate 
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ebaloogilise tulemuse vältimiseks moodustavad maksejõuetuse 

põhjustamine ja varavastased süüteod praeguse tõlgenduse 

kohaselt ideaalkogumi (vt ka RKKK 3-1-1-61-09, p 33). See 

muudab aga KarS § 384 kohaldamise teise isiku maksejõuetuse 

põhjustamise korral peaaegu alati sisutuks, sest KarS § 384 

sanktsioon jääb varavastaste koosseisude sanktsioonidele 

tunduvalt alla ja KarS § 63 lg-st 1 juhindudes tuleb toimepanijale 

karistus mõista just nende varavastaste kuritegude sanktsiooni 

alusel. Samas peaks teise isiku vara omastamine või tema usalduse 

kuritarvitamine (või muu varavastane süütegu), mis ühtlasi 

põhjustab selle isiku maksejõuetuse, olema eelduslikult karmimalt 

sanktsioneeritud kui selline omastamine või usalduse 

kuritarvitamine, mis maksejõuetust ei põhjusta. Üks võimalus 

eeltoodud ebakõla kõrvaldamiseks on näha KarS § 384 lg 1 

sanktsioonina ette nt ühe- kuni seitsmeaastane vangistus, mis 

annaks sellele kuriteokoosseisule iseseisva tähenduse. Arvestades 

rikkumise raskust (sh otsest tahtlust vara kahjustamise suhtes ning 

saabunud tagajärge), samuti kõnealuse kuriteoga tekitatavat kahju 

tsiviilkäibe usaldusväärsusele, saab sellist sanktsiooni ka 

põhjendatuks pidada. Seejuures on võimalik diferentseerida 

vastutus enda ja teise isiku maksejõuetuse põhjustamise eest, 

nähes esimesel juhul ette leebema ja teisel juhul rangema 

karistuse. KarS § 384 sanktsiooni karmistamine eeldaks ka KarS 

§ 384-1 sanktsiooni tõstmist, sest ebaõigussisult on KarS §-

des 384 ja 384-1 sätestatud kuriteod lähedased. 

kuriteoteadete kasvu) 

ning lisaks jääks 

ebaselgeks, kuidas saab 

maksejõuetul ühingul 

olla maksevõime – tal 

seda ei ole, kogu ta 

maksevõime põhineb 

olemasoleva vara 

müügil ja kõike ta 

maksta ei jõua. Kui 

haldur oma kohustusi 

rikub, on ka tema puhul 

võimalik vastutus § 201 

või § 217-2 alusel.  

 

Pankrotisüütegude 

sanktsioonmäära 

tõstmist võiks kaaluda 

(siiski mitte 7 aastani), 

kuid käesolevas eelnõus 

seda siiski tehtud ei ole. 

Oluline on, et § 201 lg 2 

ja 217-2 näevad 

koosseisu tunnusena 

ette suure ulatuse või 

suure kahju.  

33 KarS § 385 puhul peaks mõtlema ümbersõnastamisele – nt „kui 

andmetes kajastatakse vara olulises ulatuses“ vms. KarS § 385 

sõnastus „ebaõigete andmete esitamine olulises ulatuses“ on 

segadusttekitav ja ilmselt grammatiliselt ebakorrektne. See 

formuleering viitab andmete hulgale või mahule või esitamise 

kordadele. Samas on eeldatavasti peetud silmas andmetes 

kajastuva vara hulka. Seetõttu tuleks säte ümber sõnastada. 

Arvestatud  

34 Teeme ettepaneku muuta eelnõu § 1 p 219, asendades selles 

punktis toodud KarS § 389-1 lg 1 tekstis sõnad "kui sellega on 

maksu- või kinnipidamiskohustust varjatud või tagastusnõuet 

alusetult suurendatud" sõnadega "kui sellega varjatakse maksu- 

või kinnipidamiskohustust või suurendatakse alusetult 

tagastusnõuet". Tegemist on paragrahvi sisulist mahtu mittemuutva 

keelelise parandusega, mille eesmärk on praegusest selgemini esile 

tuua, et KarS § 3891 näol on tegemist teo- ja mitte 

tagajärjedeliktiga (s.t et kuritegu on lõpule viidud juba nt sellise 

maksudeklaratsiooni esitamisega, milles on maksukohustus 

näidatud tegelikust väiksemana, ja tähtsust pole, kas maksuhaldur 

sattus valeandmetega deklaratsiooni tõttu eksimusse, aktsepteeris 

deklaratsiooni vmt). 

Arvestatud  

35 Mitme karistusseadustiku eriosa koosseisu kvalifikatsioonina on 

sätestatud kuriteo toimepanemine kahe või enama isiku poolt 

(KarS § 133 lg 2 p 7, § 1381 lg 2 p 7, § 141 lg 2 p 2 ja ka eelnõu 

Arvestatud. 
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§ 2901 lg 2 p 3). Teeme ettepaneku asendada sõnad „kuriteo 

toimepanemine kahe või enama isiku poolt“ karistusseadustikus 

läbivalt sõnadega „kuriteo toimepanemine grupi poolt“. Eelnõus 

väljapakutud sõnastuses kvalifikatsioonil puudub 

materiaalõiguslik sisu. Pidades silmas, et kaastäideviimisele ja 

seeläbi võimalusele omistada KarS § 21 lg 2 esimese lause alusel 

ühele isikule ka teise isiku poolt faktiliselt tehtu, osutab 

kvalifikatsioon „kuriteo toimepanemine grupi poolt“. Kuriteo 

toimepanemine kahe või enama isiku poolt ei mõjuta ilma 

kaastäideviimise jaatamiseta iseseisvalt ühegi toimepanija 

karistusõiguslikku vastutust. 

36 Teeme ettepaneku viia sätted, mis määratlevad mõne 

kuriteokoosseisu objektiks oleva aine või eseme "suure koguse", 

kuriteokoosseisu ettenägevasse paragrahvi või karistusseadustiku 

eriosa asjakohase alajaotuse teksti. Õigusselguse huvides oleks 

soovitatav, kui kehtivas õiguses ette nähtud suure koguse kui 

kuriteo koosseisulise tunnuse määratlused paikneksid 

karistusseadustikus. Jutt on sellistest normidest nagu NPALS § 31 

(KarS §-d 183–185); TubS § 6 lg-d 2–21 (KarS § 376) ja AlkS § 7 

lg 5 (KarS § 375). Oluline on rõhutada, et osutatud NPALS, TubS 

ja AlkS sätetel ei ole mingit rolli vastavalt narkootiliste ja 

psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse, 

tubakaseaduse või alkoholiseaduse ülejäänud normide 

kohaldamisel – tegemist on kitsalt karistusõiguslike normidega, 

mille ainukene ülesanne on süüteokoosseisu tunnuse 

määratlemine. Pole mõistlikku põhjust, miks sellised sätted 

peaksid paiknema väljaspool karistusseadustikku.  

Mitte arvestatud, 

tulenevalt haruseaduste 

spetsiifikast on 

otstarbekas jätta 

regulatsioon 

haruseadusesse  

37 Teeme ettepaneku jätta abitut seisundit puudutav LS §-st 237 

välja. Ei ole aru saada, mida tähendab „abitu seisund“ 

liiklusseaduse (LS) §-s 237 (EN § 55 p 5). Tekib küsimus, kuidas 

see suhestub KarS §-ga 124. Kui on tegu eluohtliku seisundi 

sünonüümiga, ei ole sellel elemendil mõtet. Tekiksid keerulised 

küsimused selle kohta, kumb koosseis tuleb kohaldamisele – ka 

KarS § 3 lg 5 ei välista, et kohaldada tuleb LS § 237 (vt selle kohta 

RKKKo 3-1-1-28-11, p 12 jj). Samas on teo ebaõigus piisavalt 

suur ütlemaks, et väärteosanktsioon ei oleks piisav. Elemendi 

„abitu seisund“ väljajätmise poolt LS §-st 237 kõneleb ka see, et 

vastava teoga rikutaks selgelt teistsugust õigushüve (inimese elu 

või tervis) kui kahe esimese alternatiivi – teatamata jätmine ja 

põgenemine – korral (ilmselt on nende tegevuste ülesloetlemise 

mõte lõppastmes see, et liiklusõnnetuses osaleja saaks panna 

maksma oma tsiviilõiguslikud nõuded). Seega tuleks jätta abitut 

seisundit puudutav LS §-st 237 välja. 

Arvestatud  

A1 Käesolev ettepanek puudutab küberkuritegevust kitsamas 

tähenduses ehk küberkuritegevust reguleerivaid tuumikkoosseise – 

KarS §-e 217, 206, 207, 208 ja 216-1. 

Esiteks on problemaatiline juba nende normide paigutus seaduses. 

Nad asetsevad varavastaste süütegude peatükis, ent nende sätetega 

kaitstav õigushüve ei ole (vähemalt mitte primaarselt) vara ja kõigi 

Arvestatud osaliselt, 

arvamuse esitajaga läbi 

räägitud  
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nende paragrahvide puhul (eeskätt aga § 217 korral) on mõeldavad 

ka sellised selgelt karistamisväärsed juhtumid, millel ei ole mingit 

puutumust varalise sfääriga (nt sisselogimine inimese 

meiliaadressile (§ 217) või (poolelioleva) romaani või doktoritöö 

kustutamine (§ 206)). Samas on seadusest raske leida 

struktuuriosa, kuhu nad ümber paigutada võiks. Kui jätta normid 

oma praegusele kohale, on tingimata tarvis muuta §-i 218. Selle 

sättega muudetakse arvutikuriteod teatud juhtudel väärtegudeks1. 

Peale selle, et see on meelevaldne – varalise kahju väiksus või 

suisa puudumine ei pruugi tähendada, et tegu pole 

kriminaalkaristuse vääriline (vt eelmine lõik) – ei ole sellise 

otsustuse tegemine Eesti seadusandja pädevuses. Nii Euroopa 

Nõukogu arvutikuritegevusvastase konventsiooni (Konventsioon) 

art 13 lg 1 kui ka infosüsteemide vastu suunatud rünnete kohta 

tehtud Euroopa Liidu raamotsuse 2005/222/JSK (Raamotsus) art 6 

lg 1 kohaselt peab Eesti nägema rikkumiste eest ette tõhusad, 

proportsionaalsed ja hoiatavad karistused. Tegu on Euroopa Liidu 

Kohtu poolt aja jooksul välja töötatud triaadiga ning 

kohtupraktikale ja õiguskirjandusele tuginevalt2 saab öelda, et 

karistamine üksnes §-s 218 ette nähtud sanktsiooni järgi ei vasta 

triaadi nõuetele. Seega teeme ettepaneku arvutikuritegevuse puhul 

igasugustest väärteokaristustest § 218 järgi loobuda. § 218 lg-s 1 

sisalduvat sõnadele „välja arvatud“ järgnevat loetelu tuleks 

täiendada arvutikuritegevust puudutavate sätetega.  

A2 § 217  

Normi pealkiri on eksitav, sest alates 2008. a reformist on 

tulenevalt Konventsioonist ja Raamotsusest karistatav juba 

arvutisüsteemile juurdepääsu hankimine, mitte aga alles (hilisem) 

kasutamine; seega paneme ette asendada pealkirjas sõna 

„kasutamine“ sõnaga „juurdepääsu hankimine“ või 

„juurdepääsemine“ (vt ka järgmist märkust). Kuriteokoosseis peab 

olema sätestatud tegu, mille eest karistatakse. Seega peab 

kasutama tegusõna. „Juurdepääs“ ei ole tegusõna. See on ilmselt 

otsetõlge inglise keelest (access; vt Konventsiooni art 2 ja 

Raamotsuse art 2). Teeme ettepaneku asendada sõna 

„juurdepääsu“ sõnadega „juurdepääsu hankimise“ või „juurde 

pääsemise“ (eelistatavalt esimene variant). 

Formuleering „koodi, salasõna või muu kaitsevahendi“ – mis 

sisuliselt on kõigiti vajalik, sest vastasel juhul viidaks paragrahvi 

kohaldamisala ülilaiaks – ei ole kuigi õnnestunud. Ei ole aru 

saada, mis eristab „koodi“ „salasõnast“; ilmselt on tegu 

sünonüümidega. Selline näitlikustav loetelu võib olla eksitav selles 

mõttes, et võib jääda mulje, nagu peaks kaitsevahend olema 

tingimata tarkvaraline. Tegelikult aga võib isik kaitsta 

arvutisüsteemi ka füüsiliselt (nt seda seifi sulgedes). Seega teeme 

ettepaneku asendada formuleering „koodi, salasõna või muu 

kaitsevahendi“ sõnaga „kaitsevahendi“. 

Et Eesti õiguses ei defineerita „arvutisüsteemi“ mõistet, tuleb selle 

sisustamisel lähtuda Konventsioonist ja Raamotsusest. Need aktid 

aga ei kõnele mitte üksnes „arvutisüsteemist/infosüsteemist“, aga 

Arvestatud  
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„arvutisüsteemist/infosüsteemist või selle osast“. Selline täiendus 

(„süsteemi osa“) on vajalik selleks, et saaks karistada ka nn 

insaidereid ehk inimesi (nt töötajaid), kellel on küll õigus kasutada 

arvutisüsteemi, aga seda üksnes teatud osas (oma kasutajakonto 

ulatuses), ning kes ei tohiks end juba oma õigustatud osale 

sisseloginuna hankida juurdepääsu teistesse osadesse (kontodele). 

Mõlemad õigusaktid lähtuvad sellest, et arvutisüsteemil 

juurdepääsu juba hankinud inimest ei saa karistada 

arvutisüsteemile juurdepääsu hankimise eest – küll aga selle osale 

juurdepääsu hankimise eest4. Seega on Konventsiooni ja 

Raamotsuse abil tõlgendatav Eesti õigus selles osas 

rahvusvahelistest aktidest kitsam ja vajaks täiendamist: oleks 

tarvis lisada esimesse lõikesse sõnade „arvutisüsteemile“ ja 

„ebaseadusliku“ vahele sõnad „või selle osale“. 

Võiks kaaluda § 217 lg 1 dispositsioon olla sõnastatud järgnevalt: 

„arvutisüsteemile või selle osale ebaseadusliku juurdepääsu 

hankimise eest kaitsevahendi kõrvaldamise või vältimise teel“. 

§ 217 lg 2 p 1 on ilmselt ülimalt harva rakendatav. 

Küberkuritegevusest rääkides mainitakse tihti tohutuid kahjusid, 

mida sellega tekitatakse. Need arvestused on aga üldjuhul vägagi 

makromajanduslikku laadi – nt seisneb kahju selles, et firmad 

peavad palgal pidama IT-spetsialiste, koolitama oma töötajaid, 

ostma kallist viirusetõrje tarkvara; töötajad peavad raiskama aega 

(ja vähendama kaudselt firma tulu) spämm-meilide lugemisele; 

firmade maine ja ka kliendibaas väheneb, sest ei taheta teha äri 

küberrünnakute ohvriks langenud väheturvaliste firmadega jne. 

Leiame, et sellise kahju tõendamise tõenäosus kriminaalmenetluse 

raames on vägagi küsitav – kahju peab olema tekitatud juba pelga 

juurdepääsu hankimisega! –, mistõttu võiks mõelda, kas sellist 

kvalifikatsiooni ikkagi on vaja. Selle kustutamise poolt kõneleb ka 

üldiste märkuste all öeldu, et arvutikuritegevus ei ole suunatud 

(üksnes) vara vastu. 

§ 217 lg 2 p 2 ei ole § 217 lg 1 kvalifikatsioon. Kui esimene lõige 

näeb ette karistuse juurdepääsu hankimise eest, siis § 217 lg 2 p 2 

kõneleb „kasutamisest“. Selline normitehniline ja 

õigusdogmaatiline ebatäpsus on taunitav. Teeme ettepaneku 

asendada sõnad „on kasutatud“ sõnadega „juurdepääs on 

hangitud“ või kustutada see punkt üldse. 

A3 § 206 

Ei ole mingit põhjust koormata normi „programmi“ mõistega. 

Arvutiprogramm kujutab endast ühte arvutiandmete alaliiki, 

mistõttu piisab täiesti andmetest kõnelemisest. Teeme ettepaneku 

kustutada esimesest lõikest sõnad „või programmi“. 

Eesti seadusandja on lisanud koosseisu konstruktsiooni „samuti 

arvutisüsteemi andmete või programmi ebaseadusliku sisestamise 

eest“. Ei Konventsioon ega Raamotsus seda ei tunne (vt art-d 4). 

See alternatiiv on problemaatiline. Esiteks tekib küsimus, mida 

„sisestamise“ all mõista – kas igasugust uute andmete lisamist või 

üksnes sellist uute andmete lisamist, mida ei saa pidada andmete 

edastamiseks (küsimus tõusetub seetõttu, et § 207 teeb 

Arvestatud  
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sisestamisel ja edastamisel vahet)5. Kui läheneda 

mittesüstemaatiliselt ja öelda, et hoolimata §-st 207 on hõlmatud 

igasugune andmete lisamine, tekib ülekriminaliseerimise oht. 

Nimelt kujutab andmete lisamist arvutisüsteemi endast ka meili 

või SMS-i saatmine. Kui saatja möönab, et adressaat meili või 

SMS-i ei soovi, tuleks teda karistada. Nii tuleks nt karistada tülli 

pööranud endise armastajapaari liiget, kes üritab teise poolega 

uuesti ühendust võtta. Samuti oleks koosseisupärane üksiku6 

spämm-meili saatmine – seda hoolimata sellest, et seadusandja on 

teisal pidanud spämmimist pelgalt väärteoks (vt infoühiskonna 

teenuse seaduse § 15). Kui aga mõista sisestamise all vaid 

andmete vahetut lisamist süsteemi, tekib ikkagi küsimus, kas 

kuriteoks tuleb lugeda nt suvalise tekstifaili lisamist arvutisse 

(ilma et sellega kuidagi mõjutataks olemasolevaid andmeid). § 206 

ebaõigus seisneb meie (ja ka Konventsiooni ja Raamotsuse 

autorite) hinnangul ikkagi selles, et kuidagi sekkutakse õigustatu 

poolt loodud andmetesse. Seetõttu teeme ettepaneku viies 

alternatiiv („sisestamine“) kustutada. 

§ 206 lg 2 on sõnastatud vääralt, kuivõrd ta kõneleb 

„arvutisüsteemi vastu“ toime pandud teost. Lõige üks (vähemalt 

selle neli esimest alternatiivi) reguleerib mitte arvutisüsteemi, vaid 

arvutiandmete vastu suunatud teo toime panemist. Tegu on 

põhimõttelise erinevusega, sest juba vähemasti alates 1989. 

aastast, mil Euroopa Nõukogu koostas soovituse nr 89, tehakse 

selget vahet arvutisüsteemi ja -andmete vastu toime pandud 

rünnetel. Ettepanek on asendada sõna „arvutisüsteemi“ sõnadega 

„arvutisüsteemis olevate andmete“ või kvalifikatsioon üldse 

kustutada. 

A4 § 207 lg-s 2 on üks süstemaatilise iseloomuga viga. Esimeses 

lõikes tehakse vahet häirimisel ja takistamisel, aga teises lõikes 

kõneldakse vaid takistamisest. Seetõttu paneme ette lisada sõnade 

„sellega“ ja „takistatakse“ vahele sõnad „või häiritakse“ või 

kvalifikatsioon üldse kustutada. 

Eelmises punktis märgituga sarnast viga kujutab endast ka teises 

lõikes kasutatav sõna „tööd“. Et esimeses lõikes räägitakse 

toimimisest, teeme ettepaneku asendada teises lõikes olev sõna 

„tööd“ sõnaga „toimimist“ või kvalifikatsioon üldse kustutada. 

Sanktsioonist peegeldub seaduse süstemaatilisel lugemisel see, et 

asjassepuutuvate normide omavaheline suhestumine pole 

kuigivõrd läbi mõeldud. § 207 on suurel määral §-i 206 

kvalifikatsioon ehk teatud täiendavate tunnustega raskem 

avaldumisvorm. Kui § 206 puhul piisab pelgast andmete 

kustutamisest, rikkumisest, muutmisest või sulustamisest, nõuab § 

207 neile lisaks tagajärge – süsteemi toimimise häirimist või 

takistamist. Seega on arusaamatu, miks on § 207 sanktsioon 

samasugune, nagu §-l 206. Et sanktsioonivahet ei ole, ei ole 

menetlejal üldse mõtet hakata pingutama tagajärje – häirimine või 

takistamine – tõendamise nimel.  

Teeme ettepaneku kas langetada §-s 206 ette nähtud karistusmäära 

või tõsta §-ga 207 sätestatavat karistust (tulenevalt revisjoni 

Osaliselt arvestatud, 

avamuse esitajaga läbi 

räägitud 
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eesmärgist pooldame ise § 206 sanktsiooni langetamist kuni 

kaheaastasele vangistusele). 

A5 § 216-1 

Selle sätte sõnastus on ebaõnnestunud ja võib rikkuda oma 

ebaselguse tõttu karistusõiguslikku määratletuspõhimõtet. Tõsi, ka 

sätte eeskujuks olev Konventsiooni art 6 on raskepäraselt 

sõnastatud, on aga tänu mitmetele liigendustele siiski 

grammatiliselt korrektne ja mõttega lugemisel arusaadav. 

Konventsiooni art 6 puudutav meenutas aastatuhandevahetuse 

paiku mitmeti eelmisel aastal toimunud diskusioone seoses ACTA-

ga (toona küll piiratumas mahus). Eksperdid vaidlesid tuliselt selle 

ümber, kuidas piiritleda seda ettevalmistuskoosseisu nii, et ei 

tehtaks paljudest inimestest automaatselt kriminaalkurjategijaid – 

vaidluse raskuskese puudutas seda, millised arvutiprogrammid 

peaks olema koosseisupärased objektid. 

Grammatiliselt tundub, et „vastavalt kavandatud“ peavad olema 

mitte üksnes „seade“ ja „programm“, aga ka „salasõna“, 

„kaitsekood“ ja „muud arvutisüsteemile juurdepääsuks vajalikud 

andmed“. Sõna „ka“ (sõna „salasõna“ ees) ei oma Eesti keeles 

sellist tähendust, et tal oleks loetelu „kaheks jagav“ funktsioon. 

Rahvusvahelised normid aga ei näe ette, et ka salasõna jne peavad 

olema „vastavalt kavandatud“. Norm tuleks ümber sõnastada nii, 

et oleks üheselt aru saada, et tegemist on kahe erineva 

koosseisupäraste objektide grupiga – ühelt poolt „vastavalt 

kavandatud“ seaded ja programmid, teisalt aga  i g a s u g u s e d  

salasõnad jne. 

Normist ei tulene, millele vastavalt teoobjektid kavandatud olema 

peavad (s.o küsimus, mis rahvusvaheliselt kõige vaieldavam oli). 

Ilmselt on seadusandja normi lühiduse huvides loobunud 

Konventsiooni art-s 6 sisalduvast topeltviitest teatud kuritegudele 

(art 6 lg 1 p a sisaldab viidet artiklitele 2–5 kahel korral8). 

Konventsioonis ei ole topeltviide kogemata, vaid teadlikult. Sellest 

loobudes on Eesti seadusandja muutnud normi arusaamatuks. 

Konventsiooni art-s 6 olev esimene viide art-le 2–5 tähendab, et 

teoobjektid on vaid kuritegude tarvis kavandatud seaded ja 

programmid; teine viide puudutab hilisemat tegu – nt müümine 

või muul viisil kättesaadavaks tegemine – ja sätestab, et karistatav 

on vaid tegu, mis pannakse toime sooviga teostada teoobjektiga 

hiljem arvutikuritegu. KarS § 2161 lg-st 1 aga ei ole välja loetav, 

milleks vastavalt teoobjekt kavandatud olema peab. 

Normi dispositsiooni teine pool (s.o alates sõnadest „samuti 

muude“) ei põhine rahvusvahelistel ettekirjutustel ja näitab seda, 

et normi esimesest poolest (e sisuliselt Konventsiooni art-st 6) 

pole päris õigesti aru saadud. Seaduse seletuskirjas9 on öeldud 

järgmist: „Siinkohal on mõeldud andmeid, mida on vaja 

arvutikelmuse toimepanemiseks. Siia alla saab paigutada näiteks 

teiste isikute isikuandmed, sh krediitkaardi andmed või Interneti-

panga juurdepääsukoodid, mis võidakse andmesubjektilt saada 

pettuse (phishing) või arvutisüsteemis sisalduvatele andmetele 

ebaseadusliku juurdepääsu teel.“. Ei ole mõistetav, miks ei saa 

Arvestatud 
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Interneti-panga juurdepääsukoode subsumeerida „salasõna“ või 

„kaitsekoodi“ mõiste alla või miks ei ole krediitkaardi andmed 

„muud arvutisüsteemile juurdepääsuks vajalikud andmed“ 

dispositsiooni esimese poole mõttes. Seletuskirjas olev viide 

arvutikelmusele on eksitav, sest normist endast nii kitsas tõlgendus 

välja loetav ei ole.  

See „Eesti alternatiiv“ muudab kõik Euroopa Nõukogu poolt ette 

võetud normi kitsendamiskatsed mõttetuks – kui teatud objekt ei 

mahugi esimese viie alternatiivi alla („seade“, „programm“, 

„salasõna“, „kaitsekood“ või „muud arvutisüsteemile 

juurdepääsuks vajalikud andmed“), on ilmselt alati tegu „muude 

[arvuti]kuritegude toimepanemiseks vajalike andmetega“. Nii pole 

karistatav nt mitte üksnes turvalünkade avaldamine (mis peaks 

rahvusvahelise konsensuse järgi olema lubatav), aga kasvõi nt 

operatsioonisüsteemi Windows kasutamine, sest selle programmi 

abil saab suurepäraselt panna toime arvutikuritegusid. 

Peale selle ei laiene dispositsiooni teisele poolele esimese poole 

kohta kehtiv subjektiivse koosseisu abil loodud kitsendus. 

Grammatiliselt on norm sõnastatud nii, et kuritegu on toime 

pandud juba pelga arvutikuritegude toimepanemiseks vajalike 

andmete kasutamisega jne – ei ole vaja, et teo toimepanijal oleks 

eesmärk panna toime arvutikuritegu. 

Seega on dispositsiooni teine pool ebaõnnestunud väga paljude 

inimeste tegevust kriminaliseeriv regulatsioon, mis võib olla 

põhiseaduse mõttes problemaatiline mitte üksnes seonduvalt 

määratletuspõhimõttega, aga ka muudel alustel. See alternatiiv 

tuleb seadusest igal juhul kustutada. 

Viimaks on ebaloogiline ka sanktsioon. Kuivõrd arvutikuritegude 

eest karistatakse kuni kolmeaastase vangistusega, ei saa pelk 

ettevalmistus olla sama range järelmiga. Karistusõigusdogmaatika 

aluspõhimõtteid eiravalt kehtestati selline sanktsioon seetõttu, et 

oleks võimalik teostada jälitustegevust10. Et täna ei ole 

jälitustegevuse läbiviimine enam sanktsiooniraamiga seotud, 

paneme ette langetada karistuse maksimummäär ühe aastani. 

Kokkuvõtvalt paneme ette lähtuda § 2161 formuleerimisel märksa 

enam Konventsiooni art-st 6 ja Direktiivi Eelnõu art-st 7. 

Dispositsiooni teine pool tuleb igal juhul kustutada. Normi 

sõnastus võiks olla järgmine: 

„Käesoleva seadustiku §-s 206, 207, 213 või 217 sätestatud 

kuritegude toimepanemise eesmärgil kavandatud või kohandatud 

seadme või programmi valmistamise, valdamise, levitamise või 

muul viisil kättesaadavaks tegemise eest, samuti salasõna, 

kaitsekoodi või muude arvutisüsteemile juurdepääsuks vajalike 

andmete valmistamise, valdamise, levitamise või muul viisil 

kättesaadavaks tegemise eest, eesmärgiga kasutada seda ise või 

lasta seda kasutada kolmandal isikul käesoleva seadustiku §-s 206, 

207, 213 või 217 sätestatud kuritegude toimepanemiseks, – 

karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.“. 

Formuleering „eesmärgiga kasutada seda ise või lasta seda 

kasutada kolmandal isikul“ on laiem ja õigem kui oleks 
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„eesmärgiga panna toime“. Nimelt põhineb see inglisekeelsel 

konstruktsioonil „with intent that it be used for the“. See 

inglisekeelne lauseosa hõlmab nii olukorrad, kus objekti valdaja 

jne soovib panna kuriteo toime ise, kui ka situatsioonid, kus ta 

soovib anda objekti edasi kolmandale isikule, et too saaks teo 

toime panna. On selge, et karistamisväärne on ka juhtum, kus 

inimene ise ei soovi kuritegu toime panna, vaid nt elatub sellest, et 

hangib kõlblikke objekte ja müüb neid edasi kolmandatele 

isikutele (et nood saaks teod toime panna).  

A6 KarS § 208 on relikt 2008. a arvutikuritegevuse reformi eelsest 

ajast, millel on mitu puudust. See on ebaselgelt sõnastatud, 

süstemaatiliselt mõistetamatu ja eksib tehnoloogilise neutraalsuse 

põhimõtte vastu. Seetõttu teeme ettepaneku tunnistada see 

kasuistliku iseloomuga säte kehtetuks. 

Ei ole võimalik aru saada, kas norm kriminaliseerib aktiveerimata 

pahavara levitamise, et programmi saanud isik selle hiljem käiku 

lasta saaks (s.t et isik, kellele tarkvara levitatakse, soovib seda), 

või teiste arvutit nakatamise (s.o isik, kellele tarkvara levitatakse, 

ei tea sellest midagi ega soovi seda). Grammatiliselt on mõeldavad 

mõlemad tõlgendusviisid. Kui õige on esimene (silmas on peetud 

ettevalmistamist), on arusaamatu, miks on vaja nii § 208 kui 2161; 

kui õige on teine (mõeldud on hilisemaid arvutikuritegusid), ei ole 

mõistetav, miks peab selline norm olemas olema, kui ometigi on §-

d 206, 207 ja 217. 

Seadusandja on siiski ilmselt lähtunud sellest, et § 208 

kriminaliseerib teiste isikut arvutite soovimatu nakatamise. See 

ilmneb 2008. a muudatuste seletuskirjast11, milles lükati järgmise 

selgitusega tagasi Riigiprokuratuuri põhjendatud märkus § 208 

tühistada: „Leiame, et käesolev paragrahv tuleks alles jätta. KarS 

§-s 208 sätestatud käitumine erineb oluliselt §-des 206, 207 ja 

2161 sätestatud tegevustest. Kui viimaste puhul on isiku tahe 

suunatud konkreetse arvutisüsteemi töö või konkreetses 

arvutisüsteemis sisalduvate andmete kahjustamisele, siis 

arvutiviiruse levitamise puhul ei pruugi olla kuriteo objektiks 

konkreetne arvutisüsteem. Arvutiviiruse puhul sageli käivitab selle 

ning põhjustab tahtmatult tagajärje kolmas isik. Levitades 

arvutiviirust, mis ennast ise reprodutseerib, puudub isikul ka 

kontroll selle edasiste tegevuste üle.“. Esiteks on arusaamatu, miks 

seadusandja viitab vaid §-dele 206 ja 207 – § 2161 mainimine on 

üldse sügavalt arusaamatu (vt eelmine lõik) –, mitte aga §-le 217. 

Teiseks on mõistetamatu, mida tähendab väide, et „arvutiviiruse 

levitamise puhul ei pruugi olla kuriteo objektiks konkreetne 

arvutisüsteem“. Levitamine peab tulenevalt § 15 lg-st 1, § 16 lg-st 

1 ja 4 olema kaetud kaudse tahtlusega. Kui kurjategija möönab, et 

tema poolt lahti lastud programm hävitab kellegi arvutis andmeid 

(§ 206), takistab kellegi arvutisüsteemi toimimist (§ 207) või 

võimaldab juurdepääsu kellegi arvutisüsteemile (§ 217) on 

täidetud nii §-de 206, 207 ja 217 kui ka § 208 koosseis – mingit 

suuremat „konkreetsust“ § 208 ei nõua. Kui programmi käivitabki 

kolmas isik, vastutab levitaja teo vahendliku täideviimise eest 

Arvestatud  
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(ülekaaluka teadmisega) § 21 lg 1 alt 2 mõttes. 

Tehnoloogilise neutraalsuse põhimõtte kohaselt ei tohiks 

seadusandja kirjeldada õigusnormis mitte teatud tehnilisi mõisteid, 

vaid tooma välja teatud tegevused ja nende tagajärjed. Peale selle, 

et nt „pahavara“, „nuhkvara“, „viiruse“ jne mõisted ei ole 

tingimata kuigi üheselt arusaadavad, võib sellise loetelu 

sätestamine seaduses kiire tehnilise arengu tõttu ajale „jalgu“ 

jääda. 

A7 Konventsiooni art 3 järgi peab osapool kriminaliseerima 

ebaseadusliku pealtkuulamise; sellise kohustuse näeb ette ka 

Direktiivi Eelnõu art 6. Kuuldavasti on Eesti Vabariik esindanud 

välissuhtluses seisukohta, et Eesti ei eksi Konventsiooni art 3 

nõude vastu tulenevalt sellest, et kõik art-s 3 sätestatud tegevused 

on karistatavad § 137 järgi (ebaseaduslik jälitustegevus). Ilmselt 

võiks kõne alla tulla ka § 156. Need sätted on juba iseenesest 

problemaatilised, kuivõrd ei saa välistada, et nende pinnalt võiks 

tekkida probleeme seoses põhiseadusliku määratletusnõudega 

(selle kohta saadetakse Riigikohtu seisukohad peagi). Peale selle 

tekib küsimus seoses §-ga 217. Kui öelda, et ebaseaduslik 

pealtkuulamine on hõlmatud §-st 137, võiks ju samamoodi väita, 

et § 137 alla kuuluvad ka juhtumid, kus keegi hangib endale 

juurdepääsu arvutisüsteemile. Seega oleks mittevajalik ka § 217. 

Tuleb olla nõus Konventsiooni autoritega, et konkreetset tegevust 

tuleb karistusnormis kirjeldada võimalikult täpselt. Ähmaselt 

sõnastatud üldklauslid võivad tekitada olulist õiguslikku 

ebaselgust. 

Isegi kui nõustuda sellega, et § 137 või 156 hõlmab endas ka 

ebaseaduslikku pealtkuulamist Konventsiooni art 3 tähenduses, ei 

vasta need sätted siiski Konventsiooni ja Direktiivi Eelnõu 

nõuetele. § 137 ei saa tulenevalt formuleeringust „teise inimese“ 

kuidagi hõlmata juriidiliste isikute kohta teostatavat 

pealtkuulamist. Peale selle ei ole sätestatud juriidilise isiku 

vastutust (seda nõuab Konventsiooni art 12 ja Direktiivi Eelnõu art 

11). Ka § 156 ei näe ette juriidilise isiku vastutust. Vaid rahaline 

karistus § 156 sanktsioonina ei vasta Direktiivi Eelnõu art 9 lg 2 

nõuetele. 

Seega teeme ettepaneku lisada seadusesse eraldi norm, kus oleks 

sätestatud karistus Konventsiooni art-le 3 vastava teo eest. 

Mitte arvestatud, 

arvamuse esitajaga läbi 

räägitud  

 

Õiguskantsler 

nr märkus kommentaar 

2 Teen ettepaneku näha eelnõus KarS § 78 puudutava 

muudatuse jõustumine ette üldises korras (mitte alates 

01.01.2015). Leian, et kõnealuse muudatuse jõustamiseks ei 

ole täiendav üleminekuaeg vajalik ning põhiseadusvastasuse 

kõrvaldamise vajadus kaalub üles erandi tegemise eelnõu 

üldisest jõustumisajast. Samuti ei mõjuta seadustiku üldosa 

muudatuste erinev jõustumisaeg seletuskirja lk-l 130 

Mittearvestatud – eelnõus on 

ilmselt ka teisi norme, mille 

jõustumine tuleb eraldi üle 

vaadata. Samas sõltub see 

eelkõige eelnõu menetlemise 

kiirusest – jõustumise juurde 

tullakse tagasi eelnõu edasise 
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väljatoodud kaalutlust, mille järgi aasta algusest jõustumisel 

on võimalik ka süütegude statistika kogumisel muudatustega 

arvestada. 

menetluse käigus.  

3jj Eelnõuga muudetakse KarS § 169 ja 170, mis näevad ette 

kriminaalvastutuse nii lapse ülalpidamise kohustuse 

rikkumise kui vanema ülalpidamise kohustuse rikkumise eest 

(muude perekonnaseadusest tulenevate 

ülalpidamiskohustuste rikkumine ei ole karistatav praegu ega 

ka eelnõu järgi). Eelnõuga muudetakse need rikkumised 

kuriteost väärteoks. Leiate, et tegu on 

ülekriminaliseerimisega. 

Toetudes praktilisele kogemusele lasteombudsmanina, pean 

siinkohal vajalikuks rõhutada, et elatise mittemaksmine 

(valdavalt isade poolt) on Eestis väga tõsiseks probleemiks, 

mille tõttu kannatavad eelkõige lapsed ja nende heaolu. 

Justiitsministeerium on küll pidevalt tegelenud sellega, 

kuidas muuta lastele elatise väljamõistmine tõhusamaks3. 

Justiitsministeeriumi poolt teostatud „KarS § 169 ja § 170 

kehtetuks tunnistamise võimalike mõjude analüüsist“ nähtub, 

et üheks peamiseks probleemiks KarS § 169 rakendamisel on 

see, et ei õnnestu tõestada elatise mittemaksmise 

kuritahtlikkust (mis on selle kuriteo koosseisuline tunnus). 

Väljendate eelnõu seletuskirjas muu hulgas ka seisukohta, et 

edaspidi oleks ülalpidamiskohustuse rikkumiste väärteona 

menetlemine ajalises plaanis kiirem. Samal ajal osutate, et 

praktikas enamus sellised kriminaalmenetlusi lõpetatakse 

otstarbekusest. Sama menetluslik võimalus on ette nähtud ka 

väärteomenetluses. Seega võib küsida, kuidas sobitub 

plaanitav muudatus lastele elatiste väljamõistmise 

tõhustamise tegevusega, kuna võib anda avalikkusele 

vastupidise signaali ning mõjuda julgustavalt elatise 

mittemaksjatele. 

Arvestatud, sätte sõnastust 

parandatud. 

5jj 

7 

KarS §-s 180 sisalduva kuriteo – alaealisele vägivalla 

eksponeerimine – ebaõigussisu ei ole Teie hinnangul nii 

oluline, et tegu oleks karistatav kuriteona, seetõttu näeb 

eelnõu ette kuriteokaristuse asendamise väärteokaristusega. 

Arvestades tänapäeva noorte arengu kiirenemist, on eelnõus 

toodud kaitstava isiku vanuse piir 14 aastale. Edaspidi jääks 

karistatavaks üksnes julmust propageeriva teose 

eksponeerimine, mis võimaldab selgemini piiritleda 

karistamisväärseid tegusid igapäevaelus ette tulevatest 

olukordadest. 

Möönan, et igapäevaelus aeg-ajalt ettetulevaid situatsioone 

(sh internetimaterjalid) arvestades võib piiri tõmbamine olla 

karistusväärse vägivalla demonstreerimise suhtes 

problemaatiline. Samuti olen teadlik registreeritud kuritegude 

statistikast, mille järgi KarS § 180 on praktikas harva 

rakendatav karistusnorm. Eeltoodut uuringuandmeid arvesse 

võttes ei pruugi alla 14-alaealisele vägivalla teadliku 

Seisukoht teadmiseks võetud, 

seletuskirja täiendatud. 
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eksponeerimise dekriminaliseerimine aga olla laste parimates 

huvides. 

Probleemitu ei ole ka kaitstava alaealise vanuse piiri 

langetamine. Avaldan kahtlust, kas 14-aastastele ja 

vanematele lastele teadlikult julmust propageeriva teose või 

selle reproduktsiooni üleandmise, näitamise või muul viisil 

teadvalt kättesaadavaks tegemise või sellise isiku nähes 

looma põhjuseta tapmise või piinamise või talle muul viisil 

vägivalla teadva eksponeerimise dekriminaliseerimisega 

kaasnev sõnum avalikkusele tagab laste parimate huvide 

kaitse. 

8 Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks alaealise poolt tubaka ja 

alkoholi ostmise eest ettenähtud karistused. Nõustun selle 

muudatusega, kuna ka minu hinnangul peaks riigipoolsel 

sekkumisel olema põhirõhk sellel, et alkohol ja tubakas ei 

oleks alaealistele kättesaadavad ning tulemuslikum on 

alaealistele suunatud uimastialane ennetustöö, mitte 

karistamine. 

Teadmiseks võetud. 

9 KarS § 102-3 lg 1 loob uue kuriteokoosseisu, mille järgi 

muutub karistatavaks alla 15-aastase lapse sunduslik 

relvajõududesse võtmine või värbamine või tema aktiivsesse 

sõjategevusse kaasamine. Pööran Teie tähelepanu asjaolule, 

et ÜRO lapse õiguste konventsiooni fakultatiivprotokolli 

laste relvakonfliktidesse kaasamise kohta (A/RES/54/263), 

mille ratifitseerimine on Riigikogu menetluses (442 SE), art 

2 sätestab, et osalisriigid tagavad, et alla 18 aasta vanuseid 

isikuid ei värvata sunniviisiliselt nende relvajõududesse. 

Arvestades, et sama paragrahvi teise lõike puhul olete 

seletuskirjas viidanud kõnealusele protokollile, siis oleks 

asjakohane arvestada sellega ka esimeses lõikes ning 

sätestada, et karistatav on alla 18-aastase lapse sunduslik 

relvajõududesse võtmine või värbamine või tema aktiivsesse 

sõjategevusse kaasamine. 

Arvestatud. 

10 KarS §-st 274 (vägivald võimuesindaja ja avalikku korda 

kaitsva muu isiku suhtes) kustutatakse tunnus „avalikku 

korda kaitsev muu isik“ kui sisustamata õigusmõiste, mis ei 

võimalda piisava täpsusega määratleda kaitstavate isikute 

ringi. Toetan seda muudatust (sh arvestades jõustumata 

korrakaitseseadusega kaasnevaid muudatusi nagu näiteks 

avaliku korra eest vastutava isiku mõiste), kuid selguse 

huvides võiks kaaluda seletuskirja täiendamist. Soovitav 

oleks viidata Riigikohtu seisukohale, mille järgi turvatöötaja, 

kelle pädevusse ei kuulu üksnes valveobjekti puutumatuse 

tagamine, vaid teatud asjaoludel seadusest tulenevalt ka 

avaliku korra kaitse, on selle normi mõttes avalikku korda 

kaitsev muu isik. Muudatuse tagajärjel on turvatöötaja 

ründamine edaspidi karistatav üksnes isikuvastase süüteona 

(nagu on ära märgitud ka eelnõu seletuskirja lisaks 2 olevas 

KarS mõjude tabelis KarS § 121 juures, mitte aga seletuskirja 

Arvestatud  
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põhitekstis). 

11 Eelnõuga sõnastatakse ümber avaliku koosoleku seaduse 

(AvKS) § 142 lg 1, kuna kehtivas redaktsioonis kattub see 

väärteokoosseis keelatud koosoleku osas KarS §-ga 265. 

Sätte sel viisil muutmine on õigusselguse aspektist 

möödapääsmatu. Näen siiski keelatud koosoleku 

kriminaliseerimisel mõningast probleemi seoses AvKS § 3 

punktis 4 sätestatud keelatud koosoleku ühe tunnusega „ 

riivab kõlblust“. Kuna selle määratlemata õigusmõiste 

sisustamine on ajas ja ruumis muutuv ning keelatud 

koosoleku korraldamine on kuriteona karistatav ka kaudse 

tahtlusega, siis soovitan Teil kaaluda sellise teo kuriteona 

karistatavuse vajalikkust ja/või võimalust nimetatud 

koosseisutunnust täpsustada. 

AvKS muudatused on 

eelnõust välja jäetud seoses 

korrakaitseseaduse muutmise 

ja rakendamise seadusega  

12jj Eelnõuga tühistatakse enamus andmete esitamata jätmise ja 

valeandmete esitamise väärteokoosseise haruseadustes ja 

koondatakse ühte karistusnormi KarS § 280 lõikes 1. Uue 

väärteokoosseisu järgi on karistatav ametiasutusele teadvalt 

valeandmete esitamine või andmete esitamata jätmine, kui 

andmete esitamine oli seadusest tulenevalt ette nähtud. 

Eelnõu edasise menetluse käigus tuleb täpsustada, kas KarS 

§-s 280 nimetatud ametiasutuseks on üksnes avalikku võimu 

teostavad asutused avaliku teenistuse seaduse (ATS) § 6 

mõttes või on sätte eesmärk hõlmata valeandmete esitamine 

või seadusega nõutavate andmete esitamata jätmine mistahes 

haldusorganile (haldusmenetluse seaduse § 8 lg 1). Esimesel 

juhul oleks välistatud näiteks valeandmete esitamine Eesti 

Töötukassale (avalik-õiguslik juriidiline isik) või 

halduslepingu alusel riiklikku registrit pidamist korraldavale 

isikule. Seadustehniliselt oleks võimalik jääda ka ATS mõttes 

ametiasutuse mõiste juurde ja lisada vajalikud sätted 

haruseadustesse. 

Samuti tekitab küsimusi see, kas valeandmete esitamise 

väärteokoosseis hõlmab vaid juhte, kui seadus näeb ette 

sõnaselge kohustuse andmeid esitada ning see ei pruugi 

seonduda käimasoleva haldusmenetlusega (nt kohustus 

teavitada Sotsiaalkindlustusametit vanemahüvitise 

määramise aluseks olnud asjaolude muutumisest) või on 

kaetud ka juhud, kui isik taotleb tegevusluba või toetust, kuid 

selle taotlemise käigus jätab mingid andmed esitamata. 

Haldusõiguslikult on sellise situatsiooni lahendusi kolm: 

tema taotlus jäetakse läbi vaatamata või rahuldatakse taotlus 

osaliselt või taotlus rahuldatakse, kuid hiljem tunnistatakse 

haldusakt kehtetuks/muudetakse. Leian, et väärteokoosseisu 

sisaldumine haruseaduses võimaldab normi adressaadil 

paremini mõista karistatava teo olemust, eelnõu 

heakskiitmise järgselt üldkoosseisuna võib see laieneda ka 

seni mittekaristatavatele olukordadele. 

Kokkuvõtlikult soovitan seega analüüsida ja selgitada 

Osaliselt arvestatud, KarS § 

280 lg 1 sõnastust on 

täpsustatud  
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lähemalt valeandmete esitamise koosseisu seoses 

haldusmenetluse läbiviimisega, eesmärgiga saavutada 

karistusnormi vastavus määratletuse põhimõttele. 

16jj Eelnõuga muudetakse kohaliku omavalitsuse korralduse 

seaduse (KOKS) §-des 662 ja 663 sätestatud vastutust 

kohaliku omavalitsuse volikogu määrustega kehtestatud 

kaevetööde ning koerte ja kasside pidamise eeskirjade 

rikkumise eest. Mõlema sätte puhul kitsendatakse 

süüteokoosseisu piire, lisades täiendavaid tunnuseid: nt on 

kavandatavate muudatuste kohaselt valla- või linnavolikogu 

kehtestatud kaevetööde eeskirja rikkumine üksnes siis 

karistatav, kui sellega põhjustati oht inimese elule või 

tervisele või looduskeskkonnale. 

Olen varasemalt läbiviidud menetluste tulemusel asunud 

seisukohale, et õigusnormid, mis reguleerivad kohaliku 

omavalitsuse pädevust ja volitusi loomapidamise ning 

kaevetööde reguleerimisel, on põhiseadusega vastuolus. 

Minu seisukoht pole tänaseni muutunud ja leian endiselt, et 

KOKS § 22 lg 1 punktid 361 ja 362, on põhiseadusega 

vastuolus osas, mille kohaselt on koerte ja kasside pidamise 

ning kaevetööde eeskirjade kehtestamine kohaliku 

omavalitsuse volikogu ainupädevuses. Seda põhjusel, et 

nimetatud sätted ei vasta PS § 3 lõikest 1 tulenevatele 

volitusnormi nõuetele ega täpsusta piisaval määral kohaliku 

omavalitsuse volikogule antud määrusandliku volituse sisu, 

ulatus ja eesmärki. 

KOKS § 22 lg 1 punktidega 361 ja 362 on olemuslikult 

seotud ka normid, mis näevad ette karistusõigusliku 

vastutuse koerte ja kasside pidamise ning kaevetööde 

eeskirjade rikkumise eest. Seega leian, et ka KOKS §-d 662 

ja 663 on põhiseadusega vastuolus seni, kuni nendes sätetes 

nimetatud eeskirjade kehtestamiseks puuduvad 

põhiseaduspärased volitusnormid. Olen küll teinud 

asjaomastele ministritele soovitusi koostada seaduseelnõu, 

millega kõrvaldataks KOKS § 22 lg 1 punktide 361 ja 362 

põhiseadusevastasus, ent kahjuks kehtivad vaidlusalused 

sätted tänaseni muutmata kujul. 

Mõistan, et karistusõiguse revisjoni ei hõlma kaevetööde või 

loomapidamise nõuete täpsustamist. Koerte ja kasside 

pidamise ning kaevetööde eeskirjade rikkumise eest 

ettenähtud karistusõigusliku vastutuse piiramine on tervitatav 

samm. Leian aga, et ka eelnõujärgsed täpsustused ei kõrvalda 

KOKS §-de 662 ja 663 vastuolu põhiseadusega, kuna 

nimetatud süüteokoosseisud sisaldaksid endiselt blanketset 

viidet kohaliku omavalitsuse õigustloovale aktile, mille 

andmiseks pole seadusandja kehtestanud põhiseaduse 

nõuetele vastavat volitusnormi. 

Täiendavalt juhin tähelepanu sellele, et tõstatasin küsimuse, 

kuidas lahendada KOKS § 22 lg 1 punkti 362 vastuolu 

põhiseadusega, ka korrakaitseseaduse muutmise ja 

Teadmiseks võetud. 
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rakendamise seaduse eelnõu menetlemise raames. Kuigi 

siiani ei ole koerte ja kasside (jt loomade) pidamisega 

seonduvaid norme viimatinimetatud eelnõusse lisatud, 

loodan, et see leiab aset edasise menetluse raames. Kaalun ka 

vastavasisuliste märkuste esitamist Riigikogu 

õiguskomisjonile, kes palus minu arvamust 

korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu 

kohta. 

21jj Seoses eelnõus kavandatud ehitusseaduse muudatustega 

tahan juhtida Teie tähelepanu ühele hiljuti minu menetluses 

olnud küsimusele seoses energiamärgistega. 

Ehitusseaduse (EhS) § 32 lõikest 7 ning § 29 lg 2 punktidest 

6 ja 7 tuleneb hoone või selle eraldi kasutatava osa (nt 

korteri) omaniku kohustus tagada hoone või selle osa 

tasulisel võõrandamisel või kasutusse andmisel (nt välja 

üürimisel) kehtiva energiamärgise olemasolu ja võimalus 

sellega tutvuda. See kohustus kehtib hoone või selle eraldi 

kasutatava osa võõrandamisel või kasutusse andmisel 

sõltumata hoone püstitamise või tasu eest omandamise 

ajast10. Seejuures näeb EhS § 691 ette väärteokaristuse 

energiamärgise puudumise eest hoone või selle eraldi 

kasutatava osa tasulise võõrandamise korral. 

Oma menetluse käigus leidsin11, et ehitusseaduse ülaltoodud 

sätete rakendamisel võib praktikas tekkida olukord, kus 

näiteks üks korteriomanik on sunnitud korteri üürile andmisel 

või selle võõrandamisel tellima energiamärgise tervele 

kortermajale, kui ühistu juhatus või kaasomandi eseme 

valitseja seda mingil põhjusel teinud ei ole või ei tee.12 Seda 

põhjusel, et energiamärgiseid saab reeglina tellida vaid 

hoonele tervikuna, mitte üksikutele korteritele.13 Viitan, et 

isegi kui õiguslikus mõttes võib ühel korteromanikul olla 

tõesti võimalik tervele kortermajale energiamärgis tellida, 

siis võib see praktilistel põhjustel olla raskendatud (kulukas) 

kui mitte võimatu – nimelt ei pruugi korteriomanikule alati 

olla vabalt kättesaadavad kõik energiamärgise tellimiseks 

vajalikud lähteandmed. Samas näeb EhS § 691 ette karistuse 

ka korteriomanikele, juhul kui korteri võõrandamisel või 

üürile andmisel energiamärgis puudub. 

Eeltoodud arutuluskäigu valguses on mul tekkinud kahtlus, 

kas energiamärgise tellimise kohustuse teatud olukordades 

lõppastmes korteriomaniku õlgadele asetamine ja eelkõige 

selle sidumine ehitusseaduses ette nähtud väärteokaristusega 

on mõõdukas. Arvestades seejuures karistusseadustiku 

eelnõu üht läbivat joont – ülemäärase karistatavuse 

kõrvaldamist ja võimalusel väärteokaristuse haldussunniga 

asendamist – teen Teile ettepaneku kaaluda ka üldisemalt (s.t 

mitte üksnes korteriomanike kontekstis) ehitusseaduses 

sätestatud energiamärgise olemasolu tagamise kohustuse 

väärteokaristusega sidumise vajalikkust. 

Lisaks märgin, et eelnõu näeb praeguses versioonis ette 

Eelnõust välja jäetud. 
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mitmete ehitusseaduse väärteokaristusi ette nägevate sätete 

kehtetuks tunnistamise. Seda just põhjendusega, et vajalik 

eesmärk on võimalik saavutada pigem haldussundi 

rakendades (seletuskirja lk 78). Pean vajalikuks tähelepanu 

juhtida, et muu hulgas plaanitakse eelnõu kohaselt kehtetuks 

tunnistada EhS § 68, mis näeb ette vastutuse EhS §-s 29 

loetletud ehitise omaniku kohustuste eiramise eest. Märgin, 

et EhS §-s 29 loetletud kohustuste hulgas on ka hoone või 

selle eraldi kasutatava osa omaniku kohustus tagada 

energiamärgise olemasolu. Samas ei näe eelnõu ette sisuliselt 

seotud EhS § 691 kehtetuks tunnistamist, mis näeb ette 

vastutuse energiamärgise puudumise eest hoone ja selle 

eraldi kasutatava osa tasulisel võõrandamisel ja kasutusse 

andmisel. 

26 Seletuskirja lk-l 16 (KarS §-de 57, 58 ja 601 muudatused) on 

toodud näide olukorrast, kus asjaolu, mida üldjuhul 

arvestatakse karistust raskendavana, võib teatud juhtudel 

kõne alla tulla ka karistus kergendavana: „Nt alaealiste puhul 

võib kuriteo toimepanemine olla mitte raskendav, vaid 

hoopis kergendav asjaolu: tulenevalt sotsiaalsest 

ebaküpsusest võib koos teistega tegutsemine mõjutada 

alaealise isiku käitumist olulisel määral.“. Näite sõnastusest 

ei selgu paraku üheselt, kuidas kuriteo toimepanemine on 

karistuse raskust mõjutav asjaolu, kas mõeldud on varasemat 

toimepanemist või toimepanija vanust või süüteo 

grupiviisilist toimepanemist vmt. 

Eelnõust välja jäetud. 

27 Seletuskirja lk-l 69 on pealkirjas (Karistusseaudustiku) ja 

eelnõus KarS § 1023 lõikes 1 („sunduslik relvajõududesse 

võtmise“) on täheviga. 

Arvestatud. 

28 Seletuskirja lk-l 127 kajastab seaduse rakendamisega 

kaasnevaid tegevusi, kulusid ning tulusid. Eraldi peatutakse 

eelnõu jõustumisega kaasnevatel koolitustel ja 

teavitamistegevusel. Samas märgitakse koolituse 

sihtrühmana uurijaid, prokuröre ja kohtunikke, kuid koolitus 

ei puudutaks seletuskirja järgi kohtuväliseid menetlejaid. 

Samal ajal puudutab eelnõu olulises osas ka 

väärteomateriaalõigust. 

Arvestatud  

 

Riigikontroll 

nr märkus kommentaar 

1 Eelnõu kohaselt tunnistatakse kehtetuks KarS § 242 lõige 1 p 

1, mille osas viidatakse eelnõu seletuskirjas 

määratletusnõudele, sest ei ole võimalik tuvastada, kas 

tekitati kahju ja kui suur see on. Eelnõu seletuskirjas 

märgitakse, et piiratud või konfidentsiaalse tasemega 

riigisaladuse puhul piisab väärteovastutusest riigisaladuse ja 

salastatud välisteabe seaduses. Seega jääb eelnõu kohaselt 

Arvestatud, muudatusest 

loobutud. 
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kriminaalkorras karistatavaks tegu juhul, kui selle objektiks 

oli salajase või täiesti salajase tasemega riigisaladus või 

salastatud välisteave. Riigikontrolli arvates ei ole 

riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses toodud 

väärteokoosseisud piisavad selleks, et tagada vajalik riigi 

julgeoleku huvide kaitse. Kui teatud juhtudel on mõistetav 

väärteovastutus, siis olulisemate rikkumiste korral on 

kriminaalkorras karistamine põhjendatud ka piiratud või 

konfidentsiaalse tasemega riigisaladuse korral. Arvestades 

seejuures, et näiteks KarS § 243 kohaselt on kriminaalkorras 

karistatav asutusesise teabe edastamine, mis on näiteks palju 

vähemtähtsam piiratud või konfidentsiaalse tasemega 

riigisaladuse edastamisest. 

2 Eelnõu kohaselt tunnistatakse KarS § 253 kehtetuks, mis 

puudutab sundkoormiste täitmata jätmist. Kriminaalkorras on 

hetkel karistatav sõjaseisukorra ajal sundvõõrandamise, 

sundkasutuse või isikule määratud muu sundkoormise 

täitmata jätmine. Eelnõu seletuskirja kohaselt saab vajaduse 

korral tugineda riigikaitseliste sundkoormiste seaduse §-le 

42, kuigi samas moodustab eelnõu seletuskirja KarS § 261 

kohaselt täiendavalt sõjaseisukorra ajal koormise täitmata 

jätmine eraldi kuriteokoosseisu. Riigikaitseliste 

sundkoormiste seadus § 42 puudutab töökohustuste 

hüvitamist, mistõttu on seletuskirjas vastav viide vale, õige 

viide peaks olema §- le 422. Riigikaitseliste sundkoormiste 

seadus § 422 kohaselt on sätestatud väärteovastutus 

sõjaseisukorra ajal riigikaitseliseks vajaduseks vara 

sundvõõrandamiseks ja sundkasutusele võtmiseks pädeva 

voliniku tegevuse takistamise eest vara sundvõõrandamisel 

või sundkasutusele võtmisel. Kuna sundkoormiste tähendus 

on riigikaitseliste sundkoormiste seaduse § 2 kohaselt laiem 

(sundvõõrandamine, sundkasutus ja sundvaldus, 

veokohustus, töökohustus), siis on osad sundkoormiste 

täitmata jätmised või vajalike tegevuste takistamised sisult 

eelnõus toodud muudatuse kohaselt katmata, mistõttu peaks 

täiendama selles osas vastavat väärteokoosseisu või 

täpsustama seletuskirja. 

Mittearvestatud. 

Ülejäänud juhtudel on 

kohaldatav muud sunni 

vormid. 

3 Eelnõu seletuskirja kohaselt tunnistatakse KarS § 292 

kehtetuks, mis puudutab andmekogu pidamise nõuete 

rikkumisi, kuna rikkumise näol on tegemist ametniku poolt 

toimepandud rikkumisega, millele reageerimiseks piisab 

distsiplinaarvastutusest. Distsiplinaarkaristuse määramine 

toimub töötajate distsiplinaarvastutuse seaduse alusel. Alates 

2013. a ei kohaldata töötajate distsiplinaarvastutuse seadust 

töölepingulistele suhetele. Kuna võib eeldada, et uue ATS 

kohaselt on andmekogu pidamise nõuete järgimine osaks 

töölepingulistes suhetes olevale töötajale, siis ei ole vastav 

viide distsiplinaarvastutusele seletuskirjas asjakohane. 

Seletuskirja on täiendatud – 

töötajate osas kohalduvad 

töölepingu seaduse meetmed 

(nt hoiatused, töölepingu 

lõpetamine) 

4 Eelnõuga muudetakse KarS § 300, millega täpsustatakse Arvestatud. 
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riigihangete nõuete rikkumise teokoosseisu. Eelnõus toodud 

KarS § 300 lg 1 muudatuse kohaselt ei ole selge, kuidas saab 

lause teise osa järgi olla võimalik anda eelis hankemenetluses 

osalejale või võimalikule osalejale, kui eelnevalt on 

märgitud, et nõutavat hankemenetlust ei ole korraldatud. Kui 

ei ole hankemenetlust korraldatud, siis ei saa olla ka osalejaid 

või võimalikke osalejaid. Samuti on teokoosseisu 

määratlemisel viidatud eraldi hanke osadeks jaotamisele, mis 

sisult vastab hankemenetluse korraldamata jätmisele. Juhime 

tähelepanu riigihangete seaduse §- le 22, mille kohaselt võib 

hanget jaotada osadeks, kuid osadeks jaotamise eesmärgiks ei 

tohi olla riigihanke teostamiseks kehtestatud korra või nõuete 

eiramine. Arvestades, et juhtudel, kus osadeks jaotamise 

eesmärgiks on olnud kehtestatud korra või nõuete eiramine, 

on tegemist sisult hankemenetluse korraldamata jätmisega, 

siis ei ole vajalik eraldi viidata osadeks jaotamisele. 

Täiendavalt võiks eelnõu seletuskirjast selguda, kas 

kriminaalkorras karistamine on seotud ainult 

hankemenetlustega või kuuluvad antud koosseisu alla ka 

lihthanke korraldamisega seotud rikkumised. 

5 Eelnõu seletuskirja kohaselt tunnistatakse riigihangete 

seaduse § 111 punktid 1,3,4 ja 7 kehtetuks. Kuigi eelnõust 

selgub täpne lõige, siis seletuskirja esimeses lauses puudub 

vajalik viide täpsemale lõikele. 

Arvestatud. 

 

Riigiprokuratuur 

nr märkus kommentaar 

1 KarS § 5 lg 2. Teeme ettepaneku täpsustada normi teksti ja 

siduda see „teo“ mõistega, sõnastades selle näiteks 

järgnevalt: 

„(2) Seadusel, mis: 

1) välistab teo karistatavuse, kergendab karistust või muul 

viisil leevendab isiku olukorda, on tagasiulatuv jõud isiku 

suhtes, kellele ei ole karistust selle teo eest jõustunud 

otsusega mõistetud ega määratud; 

2) välistab teo karistatavuse, karistamise vangistusega või 

kergendab karistust, on tagasiulatuv jõud isiku suhtes, kes 

kannab selle teo eest temale mõistetud vangistust.“; 

Arvestatud osaliselt § 5 

sõnastust on muudetud (vt ka 

Riigikohtu ettepanekud) 

2 KarS § 46. Seletuskirjas võiks täpsustada, kas ja mitmele 

juriidilisele isikule KarS kehtivusajal selline karistus on 

mõistetud. 

Arvestatud  

3 KarS § 58 lg 2. Eelnõu tekst sätestab järgmist: „Käesoleva 

paragrahvi lõikes 2 (mõeldakse tõenäoliselt lõiget 1) 

loetletud asjaolud ei välista muude raskendavate asjaolude 

arvestamist.“ Seletuskirjas selgitatakse, et karistust 

raskendavad asjaolud on kõik süüd raskendavad asjaolud. 

Samuti on seletuskirjas lause, et „kuigi karistust raskendavate 

Eelnõust välja jäetud. 
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asjaolude puhul on antud kinnine loetelu, ei tähenda see, et 

muid isiku süüd suurendavaid või raskema karistuse kasuks 

rääkivaid asjaolusid ei võiks ega tuleks arvestada.“ 

Eeltoodu pinnalt tuleks § 58 lg 2 teksti tuua sisse „süü“ 

mõiste ja sõnastada see näiteks järgnevalt: 

„Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud asjaolud ei välista 

muude süüd raskendavate asjaolude arvestamist.“ 

Lisaks tuleks selgitada seletuskirjas täpsemalt selle sätte 

mõtet ja vahekorda § 58 lg-ga 1. Karistusõiguse 

määratletuspõhimõte nõuab, et süüd raskendavad asjaolud 

oleksid seaduse tasandil siiski konkreetselt kirjas. Üheks 

võimaluseks on mõista § 58 lg 2 selliselt, et need muud süüd 

raskendavad asjaolud on eelkõige nö koosseisu sisesed 

raskendavad asjaolud. Näiteks saab väita, et muudel sarnastel 

tingimustel on selle isiku süü suurem, kes varastab 4000 €, 

selle isiku süüst, kes varastab 2000 €. Samas KarS § 58 lg 1 

kontekstis kummalgi juhul süüd raskendavaid asjaolusid ei 

esine ning karistuse erinevust saabki põhjendada eelkõige nö 

koosseisusisese süü erinevusega. 

4 KarS § 69. Soovitame teha täiesti eraldi lõike 

vabadusekaotuse päevade ja ÜKT tundide vahekorra kohta. 

Praeguse lahendusega sisaldub muidu üks ja sama 

regulatsioon korraga nii § 69 lg-s 1 kui ka lõikes 6. Samuti 

võiks seletuskirjas teha viite uuringule „Üldkasuliku töö 

tulemuslikkuse parandamise võimalustest“ 

(Kriminaalpoliitika analüüs. Nr 10/2012). 

Arvestatud sisuliselt, § 69 

teksti on muudetud 

5 KarS § 73 lg 2-1 ja § 74 lg 2-1 võiks sisalduda parema 

arusaadavuse huvides täiend, et need käivad vangistuse 

osaliselt täitmise pööramise kohta, sõnastades need näiteks 

järgmiselt: 

„Kuriteo toimepanemise ajal nooremale kui 

kaheksateistaastasele isikule mõistetud vangistuse osaliselt 

täitmisele pööramisel on kohe ärakandmisele kuuluva 

vangistuse pikkus kuni 30 päeva.“;. 

Samuti tekitab antud normide kohaldamine probleeme 

järgmistel juhtumitel. Alaealistele reaalse vangistuse 

mõistmine on üldjuhul nagunii erandlik ja seotud raskete 

kuritegudega, mistõttu ei ole välistatud, et alaealine on 

viibinud enne kohtuotsuse tegemist vahi all (mille pikkus 

enamikel juhtudel on üle 30 päeva). Kas sellisel juhul võib 

30-ne päevase šokivangistuse mõista alaealisele lisaks vahi 

all oldud ajale või tuleb vahi all pidamise aeg lugeda 

šokivangistuse hulka (KarS § 68 lg 1), mis sisuliselt välistab 

selle kohaldamise juhtudel, kui alaealine on olnud vahi all? 

Seda tuleks seletuskirjas selgitada. 

Teine probleem on seotud Riigikohtu tänaste seisukohtadega, 

kes on KarS süstemaatilise tõlgendamise pinnalt asunud 

seisukohale, et karistusest tingimisi vabastamisel tuleb 

lähtuda põhimõttest, et tingimisi vabastatu katseaeg peab 

Sätet muudetud. 
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olema mõistetud vangistusest pikem (RKKK 3-1-1-99-06, p 

20 ja 3-1-1-59-07, p 13). Eriti puudutab see KarS § 74 

kohaldamist, kus maksimaalseks katseajaks on ette nähtud 3 

aastat. Seega näiteks juhul, kui alaealine mõistetakse süüdi 

KarS § 118 järgi (minimaalne karistus 4 aastat vangistust), 

puudub sisuliselt võimalus tema nii tingimisi KarS § 74 

alusel vabastamiseks kui ka šokivangistuse mõistmiseks. 

Seletuskirjas tuleks seetõttu rõhutada, et seadusandja tahe 

vähemalt alaealiste puhul on selline, et katseaeg võib olla 

lühem kui mõistetud vangistus. 

6 KarS § 76 lg 2 ja 4. Kuna tegemist on seadusest tuleneva 

absoluutse kohutusega isik vanglast vabastada, tuleks 

kaaluda, kas selle otsuse peaks tegema kohus. Kohtul selles 

küsimuses eelnõu pinnalt otsustusvabadus puudub, mistõttu 

on küsitav, kas kohtusüsteemi ressursside kulutamine on 

mõistlik. Teine variant oleks siduda kohustuslik vabastamine 

isiku allutamisega elektroonilisele järelevalvele (mille 

eelduseks on isiku nõusolek). Sellisel juhul on kohtu roll 

sisulisem antud protsessis. Samas, kui alaealine ei ole 

elektroonilise järelevalvega nõus, oleks tema vabastamine 

siiski võimalik KarS § 76 lg 1 ja 3 alusel, mis on aga kohtu 

õigus, mitte kohustus. 

Mittearvestatud, vabastamine 

toimub tingimisi 

ennetähtaegselt koos katseaja 

ja käitumiskontrolli aja 

määramisega ning kohus 

saab panna isikule 

täiendavaid kohustusi KarS § 

75 lõike 2 kohaselt, mida 

vangla ei saaks automaatsel 

vabastamisel teha.   

7 KarS § 78 lg 1 muudatus lahendab küll seletkuskirjas toodud 

probleemi, samas põhjustab aga uue vastuolu. KarS § 74 lg 1 

sätestab (eelnõu seda ei muuda), et süüdimõistetu peab täitma 

talle katseajaks kooskõlas KarS §-ga 75 pandud 

kontrollnõudeid ja kohustusi. Seega ajaliselt kuuluvad 

kontrollnõuded katseaja sisse. KarS § 78 lg 1 (eelnõu) 

sätestab, et katseaeg hakkab jooksma kohtulahendi 

kuulutamisest, samas käitumiskontrolli 

hakatakse kohaldama aga alles pärast kohtulahendi 

jõustumist. Arvestades siinkohal veel ka seda, et katseaja 

kestust lühendatakse 6-le kuule (KarS § 74 lg 3), võib 

eelkõige üldmenetluses tekkida olukord, kus katseaeg saab 

läbi enne kohtuotsuse jõustumist, mistõttu pole võimalik 

enam kohaldada ka käitumiskontrolli. Eeltoodud põhjustel 

võiks regulatsioon olla selline, et katseaeg ja 

käitumiskontroll vähemalt KarS § 74 puhul hakkavad 

kulgema kohtuotsuse jõustumisest ning teha eraldi 

regulatsioon olukorraks, kui isik paneb uue kuriteo toime 

otsuse tegemise ja jõustumise vahel, mis oleks eelneva 

karistuse täitmisele pööramise alus. Teine variant on 

reguleerida katseaja kulgemine selliselt, et see algab küll 

kohtulahendi kuulutamisest, selle lõppemise tähtaja 

arvestamise alguseks oleks aga kohtuotsuse jõustumise 

kuupäev. 

Mittearvestatud – kui 

katseaeg saab läbi 

kohtuotsuse jõustumiseks, ei 

olegi võimalik 

käitumiskontrolli nõudeid 

kohaldada  

8 KarS § 82 lg 21. Seletuskirjas väidetakse, et see regulatsioon 

on vajalik olukorraks, kui kriminaalhooldusametnik esitab 

kohtule erakorralise ettekande põhjusel, et süüdimõistetu ei 

Säte muudetud. 
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järgi kontrollnõudeid või kohustusi ja palub pöörata 

mõistetud vangistuse täitmisele, kuid kohus ei saa seda 

arutada ilma süüdimõistetu osavõtuta vastavalt KrMS §-le 

432. Juhime tähelepanu, et 01.09.2011 jõustunud KrMS § 

432 lg 31 siiski võimaldab seda küsimust arutada teatud juhul 

ilma süüdimõistetu osavõtuta. 

9 KarS § 121 lg 2 p 2. Seletuskirjas võiks selgitada tõpsemalt 

lähi- ja sõltuvussuhte mõistet ja sisu. Samuti tuleks vähemalt 

KarS § 121 lg 2 lisada jälitustoiminguid lubavate kuritegude 

nimekirja. Kehtivas seaduses piinamise koosseis (KarS § 122 

mille tulevikus hõlmab KarS § 121 lg 2) lubab 

jälitustoimingute läbiviimist, samuti kaasneb KarS § 257 

(omavoli) dekriminaliseerimisega see, et paljud võlgade 

vägivaldse väljanõudmisega teod vastavad edaspidi vaid 

KarS § 121 tunnustele, mistõttu peaks jälitustegevus nende 

kuritegude tõendamiseks lubatud olema. 

Arvestatud  

10 KarS § 154 ei vasta määratletuspõhimõttele. KarS-is pole 

ühtegi teist sätet, mis nii üldisel kujul kriminaliseeriks mingi 

põhiõiguse teostamise igasuguse takistamise. Jääb 

arusaamatuks, miks täna kehtiv ja suhteliselt konkreetne 

KarS § 154 sõnastus pole enam piisav. 

Arvestatud. Sätet ja 

seletuskirja täiendatud. 

11 KarS § 157 ja 157-1. Leiame, et antud muudatused ei ole 

kooskõlas eelnõu üldise eemärgiga vähendada ülemäärast 

kriminaliseerimist. KarS § 157 pakutud sõnastuses muudaks 

kuriteoks igasuguse kutse- või ametitegevuses teatavaks 

saanud isikuandmete ebaseadusliku avaldamise isiku poolt, 

kellel oli seadusest tulenev kohustus andmeid mitte avaldada. 

Vastavalt IKS § 4 lg-le 1 on isikuandmed mis tahes andmed 

tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata 

sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. 

Antud kuriteo erisubjektiks on sisuliselt näiteks kõik avaliku 

sektori töötajad, samuti tervishoiu- ja haridustöötajad jne. 

Selline kriminaliseerimine on ilmselgelt ebaproportsionaalne, 

arvestades ka seda, et täna ei ole selline tegu üldjuhul isegi 

väärtegu. Eeltoodud põhjustel leiame, et maksimaalselt 

väärib kriminaliseerimist vaid delikaatsete isikuandmete 

ebaseaduslik avaldamine KarS § 157-1 pakutud kujul. 

Samuti võiks kaaluda KarS § 157-1 teha kahelõikeliseks, 

esimeses lõikes sätestada väärtegu ja teises lõikes 

kvalifitseerivate tunnuste esinemisel kuritegu. Ülejäänud 

isikuandmete väärkasutamise juhtumid peaksid olema väär- 

või distsiplinaarmenetluste objektiks. 

Arvestatud osaliselt, sätteid 

muudetud 

12 KarS § 162. Seletuskirja järgi on KarS § 162 lg-sse 1 üle 

tõstetud senine KarS § 164 (hääle ostmine) redaktsioon. 

Juhime tähelepanu, et häälte ostmise kontekstis on KarS § 

162 lg 1 siiski oluliselt erinev senisest KarS § 164 tekstist. 

KarS § 164 järgi on praegu karistatav „isikule ainelise 

hüvitise andmine või pakkumine eesmärgiga mõjutada teda 

Arvestatud. Eelnõud ja 

seletuskirja täiendatud. 
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mitte teostama oma valimis- või hääletamisõigust või 

teostama seda teatud valiku kasuks“, KarS § 162 lg 1 

(eelnõu) järgi on karistatav „... vara või muu soodustuse 

lubamine või andmine eesmärgiga mõjutada teda mitte 

teostama vabalt valimis- või hääletamisõigust“. Täna tuleb 

KarS § 164 puhul eelkõige tõendada, et konkreetne aineline 

hüvitis oli seotud (ekvivalentsussuhe) hääle andmisega teatud 

isiku kasuks ning süüdistatav peab olema enda jaoks 

määratlenud nii mõjutatavate isikute ringi kui ka seda, kas 

mõjutatav peab hääletama konkreetse (selgelt piiritletud) 

isiku poolt (RKKK 3-1-1-31-12 p 11). Seejuures ei ole tähtis, 

kas isik mõjutamise tulemusena oma valimiseelistusi muutis, 

KarS § 164 koosseisu täidab ka tegevus, kui valimiseelistust 

konkreetse kandidaadi kasuks üksnes tugevdati ainelise 

hüvitusega. KarS § 162 lg 1 (eelnõu) nõuab aga süüdlase 

kavatsetuse tõendamist selles suhtes, et mõjutatud isik ei 

teostaks oma valimisõigust vabalt. On aga küsitav, kas sellist 

eesmärki saab näha isiku käitumises, kes pakub ainelist 

hüvitist konkreetse kandidaadi kasuks hääletamise eest 

isikule, kes tõenäoliselt oleks nagunii selle kandidaadi poolt 

hääletanud (või vähemalt väidab hiljem isik nii) või kellel on 

ükskõik, kelle poolt hääletada. Sellisel juhul muutub KarS § 

162 lg 1 (eelnõu) rakendamine praktikas 

tõendamisprobleemide tõttu aga väga küsitavaks ja tegelik 

karistatavuse piir algab KarS § 162 lg 2 sätestatud tegudega, 

kui valimisvabadust mõjutatakse vägivallaga jne. 

Samuti tekitab küsitavusi KarS § 162 lg 1 koosseisu lisatud 

soodustuse lubamine passiivse valimisõiguse rikkumise 

eesmärgil. Passiivse valimisõiguse all peetakse silmas isiku 

õigust kandideerida (või jätta kandideerimata) valimistel. 

Oletame, et mõni erakond teeb rahva seas populaarsele 

arvamusliidrile (kes seni on deklareerinud, et ta valimistel ei 

osale) ettepaneku erakonna ridades siiski kandideerida, 

lubades vastutasuks mõnda tasustatud poliitilist ametkohta 

(või kohta mõne riigile kuuluva äriühingu nõukogus jms). 

Kas sellist lubadust saab käsitleda passiivse valimisõiguse 

rikkumise eesmärgina? Seejuures tuleb tähele panna, et 

valimisõiguse rikkumise eesmärki ei saa aktiivse ja passiivse 

valimisõiguse korral tõlgendada oluliselt erinevalt. Seega 

asudes näiteks seisukohale, et (aktiivse) valimisõiguse 

rikkumise eemärgi täidab tegevus, kus ainelist hüvitist 

pakutakse selle eest, et isik jätab valimata, järeldub selles, et 

(passiivse) valimisõiguse rikkumise eesmärgi täidab ka 

tegevus, kus ainelist hüvitist või muud soodustust pakutakse 

isikule selle eest, et ta valimistel kandideeriks. Eeltoodud 

põhjustel teeme ettepaneku kasutada aktiivse valimisõiguse 

takistamise osas KarS § 164 senist teksti. Passiivse 

valimisõiguse takistamise puhul tuleks aga vähemalt 

seletuskirjas täpsustada, kas ülalkirjeldatud näide (töökoha 

pakkumine kandideerimise eest) on kuritegu või mitte. 
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Samuti juhime tähelepanu sellele, et KarS § 162 lg-s 2 tehtud 

viide lõikele 1 („sama teo eest …“) tekitab ühe võimaliku 

karistatavuslünga. Näiteks kui asutuse juht kasutab oma 

ametiseisundit oma alluvate mõjutamiseks, et need 

hääletaksid konkreetse kandidaadi poolt (samas ei luba ta aga 

selle eest ei ainelist hüvitust ega muud soodustust), siis ei 

vasta see tegevus KarS § 162 lg-le 2, kuna puudub „sama 

tegu“ võrreldes lõikega 1. Täna on selline tegevus karistatav 

KarS § 162 alusel. 

13 KarS § 163. Koosseisu lisatud subjektiivne tunnus 

„valimistulemuste moonutamise eesmärk“ lisab täiendava 

olulise tõendamiskoormuse, samas ei ole valimiste 

õiguspärasuse seisukohalt olulist vahet, kas 

valimisdokumente hävitatakse näiteks valimistulemuste 

moonutamise eesmärgil või huligaansusest. Samuti ei veena 

seletuskirjas olev näide, et selle tunnuse lisamisega 

soovitakse välistada vastutus juhtudeks, kui keegi temale 

endale väljastatud hääletussedelit valesti täidab, sodib või 

sinna midagi kohatut kirjutab. Sellisel juhul loetakse 

hääletussedel kehtetuks, kuriteona seda aga käsitleda ei saa, 

kuna valimisvabadus tähendab ka vabadust jätta hääletamata 

(sh tühja või valesti täidetud hääletussedeli kasutamist). 

Arvestatud. 

14 KarS § 166. Teeme ettepaneku lisada koosseisu tunnus 

„ebaseaduslikult“. 

Arvestatud. 

15 KarS § 183 lg 1 ja § 194 lg 1. Leiame, et väikeses koguses 

narkootilise- või psühhotroopse aine või ravimi ebaseaduslik 

üle riigipiiri toimetamine ilma edasiandmise eesmärgita võiks 

olla karistatav väärteona. Selliseid juhtumeid on praktikas 

üsna palju (täna karistatavad KarS § 392 järgi) ja kuna 

tegemist on tavaliselt välismaalastega, siis rakendatakse 

võimalusel neile KrMS § 219 või lõpetatakse menetlus 

otstarbekuse kaalutlusel. Samas võimaldaks väärteomenetlus 

sama efekti saavutada veelgi kiiremini ja riigi jaoks 

otstarbekamalt. 

Arvestatud  

16 KarS 209 lg 1. Leiame, et antud muudatus ei ole 

põhjendatud. Kohtupraktikas on kelmuse koosseisu 

rakendamine küllaltki hästi juurdunud, samuti võib „teisele 

isikule varalise kahju tekitamise“ tunnuse lisamine ja selle 

suurem tõendamisvajadus raskendada piiriüleste 

kelmusejuhtumite menetlemist (nt välismaa 

internetipoodidest kaupade välja petmine), kus kannatanu 

kaasamine Eestis toimuvasse menetlusse on sageli 

raskendatud. Samas võiks kelmuse puhul kaaluda laiendatud 

konfiskeerimise võimaluse lisamist, kuna selle kuriteo näitel 

on tegemist sageli nö eluviisikuritegevus, millega võib 

kaasneda märkimisväärne kriminaaltulu. Sama kehib ka 

arvutikelmuste kohta. 

Mittearvestatud – tegemist 

oli kodifitseerimiskomisjonis 

põhjalikult läbi vaieldud 

muudatusega  

17 KarS § 218 lg 2. Viide KarS §-le 206 on ekslik – vt RKKK 3- Arvestatud. 
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1-1-114-12 p 10. 

18 KarS § 222-2221. KarS §-de 222 ja 2221 dispositsioonis 

kasutatud fraas „… või kui teo tagajärjel võidakse põhjustada 

olulist kahju või saada olulist kasu ..“ on üleliigne. Tegemist 

on kuriteokatsele viitava sõnastusega, mis on nagunii 

karistatav üldosa järgi. 

Samuti leiame, et karistatavate tegude ringi võiks piiritleda 

lähtudes arusaamast, et intellektuaalomandi alaste rikkumiste 

puhul on eelkõige kriminaliseeritud kaubanduslik tegevus ja 

kasu teenimine, nagu eeldab ka TRIPS. Pakutud sõnastus, 

mille järgi piisab vastavate koosseisude täitmiseks ka olulise 

kahju tekitamisest, võib praktikas kriminaliseerida tegevuse, 

mis seisneb nt piraattarkvara lihtsas omamises või 

allalaadimises. Kehtivas kohtupraktikas lähtutakse kahju 

arvestamisel arusaamast, et ka saamatajäänud tulu võib olla 

käsitletav kahju tekitamisena. Ja vastupidi, teo tagajärjel 

tekkinud nö kokkuhoidu saab käsitleda kasuna. Samas on 

tänapäeval müügil palju tarkvarapakette, mille hind ületab 4 

000 €. Pakutud sõnastuses võib ainuüksi sellise tarkvara 

omamine või internetist allalaadimine tuua kaasa 

kriminaalvastutuse, mis ei ole olnud eeldatavasti eelnõu 

loojate mõte. 

Eeltoodud põhjustel teeme ettepaneku kasutada 

kriminalsieeriva tunnusena KarS §-des 222 ja 2221 olulise 

kahju või kasu asemel “kaubandusliku ulatuse“ või 

„kaubandusliku eesmärgi“ tunnust. 

Arvestatud, koosseisu 

tunnuseid täiendatud. 

19 KarS § 262. Jääb arusaamatuks, miks ei ole „avalikus kohas 

käitumise üldnõuete rikkumist“ toodud § 262 koosseisu 

erinevalt §-st 263? Eelkõige just KarS § 262 peaks kaitsma 

korrakaitseseadusest tulenevaid avalikus kohas käitumise 

üldnõudeid. 

KarS § 262 muudatus 

tehakse Riigikogu meneluses 

olevas korrkaitseseaduse 

muutmise ja rakendamise 

seaduse eelnõuga. Kuna § 

263 tekst antakse KarS  

revisjoni eelnõus uuesti, ongi 

selles juba arvestatud KorS 

muudatustega.  

20 KarS § 2901 ja § 291. Esiteks jääb segaseks § 2901 ja § 291 

vahekord. § 2901 võiks käsitleda võimuliialduse (§ 291) 

kvalifitseeritud koosseisuna, samas erinevad need kuriteod 

mõne olemusliku tunnuse osas, mis sellist lähenemist 

raskendab. Näiteks eeldab § 2901 alati „ütluste andmisele 

sundimise, karistamise, hirmutamise või diskrimineerimise 

eesmärki“. Seega nt juhul, kui ametiisik põhjustab 

ebaseadusliku vägivallaga ohvrile küll tugevat ja/või 

järjepidevat valu, tal puudub aga nimetatud eesmärk, siis 

vastutab ta § 291 järgi (II astme kuritegu). Seevastu raskesti 

määratletava ja tõendatava hingelise valu tekitamise puhul nt 

hirmutamise eesmärgil vastutab ametisik juba I astme kuriteo 

eest. Selline oluline sanktsiooni tõus vajab paremat 

põhjendust ja § 2901 ja § 291 omavaheline suhe paremat 

Arvestatud osaliselt. 

Õigusvastasuse puudumine 

välistab vastutuse, kuid siiski 

on § 290-1 lg 1 koosseisu 

lisatud viide seadusliku aluse 

puudumisele. Lisaks on 

piinamise koosseisu puhul 

nõutav väga konkreetsete 

eesmärkide või motiivide 

olemasolu, mis §-s 291 

puuduvad.  
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läbimõtlemist. 

Teiseks näeme probleeme ametiisiku poolt hingelise valu 

tekitamise kriminaaliseerimises pakutud kujul. Seletuskirjas 

selgitatakse KarS § 2901 kirjeldatud tegevuse 

kriminaliseerimist vajadusega, mis tuleneb ÜRO 

piinamisvastase konventsiooni artiklist 1. Nimetatud 

rahvusvahelise nõude täitmisel on jäänud siiski tähelepanuta 

kaks olulist konventsiooni artiklis 1 sisalduvat aspekti, 

millest sõltub oluliselt karistusnormi rakendusulatus. Nimelt 

sisaldub esiteks lõikes 1 täiendus „It does not include pain or 

suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful 

sanctions“, mis jätab karistusnormi mõju ala alt välja 

juhtumid, mil sättes kirjeldatud tagajärjed tulenevad või on 

omased seaduspärastele mõjutusvahenditele. Teiseks tuleb 

artiklis 1 kasutatava määratluse „intentionally inflicted“ tõttu 

asuda seisukohale, et konventsioonis on peetud silmas sellise 

tegevuse kriminaliseerimist, mille puhul ametnik põhjustab 

kannatusi vähemalt otsese tahtlusega. Vastupidiselt 

konventsioonile võib aga eelnõu sõnastusest järeldada, et 

vastutusele võtmiseks kuriteo eest piisab pelgalt põhjusliku 

seose tuvastamisest ametniku tegevuse ja suure hingelise 

valu vahel ning ametniku tahtluse liik hingelise valu osas ei 

oma koosseisu osas tähtsust. 

Kuigi need erisused konventsiooni ja eelnõu vahel võivad 

tunduda formaalsed, võivad neist tulenevalt eelnõu alusel 

kriminaliseeritavad olla näiteks järgmised Eesti ametniku 

teod, mida konventsiooni kohaselt kuriteoks ei peeta: 

A. Uurija tutvustab vastavalt KrMS § 66 lg-le 3 ütluste 

andmise kohustust ja selle eiramisele järgnevat 

kriminaalkaristust tunnistajale, kelle ütlused inkrimineerivad 

tema parimat sõpra. Tunnistaja tunneb arusaadavalt selles 

olukorras tugevat sisemist konflikti, kuna peab otsustama, 

kas täidab kohustust riigi või sõbra ees. Kuivõrd „suur 

hingeline valu“ on sisustamata määratlus, siis võib just 

sellised süümepiinad kvalifitseerida hingeliseks valuks. Kuna 

uurija tegevus on suunatud sellele, et mõjutada tunnistajat 

täitma tema kohustust anda ütlusi (ehk mõistma, et ütluste 

andmine on paratamatu), siis saab seda nimetada „ütluste 

andmisele sundimiseks“. 

B. Kokkuleppemenetluse läbirääkimisel varem karistamata 

isikuga, kellele mõistetakse tingimisi karistus, kirjeldab 

prokurör talle vangistuse kui karistuse olemust ja selle 

täideviimise tingimusi, eesmärgiga motiveerida süüdistatavat 

käituma katseajal nõuetekohaselt ja mitte enam kuritegusid 

toime panema, kuna vastasel juhul ähvardab teda järgmisel 

korral reaalne vangistus. Selline prokuröri tegevus on 

suunatud isiku karistamise protsessile, aga samal ajal ka 

paratamatult konstruktiivse kartuse tekitamisele tagajärgede 

ees (mida võib mõista karistamise ja hirmutamise 

eesmärgina). Samas ongi võimatu kokkuleppemenetluse 
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käigus karistuse üle läbirääkimistel välistada olukorda, kus 

isikul ei teki hirmu teda ootava võimaliku karistuse ees. 

Kokkuvõttes tuleb märkida, et vähemalt kriminaalmenetlus 

põhjustab paratamatult menetlusalusele inimestele palju 

negatiivseid kogemusi, mis sõltuvalt inimese psüühikast 

võivad ulatuda suure hingelise valuni. Samas ei saa pidada 

konventsiooni eesmärgiks karistada õiguskaitseasutuste 

töötajaid selliste paratamatute hingeliste kannatuste 

tekitamiste eest, mis oleks nende poolt olnud välditavad vaid 

ametikohustuste täitmata jätmise või ebakohase täitmise teel. 

Selliste probleemide vältimiseks on üheks võimaluseks 

sõnastada § 2901 dispositsioon näiteks järgmiselt: 

„Ametiisiku poolt suure või järjepideva kehalise või teadvalt 

hingelise valu ebaseadusliku põhjustamise eest ütluste 

andmisele sundimise, karistamise, hirmutamise või 

diskrimineerimise eesmärgil“. 

Samuti tuleks § 2901 lg 2 punktis 3 kasutada „kahe või 

enama isiku“ asemel „grupi“ mõistet. 

21 KarS § 310. Teeme ettepaneku sõnastada antud koosseis 

järgnevalt: 

„§ 310. Ebaseaduslik süüdistuse esitamine 

Prokuröri poolt teadvalt süütule isikule süüdistusakti 

koostamise, temaga kokkuleppemenetluses kokkuleppe 

sõlmimise või tema suhtes psühhiaatrilise sundravi 

kohaldamise määruse koostamise eest – 

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase 

vangistusega.“; 

Eelnõu tekstis olev paragrahvi pealkiri on liiga kohmakas, 

„ebaseaduslik süüdistuse esitamine“ on sobiv ühisnimetaja 

kõigile koosseisus kirjeldatud karistatavatele tegudele. 

Arvestatud. 

22 KarS § 313. Teeme ettepaneku sõnastada antud koosseis 

järgnevalt: 

„Teadvalt seadusliku aluseta vahi alla võtmise või selle 

taotlemise, vahi all pidamise, kinnipidamise või sundtoomise 

eest süüteomenetluses – karistatakse rahalise karistuse või 

kuni kolmeaastase vangistusega.“; 

Isiku kinnipidamine ja sundtoomine on võimalik ka 

väärteomenetluses. Samuti viitab eelnõus olev täiend 

„kriminaalmenetluse tagamise eesmärgil“ ekslikult 

tahtlusele. 

Osaliselt arvestatud – 

süüteomenetluse kitsendust 

ei lisatud, kuivõrd isiku 

vabaduse kaitsmise 

seisukohalt ei ole vahet, mis 

liiki menetluses tema 

vabadust piirati  

23 KarS § 323. Koosseisus on üleliigne tõlgi ja eksperdi 

mainimine, kuna nendevastased vägivallateod on eelnõu järgi 

kriminaliseeritud KarS §-des 302-303. 

Arvestatud. 

24 KarS § 376. Segadust tekitab „suure koguse“ asendamine 

„suure ulatuse“ mõistega. „Suure koguse“ defineerib 

tubakaseaduse § 7 lg 5. „Suur ulatus“ viitab aga pigem KarS 

§ 121 p 2 määrale. Jääb arusaamatuks, kumba peetakse antud 

juhul silmas. KarS §-s 375 nt säilib „suure koguse“ mõiste. 

Arvestatud. 
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25 KarS § 385. Kuna muudatus tõstab oluliselt karistatavuse 

piiri võrreldes senisega, teeme ettepaneku tõsta ka 

sanktsiooni kuni 3 aastase vangistuseni. 

Arvestatud. 

26 KarS § 418 ja § 418-1. Kuigi eelnõu neid koosseise ei 

puuduta, juhime tähelepanu paarile paratikas tõusetunud 

probleemile, mis seonduvad ebaolulises koguses laskemoona 

ebaseadusliku käitlemisega. KarS § 418 ja 418-1 sõnastused 

välistavad expressis verbis nende kohaldamise „padrunite 

ebaolulises koguses ebaseaduslik käitlemisele“. 

Seaduseandja mõtte kohaselt peaks sellised teod olema 

karistatavad RelvS § 89-13 järgi väärteona (RKKK 3-1-1-40-

11 p 16.1). Samas on vastav väärteokoosseis sõnastatud 

järgnevalt: 

„Tulirelva laskemoonaks olevate sileraudse tulirelva 

padrunite ja kuni 12,7 mm kaliibriliste vintraudse tulirelva 

padrunite ebaolulises koguses ebaseadusliku käitlemise eest, 

tingimusel et käitlejal puudus juurdepääs nende padrunite 

kasutamiseks ettenähtud tulirelvale ja käideldud laskemoon 

ei olnud lõhke- või süütekuuliga, või gaasirelvapadrunite 

ebaseadusliku käitlemise eest“ 

Seega ei saa antud väärteokoosseisu kohaldada nt juhul, kui 

laskemoona kogus on küll ebaoluline, samas on isikul 

ligipääs vastavatel relvadele või kui tegemist on üle 12,7 mm 

kaliibriga vintraudse tulirelva padrunitega või lõhke- või 

süütekuuliga. Nimetatud tegude osas on praegu karistuslünk, 

mis ei ole olnud tõenäoliselt seadusandja tahe. Tõsi, võib 

proovida kohaldada RelvS §-s 89-1 olevat nn 

üldväärteonormi, selline õiguslik konstruktsioon sisaldab aga 

mitmeid probleeme. Tekkinud olukorra lahenduseks oleks 

kas KarS §-des 418 ja 418-1 teha otsene viide RelvS §-le 

8913 (nt „… kui puudub relvaseaduse §-s8913 sätestatud 

süüteokoosseis“) või sõnastada vastava väärteokoosseis ise 

järgnevalt „Tulirelva laskemoona ebaolulises koguses 

ebaseadusliku käitlemise eest …“. 

Teine antud süüteokooseisudega seotud probleem puudutab 

püssirohtu. Nimelt on Riigikohus (RKKK 3-1-1-40-11) 

asunud sisuliselt seisukohale, et kui isiku valduses olevate 

erinevate piiratud tsiviilkäibega relvade laskemoona 

üldkogus jääb allapoole RelvS § 46 lg-s 5 sätestatud 

madalaimat piirmäära, ei vasta isiku tegevus KarS § 418 

koosseisule. RelvS § 46 lg 5 p 6 loeb selles mõttes 

ebaoluliseks laskemoonakoguseks ka kuni 1 kg püssirohtu. 

Samas nii KarS § 418-418-1 kui ka RelvS § 89-13 räägivad 

kitsalt ebaolulises koguses „padrunitest“ mitte laskemoonast 

laiemalt. Püssirohi võib RelvS mõttes olla aga kahes erinevas 

juriidilises „vormis“ – kui püssirohi on padruni sees, siis on 

tegemist padrunikomponendiga (RelvS § 17 lg 3 p 1), samas 

võib püssirohtu liigitada ka iseseisvaks laskemoonaks (RelvS 

§ 56 lg 5 p 6). Kokkuvõttes teeme edasiste segaduste 

vältimiseks ettepaneku kasutada „padrunite“ asemel mõistet 

Arvestatud. 
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„lakemoon“. 

27 Eelnõu jõustumise osas teeme ettepaneku jõustada need 

muudatused üldkorras (st kümnendal päeval pärast Riigi 

Teatajas avaldamist), mis toovad kaasa mõne kuriteo üheselt 

mõistetava dekriminaliseerimise (või väärteoks muutmise). 

On selge, et niivõrd mahuka eelnõu puhul on vajalik piisav 

vacatio legis, mistõttu 01.01.2015 üldise jõustumistähtajana 

on optimaalne. Samas toob pikk jõustumistähtaeg kaasa 

probleeme nende kuritegutegude menetlemisel, mis eelnõuga 

dekriminaliseeritakse. Selle näiteks võib tuua KarS § 169, 

millega elatisraha maksmisest kõrvalehoidmine muudetakse 

väärteoks. Pika vacatio legise puhul tekib näiteks küsimus, 

kas ja kuidas neid tegusid menetleda, kui on ette näha, et 

kohtuotsus ei jõustuks enne seaduse jõustumist? 

Teadmiseks võetud. Kuna 

vacatio legis on siiski vajalik 

ka dekriminaliseerimisel, 

sõltub varasema 

jõustumistähtaja sätestamine 

eelkõige eelnõu edasise 

menetlemise kiirusest. Seega 

tuleks selle küsimuse juurde 

tagasi tulla parlamendi 

menetluse jooksul.  

 

Andmekaitse Inspektsioon 

nr märkus kommentaar 

1 Eelnõu § 1 p 75 kohaselt muudetakse ja sõnastatakse 

karistusseadustiku (KarS) § 157 nii, et tulevikus on võimalik 

teo toimepanemise eest vastutusele võtta ka juriidiline isik. 

Samuti ei kuulu KarS § 157 kohaldamisele, kui esineb § 157-

1 süüteo koosseis. Muudatuse tulemusel peaksid 

terviseandmete väärkasutamisega seotud juhtumid edaspidi 

kvalifitseeruma KarS § 157-1 alla. Samal ajal muudetakse ka 

KarS § 157-1 ennast, mille kohaselt ei pea ebaseaduslik 

delikaatsete isikuandmete töötlemine olema aset leidnud 

omakasu eesmärgil või kaasa tooma olulist kahju isiku 

seadusega kaitstud õigustele või huvidele. 

Meie hinnangul on KarS § 157-1 muudatus sellisel kujul 

vajalik. Siiski juhime etteruttavalt tähelepanu, et delikaatsete 

isikuandmete ebaseaduslik avalikustamine, edastamine või 

andmetele juurdepääsu võimaldamine hõlmavad mitte ainult 

erisubjekte, kellel on andmete saladuses hoidmise kohustus, 

vaid kõiki isikuid, kellel puudub delikaatsete isikuandmete 

töötlemiseks alus (andmesubjekti nõusolek või vastav 

erinorm seaduses, mis lubab andmete nõusolekuta 

töötlemise). Kui senise regulatsiooni järgi oli võimalik 

erisubjekte võtta vastutusele KarS § 157 järgi, jäid muud 

isikud karistuseta, kuna praktiliselt võimatu oli 

andmesubjektil tõendada, et ebaseaduslik andmetöötlus on 

talle põhjustanud olulist kahju. Olukordadega, kus 

ebaseaduslik andmetöötlus on toime pandud omakasu 

eesmärgil, inspektsioon kokku puutunud ei ole. Usume, et 

edaspidi on uue regulatsiooni valguses isikute 

privaatsusõigus oluliselt paremini kaitstud. 

Teadmiseks võetud, sätete 

sõnastust on siiski eelnõu 

kooskõlastamise käigus 

muudetud  

2 Eelnõu § 32 kohaselt muudetakse isikuandmete kaitse 

seadust (IKS) tunnistades kehtetuks § 43 ja muutes §-i 44, 

Osaliselt arvestatud – 

arvamuse esitajaga on läbi 
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mille kohaselt menetleb AKI edaspidi vaid IKS §-s 42 

sätestatud väärtegusid. 

Kehtiva IKS § 43 kohaselt karistatakse isikut isikuandmete 

kaitse turvameetmete või isikuandmete töötlemise muude 

nõuete rikkumise eest, kui isikule on rikkumise 

kõrvaldamiseks tehtud AKI poolt ettekirjutus ja seda ei ole 

täidetud. Normi muutmist põhjendatakse asjaoluga, et selline 

vastutuse konstruktsioon ei ole kooskõlas kehtiva 

karistusõiguse süsteemiga, mis ei näe ette haldussunni 

prejuditsiooni. Kui isikule on tehtud ettekirjutus ja seda ei ole 

täidetud, rakendatakse seaduse §-s 40 ettenähtud teisi 

haldussunni meetmeid – sunniraha ja asendustäitmist. 

Juhime tähelepanu, et AKI järelevalvepädevus hõlmab lisaks 

erasektori andmetöötluse kontrollimisele ka avaliku sektori 

tegevust isikuandmete töötlemisel. Sunniraha ei rakendata 

aga riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse suhtes. Seni ongi 

asutustele tehtud ettekirjutuste täitmist taganud 

karistusõiguslik meede, mille järgi on inspektsioonil vajaduse 

korral õigus karistada haldusorgani vastutavat ametiisikut 

ettekirjutuse täitmata jätmise eest. Uue regulatsiooni valguses 

aga ei oleks haldusorganitele tehtavate ettekirjutuste täitmine 

enam kuidagi tagatud, mis muudaks omakorda taolise 

haldusakti andmise üldse kasutuks. Eeltoodust tulenevalt on 

inspektsioon seisukohal, et väärteo karistuse järgnemise 

võimalus peaks olema ette nähtud vähemalt nendel juhtudel, 

kui ettekirjutuse adressaat on riigi- või kohaliku omavalitsuse 

asutus. Alternatiivina võiks analoogselt avaliku teabe seaduse 

§-le 53, milles on samuti väärteomenetluse järgnevus 

ettekirjutuse mittetäitmisele ette nähtud, olla ka viide 

inspektsiooni õigusele pöörduda isikuandmete töötleja 

kõrgemalseisva asutuse või organi poole teenistusliku 

järelevalve korraldamiseks. 

Iseenesest nõustume, et käesoleval ajal kehtiv IKS § 43 ei ole 

kõige parema sõnastusega ja sätte täpsustamine on selgelt 

vajalik. Siiski oleme seisukohal, et lisaks IKS §-le 43, tuleks 

üle vaadata ka IKS § 42 sõnastus. 

IKS § 42 pealkiri näeb ette vastutuse delikaatsete 

isikuandmete töötlemise registreerimiskohustuse ja 

isikuandmete välisriiki edastamise nõuete ning 

andmesubjekti teavitamise kohustuse rikkumise eest. Samas 

IKS § 42 lg 1 näeb ette vastutuse delikaatsete isikuandmete 

töötlemise registreerimiskohustuse, isikuandmete kaitse 

turvameetmete või isikuandmete töötlemise muude nõuete 

eiramise eest. Leiame, et normi pealkiri ja sisu peaksid olema 

omavahel kooskõlas. 

Eelnõu seletuskirjas on IKS § 43 kohta muuhulgas märgitud, 

et kõnealune säte ei vasta koosseisu määratletusnõuetele, 

nähes ette vastutuse muu rikkumise eest. Sarnaselt on aga 

sõnastatud ka IKS § 42 lg 1, mille kohaselt on karistatav 

delikaatsete isikuandmete töötlemise 

räägitud, AKI-le on 

muudatustega juurde antud 

haldusmeetmeid rikkumiste 

tõkestamiseks  
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registreerimiskohustuse, isikuandmete kaitse turvameetmete 

või isikuandmete töötlemise muude nõuete eiramine. Et 

seadusandja tahet täita, peaks inspektsioon tegelikult iga kord 

alustama väärteomenetluse, kui mis tahes vähimgi 

isikuandmete töötlemise nõuete eiramine aset leiab. Praktikas 

seda arusaadavatel põhjustel siiski ei tehta. Oleme lähtunud 

põhimõttest, et esmajärjekorras rakendab inspektsioon 

isikuandmete töötleja korralekutsumiseks 

järelevalvemeetmeid. Kui järelevalvemeetmete rakendamine 

on end ammendanud, alustab inspektsioon väärteomenetluse. 

Raskemate juhtumite korral oleme ka koheselt 

väärteomenetluse alustanud. 

Tuleb nentida, et IKS § 42 lg 1 sõnastus ja praktilised 

vajadused ei ole omavahel kooskõlas. Leiame, et just eeskätt 

koosseisu määratletusnõuetest tingituna tuleks välja tuua 

konkreetsed koosseisud, millal väärteomenetlust alustatakse. 

On ilmselge, et väheoluliste eksimuste korral ei ole 

otstarbekas väärteomenetlust läbi viia. Praktikas on 

väärteomenetluse läbiviimine ka olemuslikult 

komplitseeritum nõudes märksa suuremat tööjõu ressursi 

rakendamist võrreldes järelevalvemenetlusega. Seetõttu 

tuleks välja töötada konkreetsed koosseisud, mille korral 

väärteomenetluse läbiviimine on põhjendatud. Selleks on 

võimalikud kaks lähtepunkti: 

- rikkumise olemuse sisuline hindamine (tähelepanuväärne 

isikuandmete töötlemise nõuete eiramine); 

- rikkumise olemuse formaalne hindamine (ei toimu kestvat 

ebaseaduslikku isikuandmete töötlemist, mille lõpetamist 

ettekirjutusega nõuda saaks). 

Ühtlasi on meie praktikas probleeme järelevalvemenetluse 

takistamisega, kus asjaolude välja selgitamiseks on 

isikuandmete töötlejale tehtud järelepärimine, millele ei 

vastata. Kuigi KarS § 279 sätestab karistuse riikliku 

järelevalve teostamise takistamise eest, ei ole meie arvates 

inspektsiooni niigi väikesearvulise menetlejate meeskonna 

pidev rakendamine olulist ajaressursi nõudvate 

väärteomenetluste läbiviimiseks otstarbekas. Leiame, et 

asjakohane meede kutsumaks isikuandmete töötlejat üles 

järelepärimisele vastama, peaks olema sunniraha 

rakendamise võimalusega tagatud ettekirjutuse tegemise 

võimalus järelevalve teostamise takistamise korral (vt 

analoogia hädaolukorra seaduse § 49 lg-s 1). Tõsi, kehtiv 

IKS § 40 lg 1 ütleb, et isikuandmete kaitse seaduse täitmise 

tagamiseks on AKI ametiisikul õigus teha isikuandmete 

töötlejale ettekirjutusi ja vastu võtta otsuseid. IKS § 33 lg 2 p 

6 sätestab õiguse nõuda isikutelt asjakohaseid dokumente ja 

muud vajalikku teavet ning teha dokumentidest koopiaid. 

Põhimõtteliselt on võimalik tõlgendada, et eelnimetatud 

sätted koosmõjus annavadki inspektsioonile sisuliselt õiguse 

teha juba ka praegu järelevalvemenetluse takistamise korral 
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ettekirjutusi järelepärimistele vastamiseks, kuid õigusselguse 

huvides võiks ettekirjutuse tegemise õigus järelevalve 

teostamise takistamise korral olla seaduses ka expressis 

verbis väljendatud. 

3 Elektroonilise side seaduse (ESS) muudatuste kohta meil 

vastuväiteid ei ole. Samas peame vajalikuks teatada, et meie 

hinnangul ei ole mis tahes elektrooniliste kontaktandmete 

kasutamisele kehtestatud nõuete rikkumise karistamine 

põhjendatud. 

Tulenevalt elektrooniliste kontaktandmete kasutamisele 

kehtestatud nõuetest on karistatavad näiteks järgmised 

eksimused: 

1) otseturustaja ei ole pakkumisteates tuvastatav; 

2) elektroonilisi kontaktandmeid on kasutatud ilma eelneva 

nõusolekuta; 

3) võetud nõusolek ei vasta nõuetele; 

4) pakkumisteatel puudub keeldumisjuhis; 

5) keeldumist ei ole võimalik realiseerida. 

Oleme seisukohal, et karistusõiguslikud meetmed peavad 

olema valitud selliselt, et ühelt poolt oleks tagatud 

maksimaalselt inimese privaatsusõigus tema elektrooniliste 

kontaktandmete töötlemisel, kuid samas ei tohi meetmed 

ülemääraselt piirata otseturustaja õigusi ettevõtlusvabaduse ja 

väljendusvabaduse teostamisel. Leiame, et inspektsioonile on 

antud üpris ulatuslikud volitused järelevalve teostamiseks. 

Inspektsioonil on õigus kasutada otseturustaja 

korralekutsumiseks järgmisi menetluslikult olulisemaid 

järelevalvemeetmeid: 

1) kohaldada haldussundi (teha ettekirjutus elektrooniliste 

kontaktandmete kasutamise lõpetamiseks); 

2) teha ettepanekuid ja anda soovitusi; 

3) kontrollida andmete töötlejat; 

4) rakendada vajadusel andmete kaitseks organisatsioonilisi, 

füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid. 

Väärteomenetluse läbiviimine elektrooniliste kontaktandmete 

kasutamisele kehtestatud nõuete rikkumise korral peaks 

olema põhjendatud näiteks siis, kui tegemist on olulise 

otseturustusele või elektrooniliste kontaktandmete 

kasutamisele kehtestatud nõuete rikkumisega või korduva 

rikkumisega. 

Juhime tähelepanu ka sellele, et elektrooniliste 

kontaktandmete kasutamine otseturustuses võib alluda 

üheaegselt nii elektroonilise side seaduse kui ka 

isikuandmete kaitse seaduse regulatsioonile, kui 

otseturustuseks kasutatavad kontaktandmed on käsitletavad 

isikuandmetena. Eeltoodust tulenevalt võib elektrooniliste 

kontaktandmete ebaseaduslik kasutamine otseturustuseks olla 

koosseisuline väärtegu nii elektroonilise side seaduse kui ka 

isikuandmete kaitse seaduse alusel. Oleme arvamusel, et 

antud olukorras kuulub kohaldamisele topeltkaristamise 

Osaliselt arvestatud. 
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keeld. Seetõttu ei saa otseturustajat ne bis in idem põhimõtte 

kohaselt karistada elektrooniliste kontaktandmete 

ebaseadusliku kasutamise eest korraga mõlema seaduse 

alusel. Küll aga võiks otseturustajat karistada muude 

isikuandmete töötlemise nõuete eiramise eest, mis ei ole 

sealjuures elektrooniliste kontaktandmete kui isikuandmete 

kasutamisele (töötlemisele) kehtestatud nõuete rikkumine. 

4 Eelnõuga muudetakse ka avaliku teabe seadust (AvTS). 

Peame vajalikuks esile tõsta AvTS § 541 lõike 1 

tõlgendamisprobleemid. 

AvTS § 541 näeb ette vastutuse teadvalt ebaõige avaliku 

teabe väljastamise või asutusesiseseks kasutamiseks 

ettenähtud teabe avalikustamise või väljastamise või AKI 

ettekirjutuse täitmata jätmise eest. Aeg-ajalt on tõstatunud 

küsimus, kas mõeldud on teadvalt asutusesiseseks 

kasutamiseks teabe väljastamist või mis tahes juhul 

asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabe väljastamist. 

Seni oleme olnud seisukohal, et vastutus kaasneb nii 

teadlikult kui mitteteadlikult (so mittetahtlikult) piiranguga 

teabe väljastamise puhul. 

Avaliku teabe seadus kohaldub lisaks riigi- ja kohaliku 

omavalitsuse asutustele ka avalik-õiguslikele juriidilistele 

isikutele ning eraõiguslikele juriidilistele isikutele, kui isik 

täidab seaduse, haldusakti või lepingu alusel avalikke 

ülesandeid, sealhulgas osutab haridus-, tervishoiu-, sotsiaal- 

või muid avalikke teenuseid, – teabe osas, mis puudutab 

nende ülesannete täitmist. Vajadusel on inspektsioonil õigus 

teha kõigi eelnimetatud isikute suhtes ettekirjutus. Kui riigi- 

ja kohaliku omavalitsuse asutuste puhul ei saa ettekirjutuse 

täitmist sunnirahaga tagada, oleks võimalik sunniraha 

määrata teiste teabevaldajate suhtes. Eeltoodust tulenevalt 

leiame, et seadusandja peaks avaliku teabe seaduses 

fikseerima sunniraha rakendamise võimaluse avalik-

õiguslikest juriidilistest isikutest ning eraõiguslikest 

juriidilistest isikutest ettekirjutuse adressaatide osas. 

Sätet muudetud. 

 

Finantsinspektsioon 

nr märkus kommentaar 

1 Käesoleval ajal kehtib FI poolt menetletavatele väärtegudele 

2-aastane aegumistähtaeg. Kehtiv absoluutne kaheaastane 

tähtaeg on keerukamate rikkumiste menetlemiseks liiga 

lühike ning praktikas tuleb sageli menetlus lõpetada 

aegumistähtaja saabumise tõttu. Nimetatud väärtegude või 

vähemalt osade neist aegumine tuleb reguleerida sarnaselt 

kuritegude aegumisega (katkemine) ja pikendada absoluutset 

tähtaega vähemalt kolmele aastale. Näiteks tulevase Euroopa 

Keskpanga (edaspidi EKP) juhtimisel teostatava ühtse 

pangajärelevalvemehhanismi tegevust reguleeriva 

Eelnõust finantssektori 

seaduste muudatused välja 

jäetud. 
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raammääruse eelnõu kohaselt saab EKP poolt menetletavate 

rikkumiste aegumistähtajaks esmaselt viis aastat, koos 

katkemisega, kuid mitte enam kui kokku 10 aastat. Tulevikus 

tekib olukord, kus krediidiasutustele, mis ei kvalifitseeru 

„oluliseks" vastavalt pangandusjärelevalvemehhanismi 

määrusele ja seega jäävad FI otsese järelevalve alla, 

kohalduvad Eesti menetlustähtajad ning olulistele 

krediidiasutustele rakenduvad otsekohalduva seaduse 

rikkumise korral EKP aegumistähtajad. Seega tekib reaalne 

võimalus, et Eestis asutatud krediidiasutusi käsitletakse 

olulisel määral erinevalt sarnase rikkumise puhul. 

2 Finantssektori eriseaduste puhul ja KarS § 398 lg 1 ja § 389-

1 lg 1 toodud väärtegude osas on eriti füüsilise isiku 

rahatrahvi määrad ilmselgelt liiga madalad arvestades 

finantssektoris käibivaid vahendeid. Eesti finantssektoris 

kohaldatavate rahatrahvide ja rahaliste karistuste 

väiksusele on korduvalt tähelepanu juhitud ka European 

Securities and Markets Authority (esma.europa.eu) 

uurimustes EL õigusaktide kohaldamise kohta. Käesoleval 

ajal näevad nii mitmed kehtivad kui ettevalmistamisel olevad 

EL õigusaktid ette KarS ja sellega seonduvalt teiste seaduste 

muutmise seadusega võrreldes ette tunduvalt suuremate 

rahaliste sanktsioonide kohaldamise. 

Juhime tähelepanu 26.06.2013 vastuvõetud direktiiv 

2013/63/EL (edaspidi Direktiiv), mis käsitleb 

krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning 

krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete 

täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 

2002/87/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48 

ja 2006/49 art. 66 lg. 2 ja art. 67 lg. 2 kohustab liikmesriike 

tagama, et nende õigus-ja haldusnormidega on ettenähtud 

halduskaristused ja muud haldusmeetmed: füüsilise isiku 

puhul rahaline halduskaristus kuni 5 000 000 eurot; juriidilise 

isiku puhul halduskaristus kuni 10 % ettevõtja eelmise 

majandusaasta kogu aastasest netokäibest või rahaline 

halduskaristus, mis vastab kahekordsele kasule, mis on 

saadud rikkumisest. Kui Eesti kui ka nende maksimummäära 

tuleb meie hinnangul tõsta, arvestades ka sektori keskmist 

palgataset. Kuigi osundatud sätted - art. 66 ja 67 - mainivad 

halduskaristusi ja muid haldusmeetmeid, tuleb see reegel 

siseriiklikku õigusesse harmoniseerida siiski 

karistusseadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise 

seadusega, kuivõrd direktiivis nimetatud administrative 

measure hõlmab Eesti õigusruumi mõistes nii 

haldusmeetmeid, kui ka väärteomenetluse raames 

rakendatavaid meetmeid. Eelnõust puuduvad igasugused 

viited nn automaatsetele halduskaristustele, mis rakendaksid 

ülaltoodud Euroopa õiguse põhimõtteid. Direktiivi Art. 65.1. 

toob rikkumiste sanktsioneerimise osas välja, et kui 

liikmesriigid otsustavad mitte sätestada halduskaristusi, sest 

Eelnõust finantssektori 

seaduste muudatused välja 

jäetud. 
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rikkumistele kohaldatakse siseriiklikku kriminaalõigust, tuleb 

asjakohastest sätetest komisjoni teavitada ning 

halduskaristused -järelikult ka nende asemel rakendatavad 

kriminaalmenetluse või väärteomenetluse raames 

rakendatavad meetmed - peavad olema tõhusad, 

proportsionaalsed ja hoiatavad. Samasugused karistusmäärad 

näeb ette ka ettevalmistamisel olev Bank Recovery and 

Resolution Directive Art. 101 lg. 2 

Käesoleval ajal on EL-s ettevalmistamisel turukuritarvituste 

direktiiv (Market Abuse Directive, edaspidi ka MAD) ja 

määrus (Market Abuse Regulation edaspidi ka MAR), mis 

sarnaselt eelpoolviidatud direktiivile näeb ette võrreldes 

Eelnõus esitatutega oluliselt suuremad sanktsioonid. Toome 

näitena välja, et juriidilisele isikule on turukuritarvituste eest 

rahalised karistused 15 miljonit eurot või 15% aastakäibest. 

Mitmete teiste MAR nõuete rikkumise eest peab saama 

rahaliselt maksimaalselt karistada 2,5 miljoni euroga või 2% 

aastakäibe ulatuses. 

Siseringi isikute nimekirjaga ja juhtide tehingutega seotud 

nõuete (MARi artiklid 13 ja 14) rikkumise eest peab MAR 

kohaselt saama maksimaalselt karistada 1 miljoni euroga. 

Seega tuleb MAD ja MAR kontekstis märkida, et KarS § 398 

lg 1 ja § 389-1 lg 1 füüsilise isiku väärtegude eest sätestatud 

maksimumkaristused on selgelt liiga madalad ja 

väheheidutavad. Käsitlemata on ka karistuste määramist 

reglementeerivad EL õigusaktide eelnõude sätted. 

Kokkuvõtteks leiame, et vähemalt finantssektori osas ei ole 

ei haldus- ega väärteo korras määratavad meetmed ei 

piisavad ega ka kooskõlas EL-s kehtivate nõuetega 

korrigeerivate meetmete osas. Eelnõus toodud 

väärteotrahvide määrade jõustumisel tekib peatselt olukord, 

kus Eesti ei rakenda EL õigust. Seega peame tungivalt 

vajalikuks nii haldus- kui väärteomenetluse korras 

määratavaid rahalisi meetmeid oluliselt rikastada ja eelkõige 

rahalisi karistusmäärasid tõsta juhindudes seejuures ka 

eelpoolviidatud EL õigusaktidest ja El õigusaktide 

projektidest. Maksimaalsed karistusmäärad ja sunniraha 

määrad peavad olema heidutavad ning ei pea motiveerima nö 

efektiivsetele rikkumistele, kus karistuse suuruse ja 

karistadasaamise tõenäosuse korrutis on väiksem 

rikkumisega teenitavast tulust. Kindlasti ka mitmetes muudes 

valdkondades ei saa lugeda piisavaks Eelnõus toodud 

trahvimäärasid. Lisaks tuleks juba praegu finantssektori 

karistusõiguse ja võimalike automaatsete 

haldussanktsioonide kujundamisel võtta aluseks uuemate 

finantssektorit reguleerivate EL direktiivide põhimõtted. 

Kuivõrd eelnõus kavandatud muudatuste järgi ei ole võimalik 

käibe alusel rahaliselt väärteomenetluse raamistikus karistada 

ja näiteks siseringi isikute nimekirjaga ja juhtide tehingutega 

seotud nõuete rikkumised tuleks kriminaliseerida, kuigi FI 
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poolt läbiviidav väärteomenetlus oleks kahtlemata kiirem ja 

efektiivsem. Kuigi karistusõiguse reformi käigus vaatab 

Justiitsministeerium kindlasti läbi ka menetlussätted, juhime 

oma ettepanekute valduses tähelepanu ka EL õigusest 

suurtest trahvidest tulenevatele menetlusõiguslikule 

küsimusele - kui väärteokorras määrata rahatrahv, mis 

suuruse tõttu on võrreldav kriminaalkaristusega, moodustab 

see olulise põhiõiguste riive, mille puhul tuleb 

menetlusalusele isikule tagada ka võimaluse oma õigusi 

kaitsta ilmselt efektiivsemalt kui kehtiv väärteomenetlus seda 

täna võimaldab. Seega - kui asuda rakendama EL õigusest 

tulenevaid suuri väärteotrahve, tuleb läbi vaadata ka 

menetlussätted, mille alusel neid süütegusid menetletakse. 

4 Eelõus tuleb täpsustada finantssektori eriseadustes sätestatud 

väärtegude põhikoosseisude ja juriidilise isiku vastutust 

sätestavate koosseisude suhet (vt IFS § 310, 312-2, 312-3, 

312-7 jm, KTS§ 199, 202-1, 202-4 jm, KAS § 134-7, 134-8, 

134-20 jm, MERAS § 109,110, 111 jm, VPTS § 237-9, 237-

10 jm). Nt tuuakse Eelnõus investeerimisfondide seaduse § 

307 lg-t 1 sätestavas osas: „Fondivalitseja või aktsiaseltsina 

asutatud fondi poolt FI-le kohustusliku aruande, dokumendi, 

selgituse või teabe ning fondivalitseja poolt valitsetava fondi 

osakuomanikele ja avalikkusele esitatavate dokumentide või 

teabe esitamata või avalikustamata jätmise, puuduliku või 

mitteõigeaegse esitamise või avaldamise või neis vale või 

eksitava teabe esitamise eest..." Sama paragrahvi lõike kaks 

kohaselt sätestatakse selle teo eest juriidilise isiku vastutus: 

„Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik..." 

Väärib märkimist, et fondivalitseja ja aktsiaseltsina asutatud 

fond saavadki tegutseda aktsiaseltsina ehk juriidilise isikuna. 

Füüsilise isiku vastutust viidatud § 307 lg-st 1 ei ilmne. 

Seega jääb hoomamatuks, kuidas täpselt on Eelnõu autor 

mõelnud nn põhikoosseisu käsitleda füüsilise isiku 

vastutusena, eriti kui finantssektori eriseadused sätestavad 

kohustusi reeglina juriidilistest isikutest finantsjärelevalve 

subjektidele, mitte aga füüsilistele isikutele. Taoline küsimus 

rakendub läbivalt kõigi Eelnõus kajastatud finantssektori 

eriseaduste kohta. 

Eelnõust finantssektori 

seaduste muudatused välja 

jäetud. 

4 Eelnõus sätestatakse väärteokoosseisud seoses finantssektori 

eriseadustega, kusjuures aeg-ajalt viidatakse (sätestatakse 

objektiivse koosseisu elemendina) konkreetses finantssektori 

eriseaduses sätestatud kohustuse rikkumisele. Järjest enam 

kehtestatakse neid kohustusi lisaks EL direktiividele ka 

otsekohalduvate EL õigusaktidega (määrustega). Viimaste 

rikkumised tuleb aga samuti vajalikus ulatuses pidestada 

süüteokoosseisudega. Eeltoodust tulenevalt vajab selgitamist 

ja korrigeerimist see, mida on silmas peetud kui koosseisu 

kirjelduses viidatakse „seaduses ettenähtud" jms., - kas see 

katab ka EL õigusaktides sisalduvaid või sealt tulenevaid 

Eelnõust finantssektori 

seaduste muudatused välja 

jäetud. 
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reegleid või tuleks „EL õigusaktid" selgesõnaliselt välja 

kirjutada. Kuivõrd FI pädevuses on juba praegu järelevalve 

teostamine EL otsekohalduvatest õigusaktidest tulenevate 

reeglite täitmise üle ning sarnaseid reegleid on pidevalt 

juurde tulemas, eelistame EL otsekohalduvatest reeglitest 

tulenevate selgesõnalist väljatoomist sanktsioneerivates 

sätetes. 

5 Karistusõiguse reformi üks eesmärke oli vähendada 

kriminaal- ja väärteomenetluses karistamist ning edendada 

rikkumiste vähendamist haldusmeetmete efektiivsema 

rakendamise abil. Kuigi eelnõu ja seletuskiri rõhutavad 

haldusmeetmete osatähtsust korrigeeriva meetmena, puudub 

eelnõust täielikult korrigeeriv haldusmeede, mis on Soome 

finantsjärelevalves juba edukalt kasutuses ja mida soovime 

rakendama asuda FI järelevalve all olevate subjektide suhtes. 

Tulenevalt vajadusest kasutada finantsjärelevalves seniselt 

efektiivsemalt haldusmenetluse meetmeid sh. alternatiivina 

väärteo- või kriminaalmenetlusele oleme karistusõiguse 

täiendamise arutelude käigus teinud korduvalt ettepaneku 

täiendada FI käsutuses olevaid meetmeid Soome 

finantsjärelevalve eeskujul ettekirjutuseta sunnirahaga teabe 

esitamise kohustuse rikkumise eest. Esitame alljärgnevad ja 

ka varasemalt korduvalt tehtud ettepanekud 

finantsjärelevalve all olevate teenusepakkujate tegevust 

reguleerivate õigusaktide täiendamiseks: 

Eelnõust finantssektori 

seaduste muudatused välja 

jäetud. 

5.1 Ettepanek täiendada KrAS alljärgnevalt: 

KrAS § 1042, Sunniraha ilma ettekirjutuseta 

(1) FI võib isiku suhtes kohaldada sunniraha ilma eelneva 

ettekirjutuseta käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud 

rikkumiste puhul. Sunniraha kohaldatakse eraldi haldusaktiga 

pärast rikkumusest teadasaamist. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sunniraha ilma 

ettekirjutuseta võib kohaldada, kui isik rikub kohustust 

edastada FI-le käesoleva seaduse § 91 lg. 1-1, ja lg. 2 

tulenevat aruandlust või muud regulaarset 

informeerimiskohustust andmete osas, mille FI-le 

esitamise kohustus või avalikustamiskohustus tuleneb 

seadusest või EL otsekohalduvast õigusaktist (§ x - teabe 92, 

92-1, 92-2, 108). 

(3) Aruandluse avaldamise või andmete avalikustamise 

kohustuse rikkumiseks loetakse ka ebaõige aruandluse või 

avalikustamisele kuuluvates andmetes tõele mittevastava info 

esitamist. 

(4) Regulaarse aruandluse esitamise või andmete 

avalikustamise kohustuse rikkumise (sh tõele mittevastava 

või puuduliku aruandluse esitamise) eest, kohalduvad 

alljärgnevad maksimaalsed sunniraha määrad: 

1) hilinemine 1-7 päeva, füüsilisele isikule 2000 eurot, 

juriidilisele isikule 8000 eurot. 

Eelnõust finantssektori 

seaduste muudatused välja 

jäetud. 
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2) hilinemine 7- päeva, füüsilisele isikule 6000 eurot, 

juriidilisele isikule 50 000 eurot. 

5.2 Ettepanek täiendada VpTS alljärgnevalt: 

VpTS § 2342 Sunniraha ilma ettekirjutuseta 

(1) FI võib isiku suhtes kohaldada sunniraha ilma eelneva 

ettekirjutuseta käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud 

rikkumiste puhul. Sunniraha kohaldatakse eraldi haldusaktiga 

pärast rikkumusest teadasaamist. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sunniraha ilma 

ettekirjutuseta võib kohaldada, kui isik rikub kohustust 

edastada FI-le aruandlust või muud regulaarset 

informeerimiskohustust andmete osas, mille FI-le esitamise 

kohustus või avalikustamiskohustus tuleneb seadusest või EL 

otsekohalduvast õigusaktist. 

(3) Aruandluse avaldamise või andmete avalikustamise 

kohustuse rikkumiseks loetakse ka ebaõige aruandluse või 

avalikustamisele kuuluvates andmetes tõele mittevastava info 

esitamist. 

(4) Regulaarse aruandluse esitamise või andmete 

avalikustamise kohustuse rikkumise (sh tõele mittevastava 

või puuduliku aruandluse esitamise) eest, kohalduvad 

alljärgnevad maksimaalsed sunniraha määrad: 

1) hilinemine 1-7 päeva, füüsilisele isikule 2000 eurot, 

juriidilisele isikule 8000 eurot; 

2) hilinemine 7- päeva, füüsilisele isikule 6000 eurot, 

juriidilisele isikule 50 000 eurot. 

Eelnõust finantssektori 

seaduste muudatused välja 

jäetud. 

5.3 Ettepanek täiendada IFS alljärgnevalt: 

IFS § 290' Sunniraha ilma ettekirjutuseta 

(1) FI võib isiku suhtes kohaldada sunniraha ilma eelneva 

ettekirjutuseta käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud 

rikkumiste puhul. Sunniraha kohaldatakse eraldi haldusaktiga 

pärast rikkumusest teadasaamist. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sunniraha ilma 

ettekirjutuseta võib kohaldada, kui isik rikub kohustust 

edastada FI-le käesoleva seaduse §307 tulenevat 

aruandluskohustust või muud regulaarset 

informeerimiskohustust andmete osas, mille FI-le esitamise 

kohustus või avalikustamiskohustus tuleneb seadusest (§ 

307) või EL otsekohalduvast õigusaktist. 

(3) Aruandluse avaldamise või andmete avalikustamise 

kohustuse rikkumiseks loetakse ka ebaõige aruandluse või 

avalikustamisele kuuluvates andmetes tõele mittevastava info 

esitamist. 

(4) Regulaarse aruandluse esitamise või andmete 

avalikustamise kohustuse rikkumise (sh tõele mittevastava 

või puuduliku aruandluse esitamise) eest, kohalduvad 

alljärgnevad maksimaalsed sunniraha määrad: 

1) hilinemine 1-7 päeva, füüsilisele isikule 2000 eurot, 

juriidilisele isikule 8000 eurot; 

Eelnõust finantssektori 

seaduste muudatused välja 

jäetud. 
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2) hilinemine 7- päeva, füüsilisele isikule 6000 eurot, 

juriidilisele isikule 50 000 eurot. 

5.4 Ettepanek täiendada KindlTS alljärgnevalt: 

KindlTS §173' Sunniraha ilma ettekirjutuseta 

(1) FI võib isiku suhtes kohaldada sunniraha ilma eelneva 

ettekirjutuseta käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud 

rikkumiste puhul. Sunniraha kohaldatakse eraldi haldusaktiga 

pärast rikkumusest teadasaamist. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sunniraha ilma 

ettekirjutuseta võib kohaldada, kui isik rikub kohustust 

edastada FI-le käesoleva seaduse §200 tulenevat 

aruandluskohustust või muud regulaarset 

informeerimiskohustust andmete osas, mille FI-le esitamise 

kohustus või avalikustamiskohustus tuleneb seadusest (§ 

200) või EL otsekohalduvast õigusaktist. 

(3) Aruandluse avaldamise või andmete avalikustamise 

kohustuse rikkumiseks loetakse ka ebaõige aruandluse või 

avalikustamisele kuuluvates andmetes tõele mittevastava info 

esitamist. 

(4) Regulaarse aruandluse esitamise või andmete 

avalikustamise kohustuse rikkumise (sh tõele mittevastava 

või puuduliku aruandluse esitamise) eest, kohalduvad 

alljärgnevad maksimaalsed sunniraha määrad: 

1) hilinemine 1-7 päeva, füüsilisele isikule 2000 eurot, 

juriidilisele isikule 8000 eurot; 

2) hilinemine 7- ...päeva, füüsilisele isikule 6000 eurot, 

juriidilisele isikule 50 000 eurot. 

Eelnõust finantssektori 

seaduste muudatused välja 

jäetud. 

5.5 Ettepanek täiendada MERAS alljärgnevalt: 

MERAS § 1012 Sunniraha ilma ettekirjutuseta 

(1) FI võib isiku suhtes kohaldada sunniraha ilma eelneva 

ettekirjutuseta käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud 

rikkumiste puhul. Sunniraha kohaldatakse eraldi haldusaktiga 

pärast rikkumusest teadasaamist. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sunniraha ilma 

ettekirjutuseta võib kohaldada, kui isik rikub kohustust 

edastada FI-le käesoleva seaduse § 107 tulenevat aruandlust 

või muud regulaarset informeerimiskohustust andmete osas, 

mille FI-le esitamise kohustus või avalikustamiskohustus 

tuleneb seadusest (§ 107) või EL otsekohalduvast õigusaktist. 

(3) Aruandluse avaldamise või andmete avalikustamise 

kohustuse rikkumiseks loetakse ka ebaõige aruandluse või 

avalikustamisele kuuluvates andmetes tõele mittevastava info 

esitamist. 

(4) Regulaarse aruandluse esitamise või andmete 

avalikustamise kohustuse rikkumise (sh tõele mittevastava 

või puuduliku aruandluse esitamise) eest, kohalduvad 

alljärgnevad maksimaalsed sunniraha määrad: 

1) hilinemine 1-7 päeva, füüsilisele isikule 2000 eurot, 

juriidilisele isikule 8000 eurot; 

Eelnõust finantssektori 

seaduste muudatused välja 

jäetud. 
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2) hilinemine 7- ...päeva, füüsilisele isikule 6000 eurot, 

juriidilisele isikule 50 000 eurot. 

6 Uue instituudina on Eelnõuga karistusõigusesse sisse toodud 

tegevkahetsus: KarS § 601. Leiame, et vajab täpsemat 

käsitlust, mida selle all mõista ning kuidas rakendada. 

Sätet täpsustatud. 

7 KarS § 157 osas leiame, et sätte uus Eelnõus esitatud 

redaktsioon kärbib oluliselt FI diskretsiooni. 

Teadmiseks võetud. 

8 Selgitamist vajab KarS § 274 - vägivald võimuesindaja vastu 

kohaldamisala ja 280 - ametiasutusele valeandmete esitamine 

- kohaldamisala. Leiame, et lisaks avaliku teenistuse 

seadusega laetud isikutele ja asutustele, peaksid need sätted 

kohalduma ka FI töötajatele ja FI poolt läbiviidavatele 

menetlustele. Kuivõrd KARS § 280 uus redaktsioon näeb ette 

„Ametiasutusele teadvalt valeandmete esitamise või andmete 

esitamata jätmise eest, kui andmete esitamine oli seadusest 

tulenevalt ette nähtud" osas juhime tähelepanu sellele, et 

sõna „teadvalt" seab ebaproportsionaalselt suure 

tõendamiskoormuse asjaomasele ametiasutusele. Lisaks on 

ka selles sättes kirjas „kui andmete esitamine on seadusest 

tulenevalt ette nähtud" - soovime ka seda sätet täiendada ja 

taasesitada alljärgnevas sõnastuses „kui andmete esitamine 

on seadusest või EL otsekohalduvatest õigusaktidest 

tulenevalt ette nähtud" 

Võimuesindaja legislatiivselt 

määratlemata mõiste ei 

pruugi ammenduda avalike 

teenistujatega ega hõlmata 

neid kõiki. 

9 Siseteabe väärkasutamist sanktsioneerivas KarS § 398 tuleks 

lisada lõikes 2 punkt 1 ümber sõnastada alljärgnevalt „1) kui 

sellega on saadud olulises ulatuses varalist või isiklikku 

kasu" ning tõsta trahvi ja rahalise karistuse määrasid 

lihtkoosseisu eest oluliselt nii füüsilise kui juriidilise isiku 

osas. Ühtlasi teatame, et me ei saa nõustuda siseteabe 

väärkasutamise väljajätmisega kuriteokoosseisude seast, 

mille puhul on lubatud jälitustoimingid. Siseteabe 

väärkasutamine kahjustab finantsturge ning kõigutab usaldust 

kogu finantssüsteemi, seega on tegu süüteoga, mis võib 

põhjustada väga keerulisi tagajärgi, tekitada palju suurt nii 

varalist kui ka mittevaralist kahju. Finantsvaldkonna süüteod 

on enamasti väga keerulised uurida, sageli võib tõendite 

kogum koosneda valdavalt kaudsetest süütõenditest, seega on 

lubamatu välistada siseteabe väärkasutamine nende 

süütegude hulgast, mille uurimisel saab kasutada 

jälitustoiminguid. 

Sisuliselt arvestatud. 

10 KarS §-s 3891 käsitletava turumanipulatsiooni osas leiame, 

et lihtkoosseisu eest nii füüsilisele isikule määratav 

sanktsioon rahatrahv kuni 300 trahviühikut on 

ebaproportsionaalselt vähe, nagu ka juriidilisele isikule 

lihtkoosseisu eest määratav karistus on liiga vähe. Juhime 

tähelepanu ka sellele, et kvalifitseeritud koosseisude puhul 

on tekkiv oluline kahju niisuguse koosseisu rakendamise 

eelduseks ja teeme ettepaneku „oluline kahju" omaette 

Mittearvestatud – füüsilisele 

isikule mõistetava rahatrahvi 

maksmimummäär KarS §-s 

47 on 300 trahviühikut  
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punktina kvalifitseerivaks aluseks tõsta. Eelnõus on välja 

toodud ainult kuriteoga saadud vara laiendatud 

konfiskeerimine, kuid kohane oleks rakendada ka süüteo 

toimepanemise vahetuks objektiks oleva vara 

konfiskeerimist. Eeltoodust tulenevalt teeme ettepaneku 

sätestada turumanipulatsioon alljärgnevas sõnastuses: 

„(1) Turumanipulatsiooni eest - 

karistatakse rahatrahviga kuni tuhat trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud: 

1) emitendi juhi või tema lähedase või emitendi 

konsolideerimisgrupi töötaja, väärtpaberituru kutselise 

osalise või selle konsolideerimisgrupi töötaja või 

investeerimissoovituse koostaja või levitaja poolt, või 

2) grupi poolt, - 

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase 

vangistusega. 

(3) Käesolevas paragrahvis lõigetes 1 või 2 sätestatud teo 

eest kui see tõi kaasa olulise kahju, - 

Karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase 

vangistusega. 

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud te eest kui selle 

on toime pannud juriidiline isik, - 

karistatakse rahatrahviga kuni 100 000 eurot. 

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teo eest, kui 

selle on toime pannud juriidiline isik, 

karistatakse rahalise karistusega. 

(6) Kohus kohaldab käesolevas paragrahvis sätestatud süüteo 

toimepanemise vahetuks objektiks olnud vara 

konfiskeerimist vastavalt käesoleva seadustiku §-s 83 

sätestatule. 

(7) Kohus kohaldab käesolevas paragrahvis sätestatud 

kuriteo eest kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimist 

vastavalt käesoleva seadustiku §-s 832 sätestatule. 

10bis EVKS osas ei saa FI nõustuda ettepanekuga tunnistada 

kehtetuks EVKS § 461, mis sätestab registripidaja vastutuse 

registritoimingute tegematajätmise eest. Registripidaja poolt 

seadusega ettenähtud registritoimingute tegematajätmise 

korral on süsteemitõrge toimunud, see võib oluliselt õhutada 

süsteemi stabiilsust ning efektiivsust ning haldussundi ei saa 

pidada proportsionaalseks meetmeks. EVKS § 461 

kehtetukstunnistaminé on aktsepteeritav ainult juhul kui 

EVKS-i inkorporeeritakse alljärgnevad täpsustatud 

väärteokoosseisud: 

§ 46-6 Registripidaja kohustuste rikkumine: 

Registripidaja poolt seadusega ettenähtud registritoimingute 

tegematajätmine või ebapiisavas ulatuses või mitteõigeaegne 

tegemise: 

1) väärtpaberikonto avamisel registrisse kandmise reeglite 

rikkumine (§ 5 lg. 4), või 

2) registreerimise korra (§ 8) registrisse kannete tegemise, 

Eelnõust finantssektori 

seaduste muudatused välja 

jäetud. 
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registripidamise ja registriandmete säilitamise korra 

rikkumine, või 

3) registripidaja kohustuste rikkumine registriandmete 

säilitamisel ja kaitsmisel, sh. kannete vigadest, puudumisest 

ja tehtud parandustest andmete säilitamise korra rikkumine 

(§§ 12, lg. 5; 30), või 

4) väärtpaberikonto avamise seda sooviva isiku 

identifitseerimist võimaldava taotluse alusel kohutuse 

rikkumine (§11 lg. 1), või 

5) seaduses (§ 12 lg. 1,3 ja 4) sätestatud alusel kande 

tegemise või parandamise kohustuse rikkumine, või 

6) kande muutmisest puudutatud isikute informeerimata 

jätmine, (§12 lg. 6), või 

7) emitendi taotluse alusel väärtpaberite registreerimata 

jätmine (§ 10),või 

8) aktsia- või osakapitali suurendamise või vähendamise 

registrisse kandmise kohustuse (§ 13-14) rikkumine, või 

9) väärtpaberiülekannete korra (§ 15) rikkumine, sh. 

registripidaja keeldumine ülekandekorralduse täitmisest § 15 

lg. 4 nimetamata alusel, või 

10) väärtpaberite pantimise registreerimise juhise (§ 16) 

mittetäitmine, või 

11) väärtpaberite või väärtpaberikonto blokeerimine § 17 lg. 

1 lauses 2 või lg. 2 nimetamata alusel või väärtpaberite või 

väärtpaberikonto blokeerimisest vabastamata jätmine kui lg. 

3 nimetatud alustel, või 

12) emitendi lõppemise puhul tema poolt emiteeritud 

väärtpaberite registrist kustutamata jätmine (§ 18 lg. 1), või 

13) äriühingu lõppemisel likvideerimis- või 

pankrotimenetluse lõpetamisega või äriühingu lõppemisel 

ühinemise või jagunemise korral või aktsiaseltsi 

ümberkujundamisel osaühinguks kustutatakse emitendi 

taotlusel registrist kustutamise kohustuse (§ 18 lg. 2) 

rikkumine, või 

14) lunastatud võlakohustuste registrist kustutamise 

kohustuse (§ 18 lg. 3) rikkumine, või 

15) väärtpaberite, mis on eeldatavalt kaotanud oma kehtivuse 

või mille registreerimisest on möödunud üle 20 aasta ja mis 

on suure tõenäosusega lõppenud või millel suure 

tõenäosusega puudub omanik, kohta § 18 lg. 4 nimetatud 

avaldamiskohustuse rikkumine või, 

16) emitendi, tema nõudel tema poolt emiteeritud 

väärtpaberite kohta, teavitamise kohustuse (§ 19) rikkumine, 

või 

17) väärtpaberikonto omaja teavitamise kohutuse (§ 20) 

rikkumine, või 

18) kooskõlastamata registriteenuse hinnakirja rakendamine 

või hinnakirjas mittesisalduva tasu rakendamine (§ 23), 

19) kontohalduri staatuse andmine ilma sellekohase õigusliku 

aluseta (§ 32 lg. 3)- eest 
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karistatakse rahatrahviga kuni 500 000 EUR. 

§ 46-7 Esindajakontoga pidamise reeglite rikkumine: 

1. esindajakontol pensionifondi osakute hoidmise (§ 6 lg. 5), 

2. esindajakontol hoitavate väärtpaberite üle arvestuse 

pidamise kohustuse (§ 6 lg. 7), 

rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 500 000 EUR. 

§ 46-8. Registripidaja avalikkust käsitlevate reeglite 

rikkumine 

Registripidaja avalikkuse kohustuse: 

1. esitada äriregistri keskandmebaasi haldavale asutusele 

andmed Eesti väärtpaberite keskregistris registreeritud üle 10 

protsendi aktsiatega määratud hääli omavate aktsiate 

omanike ja osaühingute osanike kohta (§ 7 lg. 8), või 

2. õigustatud isikutele registriandmetega tutvumise, sh. 

väljavõtete ja ärakirjade saamise mittevõimaldamine, või 

3. registripidaja veebilehel seaduses sätestatud teabe 

mitteesitamine, sh. seaduses ettenähtud päringute 

mittevõimaldamine 

- rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 500 000 EUR. 

§ 46-9 Registripidaja kapitalinõuete rikkumine 

(1) Registripidaja kapitalile esitatavate (§ 26) nõuete 

rikkumise: 

1. Registripidajas olulise osaluse omandamisest või selle 

suurendamisest teavitamise kohustuse rikkumise või 

nõutavate andmete esitamata jätmise eest, sh. selle kohutuse 

täitmine ebapiisavas ulatuses või mitteõigeaegselt (§ 281), 

või 

2. Registripidajas olulise osaluse muutumisest teavitamise 

kohustuse (§ 285) rikkumise, sh. selle kohustuse täitine 

ebapiisavas ulatuses või mitteõigeaegselt täitmise eest, - 

karistatakse rahatrahviga kuni 120 000 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik - 

karistatakse rahatrahviga kuni 500000 EUR. 

§ 46-10 Kontohalduri kohustuste rikkumine 

1. Kontohalduri poolt andmete registripidajale mittetäielik 

või mitteõigeaegne edastamine (§ 31 lg. 2), või 

2. kontohalduri poolt andmete halduslike, füüsiliste, tark-ja 

riistvaraliste meetmete rakendamata jätmine kaitsmaks 

andmeid loata töötluse, sealhulgas kasutamise, hävitamise 

ning muutmise eest (§31 lg. 3), või 

3. kontohalduri poolt väärtpaberikonto omanikele EVKS § 

23 lg. 1-1 nimetatud registriteenuste kättesaadavaks tegemise 

kohustuse rikkumine, teenuse osutamise viivitusest või 

võimatusest teavitamise kohutuse rikkumine, sh. 

mitteõigeaegne või mittetäielik teavitamine (§ 31 lg. 4), 

või 

4. kontohalduri poolt registrisse kantud andmete alusetu 

väljastamine (§ 31 lg. 5), või 

5. kontohalduri poolt registritoimingu tegemiseks korralduse 

andja identifitseerimata jätmine või volituse kehtivuse 



64 

 

nr märkus kommentaar 

kontrollimata jätmine (§ 34, lg. 1), või 

6. § 34 lg. 2 nimetatud isikute (väärtpaberikonto omaniku), 

kohtutäituri, pankrotihalduri ja EVKS §-s 161 sätestatud 

juhtudel pandipidaja) registritoimingute tegemiseks 

seaduslike korralduste mittetäitmine, või 

7. kontohalduri poolt registripidajale edastatavate andmete 

õigsuse kontrollimata jätmine (§ 34 lg. 4), või 

8. kontohalduri poolt talle registritoimingute ja päringute 

tegemiseks antud korralduste aluseks olevate dokumentide 

säilitamise korra rikkumine (§ 34 lg. 6), või 

9. kontohalduri staatusest loobuda sooviva kontohalduri poolt 

tema vahendusel väärtpaberikontod avanud isikute 

teavitamise kohustuse (§ 37 lg. 2) rikkumine, või 

10. Kontohalduri poolt lepingu lõppemisest Ametlikud 

Teadanded ja üldsusele avatud arvutisüsteemis teate 

avaldamise kohustuse (§ 37 lg. 4) rikkumine, 

- eest karistatakse rahatrahviga kuni 500 000 EUR. 

Lisaks teeme ettepaneku anda seadusega FI-le õigus lõpetada 

EVKS-s sätestatud süüteo väärteomenetlus otstarbekuse 

kaalutlusel ja sõnastada asjakohane säte alljärgnevalt: 

§ 46-11 Menetluse lõpetamise täiendavad alused 

(1) FI-le Eesti väärtpaberite keskregistri seaduses sätestatud 

süüteost või selle kahtlusest enne süüteo toimumist või 

viivitamata pärast seda esimesena kirjalikult teatanud isiku 

suhtes võib lõpetada Eesti väärtpaberite keskregistri seaduses 

sätestatud süüteo kohta algatatud väärteomenetluse 

otstarbekuse kaalutlusel. 

(2) FI-l on õigus lõpetada väärteomenetlus avaliku 

menetlushuvi puudumise korral, kui kahtlustatava või 

süüdistatava isiku süü ei ole suur ning ta on heastanud või 

asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju ja tasunud 

menetluse kulud või võtnud endale kohustuse tasuda kulud. 

11 IFS osas toome välja, et 

IFS § 307 lg. 1 on ilmselt määratud sanktsioneerima füüsilist 

isikut, kuid koosseis kirjeldab juriidilise isiku tegu, teeme 

omapoolse ettepaneku täpsustada lg. 1 subjektide ringi 

lisades sõnad "juhi või töötaja". Sama sätte osas juhime 

tähelepanu ka sellele, et kohane oleks asendada sõna "ning" 

sõnaga "või" ning teeme ettepaneku esitada säte alljärgnevas 

sõnastuses ning karistusmääradega: 

„§ 307. Kohustusliku aruande, dokumendi ja teabe esitamata 

jätmine 

(1) Fondivalitseja või aktsiaseltsina asutatud fondi juhi või 

töötaja poolt FI-le kohustusliku aruande, dokumendi, 

selgituse või teabe või fondivalitseja poolt valitsetava fondi 

osakuomanikele ja avalikkusele esitatavate dokumentide või 

teabe esitamata või avalikustamata jätmise, puuduliku või 

mitteõigeaegse esitamise või avaldamise või neis vale või 

eksitava teabe esitamise eest - karistatakse rahatrahviga kuni 

1000 trahviühikut. 

Eelnõust finantssektori 

seaduste muudatused välja 

jäetud. 
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(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, - 

karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.": 

IFS § 310 Eelnõus esitatud redaktsiooni osas juhime 

tähelepanu sellele, et lg. 1 on suunatud füüsilisele isikule, 

kuid sõnastus kirjeldab juriidilise isiku tegevust, mida 

sanktsioneerib lg. 2. 

Ettepanekuga tühistada fondivalitseja juhi ja fondijuhi 

kohustuste rikkumist sanktsioneerivad sätted võib nõustuda 

ainult eeldusel, et kehtestatakse alljärgnevad - fondivalitseja 

ja fondivalitseja juhi vastutust täpsustavad - koosseisud: 

§ X Riskide juhtimise nõuete rikkumine 

Fondivalitseja juhi poolt käesoleva seaduse § 248 kirjeldatud 

riskide juhtimise korraldamise teostamiseks vajalike 

meetmete kehtestamata või rakendamata jätmine, samuti 

mittetäielik või mitteõigeaegne rakendamine - karistatakse 

rahatrahviga kuni 10 000 trahviühikut. 

Leiame, et riskide juhtimise kui fondivalitseja õiguskindla 

tegevuse tagamiseks on kohane pidestada see nii sunniraha 

kui väärteokaristusega. 

§ X Sisekontrolli süsteemide kehtestamata jätmine 

Fondivalitseja juhi poolt sisekontrolli teostamiseks vajalike 

meetmete kehtestamata või rakendamata jätmine, samuti 

mittetäielik või mitteõigeaegne rakendamine - karistatakse 

rahatrahviga kuni 10 000 trahviühikut. 

Leiame, et sisekontrolli süsteemide kehtestamata jätmine 

tuleks tagada nii sunnirahaga kui ka pidestada 

väärteokaristusega. 

§ X Sise-eeskirjade kohaldamise rikkumine 

Fondivalitseja juhi poolt käesolevas seaduses sätestatud sise-

eeskirjade või muude käesolevas seaduses ettenähtud 

sisereeglite kehtestamata või kaasajastamata või rakendamata 

jätmise või ebapiisavate sise-eeskirjade või muude 

käesolevas seaduse ettenähtud sisereeglite kehtestamise eest - 

karistatakse rahatrahviga kuni 10 000 trahviühikut. 

Kuivõrd kohased sisereeglid tagavad fondivalitseja 

õiguskindla tegevuse, on vajalik pidestada niisuguste reeglite 

kehtestamine ja järjepidev kohaldamine nii sunnirahaga kui 

ka väärteokaristusega. 

Eelnõus esitatud § 3172 reguleerib depositooriumi 

edasiandmise korra rikkumist suhteliselt lakooniliselt ning 

viidetega teistele sätetele seaduses. Siiski eelistame 

täpsustada millise kontrolli läbiviimisel eksimine toob kaasa 

sanktsiooni. Eeltoodust tulenevalt teeme ettepaneku 

sõnastada säte täpsemalt: 

"Depositooriumi poolt enne ülesannete edasiandmist 

kontrollimata jätmine kas isiku, kellele varade hoidmiseks 

või arvelduste tegemiseks või muude depositooriumi 

ülesannete edasiandmiseks depositooriumi ülesandeid edasi 

antakse, organisatsiooniline ja tehnilise korralduse tase ja 

finantsseisund vastavad õigusaktides sätestatud nõuetele 
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tema lepingujärgsete kohustuste täitmiseks ning nimetatud 

nõuetele vastavuse kontrollimine vajaliku hoolsusega ka sel 

ajal kui isik depositooriumi kohustusi täidab - karistatakse 

rahatrahviga kuni 500 000 EUR." 

Täiendavalt teeme ettepaneku sanktsioneerida omaette 

süüteona osakuomanike üldkoosoleku nõude rikkumine. 

Leiame, et üldkoosolek on piisavalt oluline teema, et sellega 

seonduvad rikkumised oleks pidestatud väärteokaristusega. 

Samuti ei piisa ka tsiviilõiguslikust lahendist tsiviilseadustiku 

üldosa seaduse § 37 ja 38 

Teeme ettepaneku sõnastada säte alljärgnevalt: 

§ X Osakuomanike üldkoosoleku nõude rikkumine. 

Fondivalitseja poolt üldkoosoleku pädevuse eiramise või 

üldkoosoleku kokkukutsumisest teavitamise reeglite 

rikkumise eest - karistatakse rahatrahviga kuni 500 000 EUR. 

12 KindlTS muutmise osas juhime tähelepanu alljärgnevale: 

KindlTS § 200, mis sanktsioneerib teabe FI-le esitamise või 

avalikustamise kohustuse rikkumist vajab kindlasti 

täpsustamist katmaks ära kõik nii seaduse kui EL 

otsekohalduva õigusakti kohaselt avalikustamise või 

esitamise juhtumid. Esitame omapoolse esimese variandi 

sõnastusest: 

Käesoleva seaduse kohaselt või EL otsekohalduvast 

õigusaktist tuleneva kohustusliku aruande, dokumendi, 

selgituse või muu teabe tähtpäevaks avalikustamata või FI-le 

esitamata jätmise või mitteõigeaegse vale või eksitava teabe 

esitamise või avalikustamise eest - 

karistatakse rahatrahviga kuni 120 000 trahviühikut. 

Peame vajalikuks võimaldada väärteokorras menetleda ja 

karistada ka ebapiisava organisatsioonilise ülesehituse 

korraldamise eest, kuivõrd just sellel on kandev roll 

kindlustusandja (nagu kõigi finantssektori teenusepakkujate) 

jätkusuutliku tegevuse tagamisel. Organisatsioonilise 

ülesehituse vastavusel nõuetele on süsteemi toimimisele väga 

oluline mõju, seega ei saa piirduda ainult sunniraha ja muude 

haldusmeetmetega. Kaasaegsed finantseerimisasutused ja 

finantsteenused ning selle valdkonna regulatsioonid on oma 

ülesehituselt keerukad, mille tulemusena normi rakendamine 

eeldab sobiva organisatsioonilise lahendi kehtestamist. See 

hõlmab muuhulgas juhtkonna vastutuse läbipaistvat ja täpset 

määratlemist, sisekontrollisüsteemide toimimist, sise-reeglite 

kehtestamist, riskijuhtimise lahendeid, sisekoolituste 

läbiviimist jne. Finantsteenuse pakkumisel on normi täitmine 

või mittetäitmine FI hinnangul suurimas sõltuvuses asjaolust, 

kas seadusega kehtestatud organisatsiooni nõuded 

rakendatakse. Seega just organisatsiooni nõuete alased 

väärteokoosseisud ja neid pidestavad sanktsioonid on 

efektiivse finantsjärelevalve teostamiseks hädavajalikud. 

Eeltoodust tulenevalt teeme ettepaneku lisada 

kindlustustegevuse seadusesse alljärgnev säte: 

Eelnõust finantssektori 

seaduste muudatused välja 

jäetud. 
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§ X. Kindlustusandja juhi poolt kindlustusandja tegevuse 

laadi, ulatust ja keerukust arvestades ebapiisava 

organisatsioonilise ülesehituse, sisekontrolli süsteemi, riskide 

tuvastamise, mõõtmise, juhtimise või raporteerimise ja 

juhtimisstruktuuri eest - karistatakse rahatrahviga kuni 10 

000 trahviühikut. 

KindlTS § 200 osas juhime tähelepanu et eelnõusse on 

sattunud kaks lõiget nr. 2. 

13 KrAS osas toome välja, et 

§ 134-7 sanktsioneerib usaldatavusnormatiivide rikkumist 

krediidiasutuse poolt ning on sanktsioneeritud väärteokorras 

trahviga, mis on esitatud trahviühikutes, st. füüsilise isiku 

süüteona. Kuigi usaldatavusnormatiive saab rikkuda ainult 

juriidiline isik, toimub juriidilise isiku süü kvalifitseerimine 

füüsilise isiku kaudu, st. juriidilise isiku sanktsioneerimise 

eelduseks on füüsilise isiku süüteokoosseis. Eeltoodust 

tulenevalt teeme ettepaneku lisada sõna "Krediidiasutus" 

järele sõnad "juhi või töötaja". Lähtuvalt EL 

otsekohalduvatest õigusaktidest tulenevate reeglite 

suurenemisest finantsteenuste pakkujate osas teeme 

ettepaneku täpsustada sätet lisades ka võimaluse 

sanktsioneerida EL otsekohalduvatest õigusaktidest 

tulenevate kohustuste mittetäitmise eest ning sõnastada KrAS 

§ 134-7 alljärgnevalt: 

„(1) Krediidiasutuse juhi või töötaja poolt käesolevas 

seaduses sätestatud omavahendite miinimumsuuruse nõude 

rikkumise, kapitali adekvaatsuse nõude rikkumise, riskide 

kontsentreerumise piirimäära rikkumise, äriühingutes 

osalemise piirangute rikkumise, likviidsusnõude rikkumise 

eest või käesoleva seaduse §-s 86' sätestatud kapitalinõuete 

arvutamise meetodite eiramise või EL otsekohalduvatest 

õigusaktidest tulenevate usaldatavusnormatiivide rikkumise 

eest - karistatakse rahatrahviga kuni 10 000 trahviühikut." 

KrAS § 134-8, mis sanktsioneerib teabe FI-le esitamise või 

avalikustamise kohustuse rikkumist vajab kindlasti 

täpsustamist, et kataks ära kõik nii seaduse kui EL 

otsekohalduva õigusakti kohaselt avalikustamise või 

esitamise juhtumid. Esitame omapoolse esimese variandi lg. 

1 sõnastusest: 

"Käesoleva seaduse kohaselt või EL otsekohalduvast 

õigusaktist tuleneva kohustusliku aruande, dokumendi, 

selgituse või muu teabe tähtpäevaks avalikustamata või FI-le 

esitamata jätmise või mitteõigeaegse vale või eksitava teabe 

esitamise või avalikustamise eest - 

karistatakse rahatrahviga kuni 10 000 trahviühikut." 

Peame vajalikus võimaldada väärteokorras menetleda ja 

karistada ka ebapiisava organisatsioonilise ülesehituse 

korraldamise eest, kuivõrd just sellel on kandev roll 

finantssektori teenusepakkujate jätkusuutliku tegevuse 

tagamisel. Organisatsioonilise ülesehituse vastavusel 

Eelnõust finantssektori 

seaduste muudatused välja 

jäetud. 
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nõuetele on süsteemi toimimisele väga oluline mõju, seega ei 

saa piirduda ainult sunniraha ja muude haldusmeetmetega. 

Kaasaegsed finantseerimisasutused ja finantsteenused ning 

selle valdkonna regulatsioonid on oma ülesehituselt 

keerukad, mille tulemusena normi rakendamine eeldab 

sobiva organisatsioonilise lahendi kehtestamist. See hõlmab 

muuhulgas juhtkonna vastutuse läbipaistvat ja täpset 

määratlemist, sisekontrollisüsteemide toimimist, sisereeglite 

kehtestamist, riskijuhtimise lahendeid, sisekoolituste 

läbiviimist jne. Normi täitmine või mittetäitmine on FI 

hinnangul suurimas sõltuvuses asjaolust, kas seadusega 

kehtestatud organisatsiooni nõuded rakendatakse. Seega just 

organisatsiooni nõuete alased väärteo koosseisud on 

efektiivse finantsjärelevalve teostamiseks hädavajalikud. 

Eeltoodust tulenevalt teeme ettepaneku täiendada Eelnõus 

krediidiasutuste seadust § 134-19 alljärgnevalt: 

"(1) Krediidiasutuse juhi poolt krediidiasutuse tegevuse 

laadi, ulatust ja keerukust arvestades ebapiisava või 

käesolevas seaduses või Euroopa Liidu otsekohalduvates 

õigusaktides sätestatud nõuetele mittevastava 

organisatsioonilise ülesehituse, sisekontrolli süsteemi, riskide 

tuvastamise, mõõtmise, juhtimise või raporteerimise ja 

juhtimisstruktuuri eest - karistatakse rahatrahviga kuni 10 

000 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, - 

karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot." 

14 MERAS täiendamise osas toome välja alljärgneva: 

MERAS §§ 109 ja 110 lõiked 1 määravad väärteokaristuse 

trahviühikutes, millest võib järeldada füüsilise isiku 

süüteokoosseisu, kuid füüsiline isiku määratlus puudub 

koosseisust. 

Teeme ettepaneku täiendada MERAS pidestades audiitori 

määramise kohustuse rikkumise eest väärteokaristusega 

alljärgnevas sõnastuses: 

§ X. Audiitori nimetamise kohustuse rikkumine 

Makseasutuse või e-raha asutuse poolt audiitori 

mittenimetamine või seaduses audiitorile esitatud nõuetele 

mittevastava audiitori nimetamise eest, või audiitori 

nimetamine käesoleva seaduse § 85 lg. 2 nimetatust 

pikemaks perioodiks - karistatakse rahatrahviga kuni 500 000 

EUR. 

Analoogiliselt teiste finantsjärelevalve all olevate 

finantsteenuste pakkujaid reguleerivate õigusaktidega tuleb 

MERAS-s pidestada ka FI mitteteavitamine pankrotihoiatuse 

saamisest. Tulenevalt makseasutuste ja e-raha asutuste 

eripärast peame vajalikuks sanktsioneerida ka FI 

mitteteavitamine teenuste edasimüüjatest. Teeme ettepaneku 

sõnastada nende kahe kohustuse rikkumine alljärgnevas 

sõnastuses: 

"§ X. Teabe esitamata jätmine 

Eelnõust finantssektori 

seaduste muudatused välja 

jäetud. 



69 

 

nr märkus kommentaar 

(1) makseasutuse või e-raha asutuse juhi poolt FI 

mitteteavitamine, mitteõigeaegne või ebapiisav teavitamine 

pankrotihoiatuse saamisest - karistatakse rahatrahviga kuni 

15 000 EUR. 

(2)Makseasutuse või e-raha asutuse poolt FI edasimüüjatest 

teavitamata jätmine, ebapiisav või mitteõigeaegne 

teavitamine, - karistatakse rahatrahviga kuni 10 000 

trahviühikut. 

15 Väärtpaberituru seadus 

Teeme ettepaneku täiendada Eelnõus esitatud VptS § 237-8 

tulenevalt EL otsekohalduvatest õigusaktidest tulenevatest 

teavitamiskohustustest ja esitada säte alljärgnevas sõnastuses: 

„§ 237-8. Teabe esitamata jätmine 

(1) Käesoleva seadusest ja EL otsekohalduvate õigusaktidest 

tulenevate teavitamiskohustuse mittetäitmise või 

kohustusliku aruande, dokumendi, selgituse või muu teabe 

tähtpäevaks avalikustamata või FI-le esitamata jätmise või 

vale või eksitava teabe esitamise või avalikustamise eest - 

karistatakse rahatrahviga kuni 10 000 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, - 

karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot."; 

VptS § 237-9 osas juhime tähelepanu, et lg. 1 tekstist (peale 

trahviühikutes määratud rahatrahvi) ei tulene, et normi 

adressaadiks oleks füüsiline isik. 

VptS § 237-10 täiendamise ettepaneku osas juhime samuti 

tähelepanu EL otsekohalduvatest reeglitest tulenevate 

kohustuste täitmise pidestamisele ja teeme ettepaneku 

täiendada eelnõus esitatud sõnastust alljärgnevalt: 

"§ 237'° Sise-eeskirjade kohaldamise rikkumine 

(1) Investeerimisühingu, krediidiasutuse, fondivalitseja, kes 

osutab investeerimisteenuseid, või reguleeritud turu 

korraldaja juhi poolt käesolevas seaduses sätestatud sise-

eeskirjade või muude käesolevas seaduses ja EL 

otsekohalduvatest õigusaktidest tulenevate sisereeglite 

kehtestamata või kaasajastamata või rakendamata jätmise või 

ebapiisavate sisereeglite kehtestamise eest karistatakse 

rahatrahviga kuni 10 000 trahviühikut. 

(2) Sise-eeskirjades käesoleva seaduse § 82-2 lg. 2 

kirjeldatud meetmete kehtestamata, ajakohastamata või 

rakendamata jätmise eest - karistatakse rahatrahviga kuni 500 

000 EUR. 

Olulise osaluse omandamise korra täitmise pidestamiseks 

teeme ettepaneku muuta VPTS § 237-28 täpsustades seda 

alljärgnevas sõnastuses: 

"§ 237-28 Investeerimisühingus ja korraldajas olulise osaluse 

omandamise korra rikkumine 

(1) Käesoleva seaduse kohaselt FI-le eelnevalt teatamata või 

käesoleva seaduse § 75 lõikes 2 nimetatud ettekirjutuse 

vastaselt investeerimisühingus või reguleeritud turu 

korraldajas osaluse omandamise, selle võõrandamise või 

Eelnõust finantssektori 

seaduste muudatused välja 

jäetud. 
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investeerimisühingu või reguleeritud turu korraldaja 

kontrollitavaks äriühinguks muutmise eest, samuti 

inspektsiooni ettekirjutuse vastaselt investeerimisühingus või 

reguleeritud turu korraldajas hääleõiguse või muude kontrolli 

võimaldavate õiguste teostamise eest või olulise osaluse 

muutumisest teavitamata jätmise, mitteõigeaegse eksitava või 

puuduliku teavitamise eest - karistatakse rahatrahviga kuni 

10 000 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, - 

karistatakse rahatrahviga kuni 1500 000 EUR. 

Analoogiliselt teiste avalik-õigusliku järelevalve all olevate 

finantseerimisasutustega on ka investeerimisühingutel 

usaldatavusnormatiive, mis peale siseriikliku õiguse 

tulenevad ja EL otsekohalduvatest õigusaktidest. Vastavalt 

teeme ettepaneku täiendada ka Eelnõus esitatud VptS § 237-

27 alljärgnevas sõnastuses 

„(1) Investeerimisühingu poolt käesolevas seaduses ja selle 

alusel sätestatud ning EL otsekohalduvatest õigusaktidest 

tulenevate usaldatavusnormatiivide rikkumise eest – 

karistatakse rahatrahviga kuni 10 000 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, - 

karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot."; 

VptS § 23722 (Avalikustamisele mittekuuluva teabe 

hoidmise nõuete rikkumine) kehtetuks tunnistamise 

põhjendus puudub seletuskirjast. Peame 

avalikustamiskohustust oluliseks reegliks, mille rikkumine 

tuleb kindlasti pidestada. 

Kliendi korralduste täitmise tagamiseks tuleb Eelnõuga 

VptS-t täiendada lisades alljärgnevad sätted: 

"§ x Kliendi korralduste täitmise reeglite kehtestamise ja 

järgimise kohustuste eiramine 

(1) Kliendi kaebuste registreerimisel ja säilitamisel § 82-7 

kirjeldatud korra rakendamata jätmise eest - karistatakse 

rahatrahviga kuni 12 000 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, - 

karistatakse rahatrahviga kuni 500 000 EUR. 

§. Kliendi korralduste täitmise reeglite rikkumine 

(1) Kliendi korralduste täitmisel käesoleva seaduse § 87-3 ja 

§ 87-4 kirjeldatud meetmete, korra või reeglite kehtestamata, 

kaasajastamata või rakendamata jätmine - karistatakse 

rahatrahviga kuni 12 000 trahviühikut 

(2) Sama teo eest kui selle on toime pannud juriidiline isik, 

karistatakse rahatrahviga kuni 500 000 EUR. 

§ Seadusega vastuolus olevate investeerimissoovituste 

andmine 

Investeerimisühingu või temaga seotud isiku poolt soovituse 

andmine tehingute tegemiseks, mis ei ole 

investeerimisühingu või temaga seotud isikule teadaolevalt 

kooskõlas kliendi huvidega või kui tehingu eesmärgiks on 

turuga manipuleerimine (§ 89) - karistatakse rahatrahviga 
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kuni 12 000 trahviühikut. 

Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, - 

karistatakse rahatrahviga kuni 500 000 EUR. " 

Kuivõrd paljud fmantsotsused põhinevad audiitoritelt 

saadaval infol tuleb väärteokaristusega pidestada ka audiitori 

aruande esitamise kohustuse rikkumine, esitame omapoolse 

sõnastusettepaneku: 

"§ Audiitori aruande esitamise kohustuse rikkumine 

(1) Investeerimisühingu juhi poolt § 88 lg. 7 kirjeldatud 

audiitori aruande esitamatajätmise, mitteõigeaegse või 

ebapiisava esitamise eest karistatakse rahatrahviga kuni 15 

000 EUR. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, - 

karistatakse rahatrahviga kuni 500 000 EUR. " 

Samadel kaalutluste peame vajalikuks täiendada VptS ka 

alljärgnevate sätetega: 

"§ X. Organisatsiooniliste nõuete rikkumine ? 

(1) Investeerimisühingu juhi poolt §81' kirjeldatud 

organisatsiooniliste nõuete kehtestamata või kaasajastamata 

või rakendamata jätmise või mitteõigeaegse või mittetäieliku 

kehtestamise, kaasajastamise või rakendamise eest - 

karistatakse rahatrahviga kuni 10 000 trahvühikut. 

(2) § 82-1 kirjeldatud riskide juhtimise korraldamise nõuete 

eiramise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 500 000 EUR. 

§ Turu või mitmepoolse kauplemissüsteemi korraldamise 

reeglite eiramine? 

Korraldaja juhi poolt turu korraldamiseks vajalike 

süsteemide mitterakendamine, mille tõttu jääb tagamata turu 

või mitmepoolse kauplemissüsteemi korraldamise 

järjepidevus ja korrapärasus, sealhulgas tehingute 

võimalikult kiire, ohutu ja tõrgeteta tegemise (§ 124) – 

karistatakse rahatrahviga kuni 10 000 trahviühikut." 

Eelnõuga soovitakse tühistada VptS § 237-48, mis 

sanktsioneerib menetlusosalise või tunnistaja FI-sse 

ilmumatajätmise. Kuigi mõistame, et vähemalt esimestel 

kordades ilmumata jäämise puhul on kohasem 

väärteomenetluse asemel kohaldada haldusmeetmeid, tuleks 

need mõõtmed Eelnõus selgesõnaliselt ette näha. 

VTMS § 52 muutmise osas leiame, et kuna tulevikus saab 

mitmete finantssektori väärtegude menetlejaks Euroopa 

keskpank, tuleb seda ka Eesti väärteomenetlejatele pädevuse 

jagamisel arvestada. 

A1 Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks sundlõpetamine KARS § 

46 põhjendusega (SK lk. 13), et tõhusalt kohaldatavad alused 

juriidilise isiku sundlõpetamise kohaldamiseks eksisteerivad 

väljaspool karistusõigust ja seega on sundlõpetamine 

karistusõigusliku sanktsioonina põhjendamatu. Peame 

vajalikuks sundlõpetamise säilitamist ka karistusõigusliku 

sanktsioonina. 

Mittearvestatud. 

Sundlõpetamine on võimalik 

lahus karistusmenetlusest 

ning ei oma märkimisväärset 

preventiivset tähendust. 
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A2 Paljudes kohtades on juriidilise isiku karistus väljajäetud, 

peale Fl-d otseselt puudutavate sätete ka nt. § 365-1 - laevalt 

saasteaine merreheitmise keelu rikkumine - kohane on ka 

selle rikkumise eest ette näha karistus juriidilisele isikule. 

Juriidilise isiku vastutuse 

laiendamine on üks eelnõu 

eesmärke, KarS § 365
1
 näeb 

ette vastutuse ka JI-le 

A3 Seletuskirja lk. 16 kohaselt "Samuti pole välistatud, et 

asjaolu, mida üldjuhul arvestatakse karistust raskendavana, 

võib teatud juhtudel kõne alla tulla ka karistust 

kergendavana. Nt alaealiste puhul võib kuriteo 

toimepanemine olla mitte raskendav, vaid hoopis kergendav 

asjaolu: tulenevalt sotsiaalsest ebaküpsusest võib koos 

teistega tegutsemine mõjutada alaealise isiku käitumist 

olulisel määral. Mis tähendab? 

Kõnealusel juhul vähendab 

grupiviisiline tegutsemine 

alaealise individuaalse 

otsustuse süütegu toime 

panna kaalu. KarS §-de 57 ja 

58 muudatused on eelnõust 

välja jäetud.  

A4 Selgitada tuleks mis on "suur kogus", kui KarS § 374 uus 

redaktsioon sätestab: (1) Käitlemiseks mittelubatud alkoholi 

suures koguses valmistamise, villimise, töötlemise, samuti 

maksumärgiga märgistamata või käitlemiseks mittelubatud 

alkoholiga kauplemise, hoidmise või edasitoimetamise eest 

suures koguses - karistatakse rahalise karistuse või kuni 

viieaastase vangistusega."; Seletuskirjast jääb ebaselgeks, 

milline on suur kogus, alates millest ei ole valmistamine ja 

töötlemine lubatud. 

Koguse määratlus tuleneb 

eriseadusest 

A5 KarS § 75-1 Elektroonilise valve seade alkoholi tarbimise 

mõõtmiseks - Seade töötab indikaatorvahendi põhimõttel 

selliselt, et süüdimõistetu peab seadme märguande peale 

puhuma sellesse ja samal hetkel teeb seade temast lähedalt 

pilti, et välistada petmisvõimalus. Ilmselt töötab seade töötab 

nii, et teatud ajavahemike tagant peab puhuma. Kas ja kuidas 

käib seadme tulemuste vaidlustamine? 
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1 Eelnõu § 97 p 2 muudetav § 44 sõnastada järgmiselt: 

„§ 44. Tuleohutusnõuete rikkumine 

(1) Ehitise, küttesüsteemi, tuletöö või seadme 

tuleohutusnõuete, samuti küttekoldevälise tule või grillimise 

tuleohutusnõuete rikkumise eest, kui sellega kaasnes 

tulekahju või tulekahju tekkimise oht, - karistatakse 

rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, - 

karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.“; 

Muudatuse eesmärk on laiendada süüteokoosseisu, et 

vastutusele saaks võtta ka sellisel juhul, kui oht on 

realiseerunud ehk rikkumisega on kaasnenud tulekahju. 

Samas säilib koosseisus ka ohu kriteerium. Sarnast 

süüteokirjeldust kasutatakse ka eelnõu §-i 102 p-s 1. Selliselt 

on tagatud ka normi parem vastavus määratletusnõudele. 

Arvestades eeldust, et antud süütegude puhul on võimalik ka 

Arvestatud. 
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juriidilise isiku vastutus, siis oleme seisukohal, et peab 

säilima võimalus võtta vastutusele ka juriidilist isikut. 

Kehtivas TuOS nähakse samuti ette vastutus ka juriidilisele 

isikule. Tulenevalt KarS § 14 vastutab juriidiline isik üksnes 

läbi füüsilise isiku, kuna nad on erinevad õigussubjektid, 

alustatakse füüsilise isiku tegevuse koosseisupärasuse 

kontrollimisest, mis omakorda viiakse üle juriidilisele 

isikule. Kuivõrd TuOS sätestab küttekoldevälise tule 

tegemise nõuded, siis on õigem koosseisus kasutada sõna 

„koldevälise“ asemel sõna „küttekoldevälise“. Seega 

tegemist on normitehnilise täpsustusega. 

2 Eelnõu § 97 p 3 muuta ja sõnastada järgmiselt: 

„3) paragrahvid 45 – 48, 50 – 53, 55 ja 56 tunnistatakse 

kehtetuks;“. 

Eelnõu kohaselt tunnistatakse kehtetuks TuOS § 54, mis näeb 

ette väärteo automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi 

valehäire põhjustamise eest. Kuivõrd automaatsele 

tulekahjusignalisatsioonisüsteemi valehäirele reageeritakse 

koheselt, siis tuleks koheselt ka antud sündmust menetleda. 

Haldussund ei suudaks siin enam kahju ära hoida. Valehäirete 

põhjustamine tähendab otseselt seda, et päästemeeskond on 

sõitnud kohale nö sündmuskohale, kuid reaalselt sündmust ei 

ole. Seeläbi võivad kahju saada isikud, kes reaalselt vajavad 

abi, kuid nende abisaamise võimalus võib olla selle võrra 

vähenenud. Leiame, et sellisel juhul ei saa haldusmenetluse 

läbiviimist pidada enam tõhusaks, kuna tegemist ei ole 

tavapärase tuleohutusjärelevalve käigus tuvastatud 

rikkumisega, mida on võimalik kõrvaldada haldussunniga. 

Lisaks kannab ka riik tulekahjusignalisatsioonisüsteemi 

valehäirele reageerides reaalset kahju. 

Arvestatud osaliselt  

 

Pärnu Maavalitsus 
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1 Eelnõu § 1 punktidega 15 ja 16 muudetakse KarS § 57 ja § 

58. Muudetavate paragrahvide pealkirjad on „Karistust 

kergendavad asjaolud“ ja „Karistust raskendavad asjaolud“, 

kuid erinevalt kehtivast seaduse tekstist käsitletakse sätetes 

süüd raskendavaid ja kergendavaid asjaolusid. Kaaluda võiks 

sätete pealkirjade ja teksti vastavusse viimist. 

Välja jäetud. 

2 Eelnõule lisatud seletuskirja 17. lehel on märgitud, et KarS 

69¹ täiendatakse lõikega 2¹, mis võimaldab analoogselt teiste 

tingimisi kantavate vangistuse alternatiividega koostada 

kriminaalhooldusametnikul hoiatuse, kui süüdimõistetu ei 

allu elektroonilisele valvele. Seletuskirjas märgitud 

muudatust eelnõu tekstis ei ole. 

Arvestatud. 

3 Eelnõu § 1 punktiga 25 täiendatakse KarS § 69² lõikega 91 

järgmises sõnastuses. Eelnõus toodud sättes korratakse 

Arvestatud. 
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faktiliselt § 692 lõike 9 uut sõnastust. Eelnõule lisatud 

seletuskirjas on märgitud, et § 692 täiendamisega lõikega 91 

võimaldatakse kriminaalhooldusametnikul teha kirjalik 

hoiatus süüdimõistetule, kui ta hoiab ravist kõrvale või ei 

järgi kontrollnõudeid või ei täida talle pandud kohustusi. 

Hoiatuse tegemise võimalust sätte tekstist ei tulene. 

4 Eelnõu § 1 punkti 66 sissejuhatavas lauseosas märgitu 

kohaselt muudetakse KarS § 118 lõike 2 punkti 2. Muudetava 

§ 118 lõikes 2 on sätestatud juriidilise isiku vastutus, ilmselt 

on muudatuse kavandamisel peetud silmas sama paragrahvi 

lõike 1 punkti 2. Teeme ettepaneku asendada eelnõu § 1 

punkti 66 sissejuhatavas lauseosas sõnad „paragrahvi 118 

lõike 2 punkt 2“ sõnadega „paragrahvi 118 lõike 1 punkt 

2“.5. Eelnõu § 1 punktiga 172 muudetakse karistusseadustiku 

§ 3113 teksti, kuid seletuskirjas on 54. lehel ekslikult 

asjakohane selgitus esitatud § 3111 kohta. Viimati nimetatud 

sätet eelnõuga ei muudeta. 

Arvestatud. 

6 Eelnõu § 1 punktiga 177 muudetakse KarS § 323. Sätte 

muudatuste kommenteerimisel on seletuskirja 54. lehel muu 

hulgas märgitud, et kaitstavate isikute loetelust on välja 

jäetud ekspert ja tõlk, sest need isikud on karistusõigusliku 

kaitse all §-de 302 ja 303 uue ettepandava redaktsiooni järgi. 

Samas on eelnõus toodud § 323 lõike 1 tekst järgmine: 

„(1) Vägivalla kasutamise eest kahtlustatava, süüdistatava, 

õigeksmõistetu, süüdimõistetu, tunnistaja, eksperdi, tõlgi või 

kannatanu vastu eesmärgiga takistada tal täita oma kohustust, 

teostada oma õigusi kriminaalmenetluses või maksta talle 

kätte tema õiguspärase tegevuse eest kriminaalmenetluses – 

karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase 

vangistusega.“. 

Arvestatud. 

7 Eelnõu § 1 punktiga 185 muudetakse KarS § 332, jättes sätte 

tekstist välja sõna „postimaksevahendite“. Muudatuse 

jõustumisel on § 332 tekst järgmine: „Käesolevas jaos 

sätestatut kohaldatakse ka välisriigis käibel oleva raha, 

pangakaartide ning muude maksevahendite, väärtpaberite, 

maksumärkide, ja riikliku proovijärelevalve märgiste 

võltsimise kohta.“. Kuna muudatuse jõustumisel jääb 

sidesõna ette kirjavahemärk koma, tuleks muudatuse 

formuleerimisel märkida ka kirjavahemärgi koma 

väljajätmine. 

Arvestatud. 

8 Eelnõu § 1 punktiga 217 muudetakse KarS § 385 lõiget 1. 

Seletuskirjas on märgitud: tegemist on redaktsioonilise 

parandusega subjekti kirjelduses; ajutise halduri lisamine on 

sisuline muudatus, et kustutada 01.01.2011 pankrotiseaduse 

muudatustega tekkinud karistuslünk. Säte on eelnõus 

sõnastatud järgmiselt: 

„(1) Füüsilisest isikust võlgniku, juriidilisest isikust võlgniku 

juhtorgani või seda asendava organi liikme poolt pankroti- 

Arvestatud. 
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või täitemenetluses või ajutisele haldurile võlgniku vara 

varjamise või selle või muude võlausaldajale tähtsate 

asjaolude kohta ebaõigete andmete esitamise eest olulises 

ulatuses – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase 

vangistusega.“. 

Lauseosa „või ajutisele haldurile võlgniku vara varjamise või 

selle või muude võlausaldajale tähtsate asjaolude kohta 

ebaõigete andmete esitamise eest“ sõnastus on keeleliselt 

ebaõnnestunud ning tuleks ümber sõnastada, järgides 

ühildumise reegleid. 

9 Eelnõu § 1 punktis 223 toodud KarS § 393 pealkirja lõpust 

tuleks ära jätta kirjavahemärk punkt. 

Arvestatud. 

10 Eelnõu §-ga 7 tunnistatakse kehtetuks abipolitseiniku 

seaduse § 43 ja § 44 lõige 1. Arusaamatuks jääb, miks 

jäetakse kehtima abipolitseiniku seaduse § 44 lõige 2, mis 

sätestab, et seaduse §-s 43 sätestatud väärteo kohtuväline 

menetleja on Politsei- ja Piirivalveamet, kui § 43 

tunnistatakse kehtetuks. 

Arvestatud. 

11 Eelnõu § 8 punktiga 1 sõnastatakse alkoholiseaduse § 53 

lõige 1 järgmiselt: „Käitlemiseks mittelubatud alkoholi 

tootmise, kaubanduslikul eesmärgil hoidmise või 

edasitoimetamise, samuti käitlemiseks mittelubatud 

alkoholiga kauplemise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 

300 trahviühikut või arestiga.“. Seletuskirjas on sätte 

muutmise kohta märgitud, et seaduse paragrahvi 53 lõikesse 

1 on lisatud tunnus tootmine, mis iseenesest võiks olla 

väärtegu. Samas on viidatud karistusseadustiku § 375 uuele 

sõnastusele, milles on sätestatud vastutus muu hulgas 

käitlemiseks mittelubatud alkoholi suures koguses 

valmistamise eest. Teeme ettepaneku asendada 

alkoholiseaduse § 53 lõike 1 kavandatavas tekstis sõna 

„tootmine“ sõnaga „valmistamine“, kuna vaidlusi võib 

tekitada ning täiendavat tõendamiskoormust põhjustada 

tootmise tõendamine. 

Mittearvestatud – AS § 3 

toob tootmise mõiste  

12 Eelnõu § 14 punktiga 1 sõnastatakse avaliku koosoleku 

seaduse § 142 lõikes 1 väärteokoosseisuna avalikule 

koosolekule kehtestatud nõuete eiramine. Kuna avaliku 

koosoleku seaduse 2. peatükis kehtestatakse avaliku 

koosoleku korraldamise nõuded ning 3. peatükis avaliku 

koosoleku läbiviimise nõuded, teeme ettepaneku asendada 

sõnad „Avalikule koosolekule“ sõnadega „Avaliku koosoleku 

korraldamisele ja läbiviimisele“. 

Välja jäetud. 

13 Eelnõu § 18 punktiga 1 tunnistatakse teiste hulgas kehtetuks 

ka ehitusseaduse § 69, milles on sätestatud 

väärteokoosseisuna ehitise omavoliline ehitamine. Eelnõule 

lisatud seletuskirjas on märgitud, et omavoliline ehitamine on 

kõrvaldatav haldussunniga, kuna seaduse § 64 võimaldab 

teha ettekirjutuse ning kohaldada asendustäitmist ja 

Välja jäetud. 
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sunniraha. Teeme ettepaneku ehitusseaduse § 69 kehtetuks 

mitte tunnistada, kuna praktikast on teada, et ainult 

haldussunniga omavoliline ehitamine sageli kõrvaldatav ei 

ole ning omavoliline ehitamine võib kaasa tuua ohu inimese 

tervisele ja keskkonnale ning mõjutada kolmandate isikute 

elukeskkonda. Märksa väiksema mõjuga ümbritsevale on 

ehitusseaduse §-des 691, 692 ja 693 sätestatud väärteod 

(energiamärgise puudumine hoone ja selle eraldi kasutatava 

osa tasulisel võõrandamisel ja kasutusse andmisel, 

energiamärgise andmete kajastamisega ja energiamärgise 

kohta valeandmete esitamisega seoses tehtud ettekirjutuse 

täitmata jätmine ning energiamärgises ja energiaauditi 

aruandes teadvalt valeandmete esitamine), mis üldjuhul on 

kõrvaldatavad haldussunniga või lahendatavad 

karistusseadustikus kavandatud § 280 alusel. 

Eelnõu § 18 - ettepanek tunnistada kehtetuks ehitusseaduse § 

-s 69¹ sätestatud väärtegu – energiamärgise puudumine hoone 

ja selle eraldi kasutatava osa tasulisel võõrandamisel ja 

kasutusse andmisel. Hetkel kehtiva korra kohaselt peab 

energiamärgis olema hoonetel, mille projekteerimist on 

alustatud 2009. aastal või hiljem. Seega vanematel majadel 

energiamärgise nõuet ei ole. Samuti ei ole keeldu teha 

tehingut, kui energiamärgist ei ole (notarid märgivad 

lepingusse, et energiamärgis puudub). Seega on kujunenud 

olukord, et tehing on küll lubatud, kuid karistatav. Kuni ei ole 

püstitatud nõuet, et kõigil hoonetel olenemata vanusest peab 

olema energiamärgis, on uutele hoonetele energiamärgise 

omamise nõude täitmine tagatud juba ehitus- ja 

kasutuslubade väljastamise staadiumis. 

Iseenesest on mõistetav, et energiatõhususe põhimõtte 

järgimine on oluline ka vanade hoonete juures, kuid 

energiamärgise muretsemine selleks, et vältida trahvi 

maksmist hoone võõrandamisel, tõstab vaid objekti hinda. 

Hinnatõus võib olla tajutav nendes (maa) piirkondades, kus 

kinnisvara (eriti korterid) hinnad on minimaalsed ja hooned 

lagunemas. Energiamärgise (mis iseenesest ei tee ühtegi 

hoonet soojapidavamaks) juurutamine sanktsioonide 

rakendamise kaudu on näide, kus esmase õigusliku 

regulatsiooni vahendina ei nähta mitte tsiviil- ja haldusõigust, 

vaid karistusõigust oma repressiivset laadi normidega. 

Justiitsministeeriumi 21. juuni 2013 kirjaga nr 8-1/13-6231 

ministeeriumitele kooskõlastamiseks esitatud 

ehitusseadustiku eelnõus on formuleeritud 13 väärteo 

koosseisu, s.h ehitamise teatise esitamata jätmine ning 

ehitusloata ehitamine. 

14 Eelnõu § 21 punktiga 1 tunnistatakse kehtetuks elektroonilise 

side seaduse §-d 154, 163–1662, 167–176, 178, 179, 182, 

183, 1841 ja 185. Kuigi eelnõule lisatud seletuskirjas on 

märgitud, et elektroonilise side seaduse §-d 153, 154, 182 ja 

183 on kaetud karistusseadustiku uue §-ga 280, on eelnõuga 

ESS §-de 153, 154 ja 182 

kehtetuks tunnistamisest on 

eelnõus loobutud.  
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jäetud kehtetuks tunnistamata elektroonilise side seaduse § 

153, mis sätestab vastutuse teate esitamata jätmise ja 

valeandmete esitamise eest. Eelnõu § 21 punktiga 4 

kavandatud elektroonilise side seaduse § 188 lõigetes 3-7 

seaduse §-s 153 sätestatud väärteo menetlejat kindlaks 

määratud ei ole. 

15 Eelnõu § 24 punkti 1 sõnastus on eelnõus toodud järgmiselt: 

“paragrahvid 103 tunnistatakse kehtetuks;“. Kuna 

muudetakse ühte paragrahvi, tuleks punkti 1 sõnastust muuta 

ning sõnastada see järgmiselt: „1) paragrahv 103 

tunnistatakse kehtetuks;“. 

Arvestatud. 

16 Eelnõu § 43 pealkiri tuleks sõnastada „Kohaliku 

omavalitsuse korralduse seaduse muutmine“. 

Arvestatud. 

17 Eelnõu §-ga 48 punktiga 3 muudetakse krediidiasutuste 

seaduse § 1348 teksti, kusjuures eelnõus toodud § 1348 teksti 

lõikes 2 sätestatakse vastutus „ebapiisava või mitteõigeaegse 

teavitamise eest tegevusega seotud tegevuste edasiandmise 

korral“. Lauseosa võiks sõnastada „ebapiisava või 

mitteõigeaegse teavitamise eest krediidiasutuse tegevusega 

seotud tegevuste edasiandmise korral“. 

Välja jäetud. 

18 Eelnõu § 52 punktiga 11 muudetakse lennundusseaduse § 

6043 ning sõnastatakse menetlust käsitlev paragrahv 

järgmiselt: 

„(1) Käesoleva seaduse §-des 605–6035 sätestatud 

väärtegude kohtuväline menetleja on Lennuamet. 

(2) Käesoleva seaduse §-s 6037 sätestatud väärteo 

kohtuväline menetleja on Politsei- ja Piirivalveamet.“. 

Määramata on lennundusseaduse §-des 6039 – 6042 

sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja. 

Arvestatud. 

19 Eelnõu § 53 punktiga 2 tunnistatakse kehtetuks lifti ja köistee 

ohutuse seaduse §-d 37 ja 38 ning § 39 lõige 1. Seaduse 10. 

peatükis jäävad kehtima §-d 36 ja 371. Samas jääb kehtima 

seaduse § 39 lõige 2 sõnastuses „Käesoleva seaduse §-des 

36–38 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on 

Tehnilise Järelevalve Amet.“. Lauseosa „§-des 36–38“ tuleks 

asendada lauseosaga „§-des 36 ja 371“. 

Välja jäetud. 

20 Eelnõu § 55 punktiga 6 muudetakse liiklusseaduse § 239 

pealkirja ja lõiget 1, mis sõnastatakse järgmiselt: „(1) 

Sõidukijuhi või sõitja poolt turvavöö nõuetekohaselt 

kinnitamata jätmise või mootorratta või mopeediga sõitmise 

eest ilma motokiivrita – karistatakse rahatrahviga kuni 50 

trahviühikut.“. Samas jääb kehtima liiklusseaduse § 239 lõige 

2 järgmises sõnastuses: „(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 

punktis 1 või 2 sätestatud teo eest, kui isikut on varem 

karistatud sellise teo eest, – karistatakse rahatrahviga kuni 

100 trahviühikut.“. Eelnõu § 55 punktiga 6 tuleks muuta ka 

liiklusseaduse § 239 lõiget 2 ning asendada sõnad „lõike 1 

punktis 1 või 2“ sõnadega „lõikes 1“. 

Arvestatud. 
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21 Eelnõu § 57 punktiga 4 muudetakse loomakaitseseaduse § 

6611 teksti, mille lõike 1 sissejuhatav lauseosa on sõnastatud 

järgmiselt: 

„(1) Käesoleva seaduse §-des 662–669 sätestatud väärtegude 

kohtuväline menetleja on:“. Kuna loomakaitseseaduse § 669 

on alates 1. detsembrist 2005 kehtetu ning § 6610 

tunnistatakse kehtetuks eelnõus kavandatu kohaselt, tuleks 

lauseosa „§-des 662–669“ asendada lauseosaga „§-des 662–

668“. 

Arvestatud. 

22 Eelnõu § 60 pealkiri tuleks sõnastada „Maakatastriseaduse 

muutmine“. 

Arvestatud. 

23 Eelnõu § 62 pealkiri tuleks sõnastada „Makseasutuste ja e-

raha asutuste seaduse muutmine“. 

Välja jäetud. 

24 Eelnõu § 62 punktiga 7 täiendatakse makseasutuste ja e-raha 

asutuste seadust §-ga 1162. Kuna seaduses paragrahvi 1161 

ei ole, tuleks eelnõu § 62 punkti 7 sissejuhatavas lauseosas ja 

kavandatud sätte pealkirjas asendada § 1162 §-ga 1161. 

Välja jäetud. 

25 Eelnõu § 67 pealkiri tuleks sõnastada „Muinsuskaitseseaduse 

muutmine“. 

Arvestatud. 

26 Eelnõu § 73 pealkiri tuleks sõnastada „Postiseaduse 

muutmine“. 

Arvestatud. 

27 Eelnõu §-ga 75 tunnistatakse kehtetuks põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse § 14, millega kehtivas seaduses on 

sätestatud vanema vastutus koolikohustuse täitmise tagamata 

jätmise eest. Nõustuda tuleb eelnõule lisatud seletuskirja 

kommentaariga, et tegemist on normitehnika kurioosumiga, 

sellisel kujul ei saa väärteokoosseisu koostada ning sätte sisu 

on otseses vastuolus KarS §-ga 69. Samas leiame, et vanema 

poolt koolikohustuse täitmise tagamata jätmine on sagenev ja 

suureneva mõjuga probleem, mis tuleks lahendada 

väärteoõiguse kaudu. 

Arvestatud. 

28 Eelnõu § 77 punktidega 1-3 muudetakse rahapesu ja 

terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 57 lõiget 1, § 

571 lõiget 1 ja § 572 lõiget 1, asendades kehtiva seaduse 

vastavates sätetes sõnad „Kohustatud isiku või tema töötaja“ 

sõnadega „Kohustatud isiku, tema juhtorgani liikme või tema 

töötaja“. Seletuskirja kommentaari kohaselt lisatakse 

RahaPTS §-de 57, 571 ja 572 subjektide hulka juhtivtöötaja – 

seadus nõuab hoolsusmeetmeid kohustatud isikult olenemata 

sellest, kas tegemist on asutuse töötaja, juhatuse liikme või 

muu isikuga. Kuna eelnõus toodud tekstist võib välja lugeda, 

et subjektideks on kohustatud isik, kohustatud isiku 

juhtorgani liige ja kohustatud isiku juhtorgani liikme töötaja, 

teeme ettepaneku sõnastada muudetavates sätetes väärteo 

subjektidesse puutuv lauseosa õigusselguse huvides 

„Kohustatud isiku, tema juhtorgani liikme või töötaja“. 

Mittearvestatud  

29 Eelnõu § 80 punktiga 14 muudetakse raudteeseaduse § 111 Arvestatud. 
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teksti ning määratakse kindlaks raudteeseaduses sätestatud 

väärtegude menetlejad. Raudteeseaduse §-s 1102 sätestatud 

väärteo (raudtee-ettevõtjapoolne sertifikaadi tingimuste 

rikkumine) menetleja on jäänud kindlaks määramata. 

30 Eelnõu § 83 punktiga 2 muudetakse riigihangete seaduse § 

114 teksti ja sõnastatakse see järgmiselt: „Käesolevas 

peatükis sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on 

Rahandusministeerium.“. Väärteod on toodud riigihangete 

seaduse 6. peatükis, mille koosseisu kuuluvad 1. jagu – 

Rahandusministeeriumi pädevus riigihangete valdkonnas; 2. 

jagu – Riigihangete register; 3. jagu – Riiklik järelevalve ja 4 

jagu – Vastutus. Täpsuse huvides teeme ettepaneku asendada 

eelnõu § 83 punktis 2 toodud riigihangete seaduse § 114 

tekstis sõna „peatükis“ sõnaga „jaos“. 

Arvestatud. 

31 Eelnõu § 91 punktiga 1 tunnistatakse kehtetuks 

taimekaitseseaduse paragrahvid 96, 961,98, 99, 100, 1001 ja 

101. Eelnõus sätestatu kohaselt jäävad kehtima vastutust 

reguleerivatest sätetest §-d 97, 981 ja 1002. Eelnõule lisatud 

seletuskirjast nähtub, et eelnõu koostajate sooviks oli ka 

taimekaitseseaduse § 981 kehtetuks tunnistamine, kuna 

seletuskirjas on muu hulgas märgitud, et §-s 981 (registrisse 

kantud isiku kohustuste täitmata jätmine) sätestatud 

süüteokoosseis ei vasta määratletusnõudele, sest ei kirjelda 

konkreetset tegu. Teeme ettepaneku sõnastada eelnõu § 91 

punkt 1 järgmiselt: 

„1) paragrahvid 96, 961,98, 981, 99, 100, 1001 ja 101 

tunnistatakse kehtetuks;“. 

Arvestatud. 

32 Eelnõu § 102 punktidega 1 ja 2 muudetakse töötervishoiu ja 

tööohutuse seaduse § 271 lõiget 1 ja § 272 lõiget 1; punktiga 

3 on muudetud § 273 väärtegude kohtuvälise menetluse osas 

ja sõnastatud järgmiselt: „Käesoleva seaduse §-s 272 

sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on 

Tööinspektsioon.“. Kuna eelnõus on §-s 271 sätestatud 

väärteo (töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumine) 

kohtuväline menetleja jäänud kindlaks määramata, teeme 

ettepaneku sõnastada töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 

273 tekst järgmiselt: „Käesolevas peatükis sätestatud 

väärtegude kohtuväline menetleja on Tööinspektsioon.“ või 

tunnistada kehtetuks töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 

273 lõige 1. 

Arvestatud. 

33 Eelnõu § 103 punktis 1 on vedelkütuse erimärgistamise 

seaduse § 63 muudatus sõnastatud järgmiselt: „1) paragrahvi 

§ 63 täiendatakse pärast sõna „või“ sõnaga „teadvalt“;“. 

Kuna muudatus puudutab ainult § 63 lõiget 1 ning sõnastuses 

kasutatakse nii sõna „paragrahv“ kui 

vastavat sümbolit §, teeme ettepaneku sõnastada eelnõu § 

103 punkt 1 järgmiselt: „1) paragrahvi 63 lõiget 1 

täiendatakse pärast sõna „või“ sõnaga „teadvalt“;“. 

Arvestatud. 
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34 Eelnõu § 114 pealkiri tuleks sõnastada „Ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni seaduse muutmine“. 

Arvestatud. 

35 Eelnõu § 114 punktiga 2 täiendatakse ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooniseadust §-ga 152, millega sätestatakse 

vastutus ohtlike ainete ühiskanalisatsiooni juhtimise eest. 

Kuni 1. jaanuarini 2006 kehtinud ühisveevärgi- ja 

kanalisatsiooniseaduse § 152 kehtestas vastutuse 

ühisveevärgi või –kanalisatsiooni ehitiste või seadmete 

kahjustamise ja mõõteseadmete näitude moonutamise eest. 

Kuna tegemist on varem seaduse koosseisu kuulunud ja 

kehtetuks tunnistatud sättega, ei ole normitehniliselt õige 

seaduse täiendamine §-ga 152. Vastavalt tuleks muuta ka 

eelnõu § 114 punkti 3 formuleeringut. 

Arvestatud. 

36 Eelnõule lisatud seletuskirjas on korduvalt märgitud, et 

haruseaduste sätted selle kohta, et vastavates seadustes 

sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku 

üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid, on ebaõiged. 

Põhjalik põhjendus on toodud seletuskirja punktis 3.7.2.b, 

kus on toodud ka järeldus, et kõigis haruseadustes tuleb 

väärteo menetlust reguleerivad sätted sõnastuse 

„kohaldatakse käesoleva seaduse §-des … sätestatud 

väärtegudele karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse 

seadustiku sätteid“ osas kehtetuks tunnistada. Nimetatud 

põhimõtet eelnõu koostamisel järgitud ei ole ning mitmetes 

seadustes on seletuskirjas märgitu kohaselt tühistamisele 

kuuluvad sätted jäänud kehtetuks tunnistamata, näiteks 

- ametiühingute seaduse § 268 lõige 1; 

- erakonnaseaduse § 1218 lõige 1; 

- hädaolukorra seaduse § 56 lõige 1; 

- jäätmeseaduse § 127 lõige 1; 

- kalapüügiseaduse § 238 lõige 1; 

- keeleseaduse § 38 lõige 1; 

- keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 

seaduse § 55 lõige 1; 

- keskkonnavastutuse seaduse § 39 lõige 1; 

- keskkonnaseire seaduse § 132 lõige 1; 

- kollektiivse töötüli lahendamise seaduse § 234 lõige 1; 

- looduskaitseseaduse § 75 lõige 1; 

- loomatauditõrje seaduse § 5810 lõige 1; 

- maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 50 

lõige 1; 

- maaparandusseaduse § 76 lõige 1; 

- maapõueseaduse § 73 lõige 1; 

- mahepõllumajanduse seaduse § 21 lõige 1; 

- meresõiduohutuse seaduse § 9426 lõige 1; 

- metsaseaduse § 70 lõige 1; 

- nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 49 lõige 1; 

- pakendiseaduse § 33 lõige 1; 

- rahvahääletuse seaduse § 611 lõige 2; 

Arvestatud. 
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- rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise seaduse 

§ 173 lõige 1; 

- relvaseaduse § 8915 lõige 1; 

- riigipiiri seaduse § 175 lõige 1; 

- riigivapi seaduse § 22 lõige 3; 

- riikliku statistika seaduse § 41 lõige 1; 

- spordiseaduse § 26 lõige 1; 

- tarbijakaitseseaduse § 48 lõige 1; 

- teeseaduse § 409 lõige 1; 

- töölepingu seaduse § 130 lõige 1; 

- töötajate usaldusisiku seaduse § 26 lõige 1; 

- veeseaduse § 3814 lõige 1; 

- välisõhu kaitse seaduse § 143 lõige 1 jne. 

Eelpool nimetatud seadustes sätestatud väärteokoosseisud 

vääriksid analüüsimist ning otsustamist, kas eelnõu 

koostamisel aluseks võetud põhimõtete kohaselt tuleb need 

jätta senises sõnastuses kehtima, muuta või kehtetuks 

tunnistada. 
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1 Koda ei pea põhjendatuks kohtutäituri, ajutise 

pankrotihalduri, pankrotihalduri ning ametitoiminguid 

teostava kohtutäituri büroo töötaja ja pankrotihalduri büroo 

töötaja välja jätmist eelnõu paragrahvides 302-303 ja 305 

esitatud isikute loeteludest, kellele laiendatakse kõrgendatud 

kaitse seoses õigusemõistmises osalemisega. Eesmärgiga 

tagada õigusemõistmisel ja õiguse rakendamisel osalevate 

isikute võrdne kaitse, taotleme karistusseadustiku muutmise 

eelnõu paragrahvides 302-303 esitatud loetelu kohtunik, 

rahvakohtunik, uurija, prokurör, kaitsja, advokaat, kannatanu 

esindaja, ekspert, tõlk ning karistusseadustiku muutmise 

eelnõu paragrahvis 305 esitatud loetelu kohus, kohtunik, 

rahvakohtunik, uurija, prokurör, kaitsja, advokaat, kannatanu 

esindaja, ekspert või tõlk täiendamist loeteluga: kohtutäitur, 

ajutine pankrotihaldur, pankrotihaldur ning ametitoiminguid 

teostav kohtutäituri büroo töötaja ja pankrotihalduri büroo 

töötaja. 

Mittearvestatud. 

2 Eelnõu § 3313 lõikes 1 esitatud koosseisu redaktsiooni 

“kohtutäituri poolt vara teadvalt ebaseadusliku arestimise või 

müügi eest” peab Koda põhjendamatuks 

ülekriminaliseerimiseks. Arvesse tuleb võtta kohtutäituri 

tegevuse keerukust, millised on tema võimalused andmeid 

kontrollida jms., samuti asjaolu, et lihtsamad juhtumid on 

võimalik lahendada järelevalve käigus. Arvesse võttes 

eesmärki vähendada karistusseadustikus esinevat 

ülekriminaliseeritust taotleb Koda KarS-i § 3311 lõike 1 

täiendamist kriteeriumiga, et vastutuse aluseks on oluline 

Arvestatud. 
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kahju. 

3 Eelnevalt esitatud ülekriminaliseerimise välistamise 

eesmärgil peab Koda vajalikuks säilitada KarS § 1571 lõikes 

1 koosseisulise tunnuse ja vastutuse alusena oluline kahju. 

Mittearvestatud, 

sanktsioonimäära on 

alandatud  

4 Eelnõu §-is 3841 lõikes 1 sätestatud võlausaldajate ebavõrdse 

kohtlemise koosseisu analüüsil toodi Koja õiguskomisjoni 

poolt välja võimalik oht, et KarS-i eelnõus esitatud § 3841 

lõige 1 võib kujuneda põhjendamatuks ja tarbetuks halduri 

vastutusele võtmiste ning menetluste takistamise katsete 

aluseks. Viimatinimetatud võimaluse vältimiseks ja 

õigusselguse tagamiseks peab Koda vajalikuks täiendada 

KarS-i § 3841 lõike 1 sõnastust selliselt, et antud säte laieneb 

juhtimisorgani liikmete tegevusele enne ja pärast pankroti 

väljakuulutamist ning välistusega, et seda sätet ei kohaldata 

pankrotihaldurile. 

Mittearvestatud  

5 Pankrotiavalduse esitamise kohustuse täitmata jätmise (§ 

3851) dekriminaliseerimise ettepanekuga seonduvalt Koda 

nõustub, et antud koosseis ei toimi praktikas. Samas peame 

oluliseks märkida, et Koda ei ole veendunud vaadeldava 

koosseisu mittetoimivuse põhjustes ja dekriminaliseerimise 

põhjendatuses, kui asemele ei teki teistes seadustes sätteid, 

mis võimaldaksid äritegevuses pahatahtlikult tegutsevaid 

isikuid rahaliselt vastutama panna ja neile tegevuspiiranguid 

kehtestada. 

Teadmiseks võetud. 
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 Eesti Loto teeb ettepaneku Eelnõud täiendada ning lisada 

KarS-i 2. jao 1. jaotisesse § 2091 järgmises sõnastuses: 

§ 2091. Spordivõistluste tulemuste kokkuleppimise kelmus 

(1) Totoga võidu saamise eest või muul viisil spordivõistluse 

tulemusest sõltuvalt varalise kasu saamise eest sportlasega 

või spordivõistluse korraldamisega seotud isiku või sportlase 

poolt otsese või kaudse spordivõistluse tulemuse mõjutamise 

teel – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase 

vangistusega. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, - 

karistatakse rahalise karistusega. 

Muudatuse sisu: spordivõistluste tulemuste kokkuleppimise 

kriminaliseerimine. 

Muudatuse põhjendus: Spordivõistluste tulemuste 

kokkuleppimine on dopingu kõrval üks suuremaid tänapäeva 

sporti ähvardavaid ohte ja see kahjustab spordi mainet, 

ohustades spordivõistluste ausust ja tulemuste 

ettearvamatust. See on vastuolus selliste spordi 

põhiväärtustega nagu eetika, ausa mängu põhimõte ja austus 

teiste vastu. Spordi ülemaailmse populaarsuse tõttu ei ole 

Tänades tehtud ettepaneku 

eest tunnistavad eelnõu 

koostajad, et küsimus vajab 

täiendavat analüüsi. 

Nõustume sellega, et 

tõstatatud küsimus on oluline 

ning vajab siseriiklikul 

tasandil täpsemat 

reguleerimist.  

Samas on käesoleval ajal 

käimas Euroopa Nõukogu 

EPAS komitee raames 

arutelud uue rahvusvahelise 

konventsiooni loomise osas, 

mille rakendusala hõlmaks 

ka pakutud kuriteokoosseisu. 

Justiitsministeerium on olnud 

algusest peale uue 

konventsiooni toetaja ning 

leiame, et nende 
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probleem seotud ainult ühe liikmesriigi või spordialaga. 

Võistluste tulemuste kokkuleppimine on spordiga seotud 

pettuste liik, mis võib toimuda ebaseaduslike 

kihlveokartellide osalusel, mis võivad olla seotud 

rahapesuga. Tihti on tegemist organiseeritud ja süsteemse 

tegevusega. Euroopa Liit on asunud otsustavalt tegutsema 

vastava tegevuse vastu. EL-i liikmesriikide valitsuste 

esindajad on vastu võtnud Euroopa Liidu spordialase töökava 

aastatakse 2011-20141, mille üheks prioriteetseks 

teemavaldkonnaks on ka spordieetika ning sealhulgas võitlus 

spordivõistluste tulemuste kokkuleppimise vastu ja hea 

juhtimistava edendamine. 23.12.2011. a. avaldatud EL-i 

Nõukogu järeldustes võistluste tulemuste kokkuleppimise 

vastu võitlemise kohta2 on Nõukogu leidnud, et võistluste 

tulemuste kokkuleppimise vastu võitlemiseks tuleb kasutada 

asjakohaseid, tõhusaid ja hoiatavaid sanktsioone (sealhulgas 

kriminaal- ja/või distsiplinaarkaristusi). AS Eesti Loto on 

seisukohal, et Eestis peaks antud teemat arutama 

hasartmänguseaduse muudatuste raames ning KarS-i tuleb 

viia sisse kelmuse vastav erikoosseis. Sellise erikoosseisu 

olemasolu on juba iseenesest üldpreventiivse iseloomuga, 

samuti võimaldab see kuriteo toimumisel riigi sunnijõu abil 

adekvaatselt olukorrale reageerida. Viimastel aastatel on 

Eestis oluliselt suurenenud selliste kelmuste esinemine 

(vähemalt nende avastamine ja avalikustamine on oluliselt 

suurenenud) ning näiteks jalgpalli puhul on meedias saanud 

pea igapäevaseks erinevad kahtlustused ja ka konkreetsed 

süüdistused mängutulemustega manipuleerimise osas. 

Tegemist on hasartmänguturu legaalse toimimisega seotud 

küsimusega, mis tähelepanuta jättes kahjustab otseselt 

seaduskuulekate ning ausate hasartmängukorraldajate mainet 

ja sporti tervikuna. 

probleemidega on võimalik 

võidelda üksnes koostöös 

teiste riikidega 

rahvusvahelisel tasandil.  

Sellel põhjusel soovib 

Justiitsministeerium esmalt 

oodata ära EPAS komitee 

arutelude tulemused ning 

võtta siseriikliku õiguse 

väljatöötamise aluseks 

loodava konventsiooni teksti.  

See tagaks meie hinnangul 

sarnase regulatsiooni ja 

standardid erinevates riikides 

ning võimaldaks 

efektiivsemat rahvusvahelist 

koostööd.  
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 Leiame, et kehtiv, konkurentsi kahjustavaid kokkuleppeid 

kriminaliseeriv järelevalvesüsteem on ülemäära repressiivne, 

liiga aeglane, ebapiisavalt avatud, kohmakas ja laialivalguv 

ning seetõttu destruktiivne ja ebaefektiivne. 

Seetõttu arvame ning paneme ette, et kehtiv KarS § 400 

koosseis tuleks kvalifitseerida ümber väärteoks. Eestile nii 

õigus- ja majanduspoliitiliselt kui ka geograafiliselt lähimad 

ja majanduslikult edukad [Läänemere äärsed] riigid ei ole 

konkurentsialaseid rikkumisi kriminaliseerinud. Eesti 

peamised kaubanduspartnerid Soome ja Rootsi menetlevad 

eranditult kõiki konkurentsiasju nö halduskorras, kusjuures 

rikkumise tuvastamisel karistatakse üksnes juriidilist isikut 

(ettevõtjat). Nii Soomes kui Rootsis arutati konkurentsialaste 

Arvamuse andjaga läbi 

räägitud. 

Konkurentsisüütegude teema 

vajab täiendavat analüüsi. 
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rikkumiste kriminaliseerimist üsna hiljuti, kuid mõlemas 

riigis otsustati, et senine, haldusõiguslikel sanktsioonidel 

põhinev süsteem on jätkuvalt efektiivseim ja 

kriminaliseerimine ei tõhustaks konkurentsialast järelevalvet. 

Taasiseseisvunud Eesti õigusloome suurim eeskuju Saksamaa 

ning ainus üleilmse finants- ja majanduskriisi ilma 

majanduslanguseta üle elanud EL liikmesriik Poola on 

kriminaliseerinud vaid riigihankekartellid ja sedagi üksnes 

füüsiliste isikute suhtes - ettevõtjaid uuritakse ning 

trahvitakse mõlemas riigis kõikides konkurentsiasjades 

halduskorras ja mitte kunagi kriminaalmenetluses. Ka Läti ja 

Leedu on vältinud kriminaliseerimise teed: mistahes 

konkurentsialaseid minetusi, sh kartelle, uuritakse ja 

trahvitakse haldusõigusrikkumistena, kusjuures Lätis saab nt 

konkurentsi kahjustavas koostöös osalemise eest trahvida 

vaid ettevõtjaid - füüsiliste isikute (nt juhtorgani liikme või 

juhtivtöötaja) karistamist Läti seadused ette ei näe. Eesti 

valik, st konkurentsi kahjustavate kokkulepete täielik 

kriminaliseerimine, näib nende riikide valikute valguses eriti 

äärmuslik. Asjaolu, et konkurentsialased rikkumised ei ole 

kuriteod ning riiklikke sanktsioone ei rakendata mitte 

kriminaal- vaid halduskorras, ei tähenda, et kõige 

raskematele rikkumistele ei saa vajadusel reageerida „väga 

karmilt“. Vastupidi, juriidilise isiku rahatrahv konkurentsi 

kahjustava koostöö eest on igas ülalnimetatud riigis 

käibepõhine ning võib ulatuda kuni 10%-ni käibest (see on 

sama maksimaalmäär, mis Eestis ja nt Euroopa Komisjoni 

menetluses). Põhiline kvalitatiivne erinevus trahvipraktikas 

seisneb selles, et viidatud riikides (a) kas määrab trahvi või 

teeb trahviettepaneku asja sisuliselt uurinud konkurentsiamet 

ise (kes võib jätta trahvi sootuks määramata kui ettevõtja nt 

tunnistab oma eksimust ja rakendab konkurentsi parandavaid 

meetmeid); ning (b) ta teeb seda juhindudes eelnevalt 

kehtestatud nn trahvijuhistest, milles on detailselt 

määratletud ja kirjeldatud trahvi kujunemise alused. Eestis 

määrab konkurentsi kahjustava koostöö (st KonkS § 4) 

asjades rahalise karistuse kohus prokuröri taotlusel: 

konkurentsiametil, st KonkS § 54-55 järgi põhilisel 

konkurentsialase järelevalve teostajal ja suunajal, selles osas 

roll ja sõnaõigus üldse puudub. See on erandlik. Samuti 

puuduvad Eestis täielikult nn trahvijuhised. Ka see on 

erandlik. Lisaks, asjaolu, et konkurentsialased rikkumised ei 

ole kriminaliseeritud ning neid ei uurita mitte kriminaal- vaid 

haldus- või trahvimenetluses (ehk sisuliselt väärteona) ei ole 

takistanud ühegi ülalviidatud riigi konkurentsiametit 

konkurentsiasjade uurimisel ning tõendite kogumisel. Nii 

Soome, Rootsi, Saksa, Poola, Läti kui Leedu 

konkurentsiametil on õigus: (a) üldjuhul kohtu eelneval loal 

teostada läbiotsimisi nii uuritava ettevõtja tegevuskohas kui 

ka inimeste kodudes; (b) koguda ja võtta ära nii 
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elektrooniliselt kui ka paberil talletatud teavet ja dokumente;; 

(c) võtta seletusi või kuulata üle nii uuritava ettevõtja 

töötajaid ja juhtorganite liikmeid kui tunnistajaid; (d) saada 

(trahvi ähvardusel) tõest ja täielikku teavet vastuseks 

kohustuslikule teabenõudele jms. Soome, Rootsi, Saksa, 

Poola, Läti ja Leedu kogemus näitab, et tõhusa konkurentsi 

tagamisele ja konkurentsialase järelevalve toimimisele 

konkurentsialaste rikkumiste kriminaliseerimine kaasa ei aita 

– vastupidi, nende riikide kogemus viitab sellele, et 

konkurentsialase järelevalve tõhusust ja tulemuslikkust 

suurendavad teised tegurid (nt nii uurimis-, otsustus- kui ka 

karistusfunktsiooni andmine konkurentsiametile) ning 

kriminaliseerimine pigem komplitseerib, killustab ja 

aeglustab konkurentsialast järelevalvet. Eesti 

kriminaliseeritud süsteemi puudujäägid ja probleemid pigem 

kinnitavad seda. Kehtiva süsteemi, milles kõiki KonkS § 4 

rikkumisi, st konkurentsi kahjustavaid kokkuleppeid, 

käsitletakse kuriteona ja uuritakse kriminaalmenetluses, 

põhilised puudujäägid on järgmised: (a) ülemäärane 

kriminaliseeritus ja repressiivsus;; (b) suunatus 

konkurentsialaste rikkumiste nö ära tõendamisele ning nende 

eest karistamisele, mitte arvatava konkurentsiprobleemi 

tõstatamisele, argumenteerimisele, arutamisele, probleemist 

arusaamisele ja selle operatiivsele lahendamisele;; (c) 

ebamõistlikult pikad menetlusajad;; (d) suletud menetlused ja 

halb läbipaistvus. 

KonkS § 4 rikkumise dekriminaliseerimine, kehtiva KarS § 

400 koosseisu sätestamine väärteokoosseisuna ja konkurentsi 

kahjustavate kokkulepete uurimine ja karistamine 

väärteomenetluses võimaldaks need puudujäägid ületada või 

neid leevendada. Seda ilma vajaduseta töötada välja 

eraldiseisev nö hübriidmenetlus. Põhilised positiivsed 

efektid, mis meie hinnangul kaasnevad KonkS § 4 

dekriminaliseerimise ja konkurentsi kahjustavate 

kokkulepete uurimisega väärteomenetluses on järgnevad: 

Esiteks: konkurentsi kahjustava koostöö allutamine 

väärteomenetlusele tähendab automaatselt seda, et 

Konkurentsiametil (KonkA) on KonkS § 4 asjades üheaegselt 

nii uurimis-, otsustus- kui ka karistusfunktsioon. Teisisõnu, 

siis KonkA: (a) viib ise läbi uurimise ning kogub tõendeid;; 

(b) hindab tõendeid ja teeb ise sisulise otsustuse rikkumise 

esinemise või puudumise kohta;; ning (c) rikkumise 

tuvastamisel hindab rikkumise raskust, raskendavaid ja 

kergendavaid asjaolusid jms ning (d) otsustab ise vajalike 

meetmete võtmise, sh määrab vajadusel ise rahatrahvi. Täna 

on ses protsessis kaks ’menetlust’ (kriminaalasja kohtueelne 

menetlus ja kohtumenetlus) ja kolm osalist (KonkA, 

prokuratuur ja kohus); uues olukorras oleks üks osaline ja 

üks menetlus. See: (a) tõstab menetluskiirust ja -

professionaalsust; (b) võimaldab KonkA-l asuda rolli, kus ta 
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kogub tõendeid ennekõike enda siseveendumuse 

tekitamiseks, mitte riikliku süüdistuse positsiooni 

toetamiseks;; (c) võimaldab KonkA-l kujundada, suunata 

ning ühtlustada karistuspraktikat, sh seada tasakaal karistus- 

ja parandusmeetmete vahele ning kehtestada õigusselgust 

loovad nn trahvijuhised;; (d) võimaldab KonkA-l olla avatum 

ja paindlikum ning seeläbi vastuvõtlikum 

konkurentsiprobleemi kõrvaldamisele suunatud lahendustele, 

mitte orienteeritud karistamisele;; (e) vähendab üldkohtute 

(kes praegu arutavad ja arutavad KarS § 400 asju I astmes) 

töökoormust jms. Teadaolevalt on selline nn monistlik 

süsteem, kus konkurentsiasutus viib konkurentsiasjas läbi 

uurimise ning teeb lõpuks nii rikkumis- kui trahviotsuse, EL-

i riikides ülekaalukalt enimlevinud - see on 100%-liselt (ehk 

kõigis konkurentsiasjades) kasutusel kokku 20s 

liikmesriigis1 ning osaliselt (st mitte kõigis, aga enamikes 

asjades) kasutusel veel 4s liikmesriigis2, sh Eestis (haldus- ja 

väärteomenetluses). 

Teiseks: konkurentsi kahjustava koostöö allutamine 

väärteomenetlusele lühendab automaatselt ka võimalikku 

kaebemenetlust. Nimelt, täna teeb konkurentsi kahjustavat 

koostööd puudutavates asjades esimese sisulise lahendi (sh 

määrab karistuse) üldjuhul maakohus, misjärel on osapooltel 

võimalik esitada kaebus ringkonnakohtusse ning seejärel ka 

Riigikohtusse. Väärteomenetlusele üleminekul teeks 

rikkumis- ja trahviotsuse KonkA; seda otsust saaks 

vaidlustada maakohtus ning maakohtu otsust otse 

Riigikohtus (ringkonnakohtu etapp jääb vahele). See 

lühendaks (üldjuhul) asjas lõpliku lahendini jõudmisele 

kuluvat aega. 

Kolmandaks: KonkS § 4 rikkumise väärteona sätestamine 

ning konkurentsi kahjustava koostöö uurimise 

väärteomenetluse reeglitele allutamine annab KonkA-le 

pädevuse määrata (sh pädevuse mitte määrata) rahatrahve, 

nihutab tema süüdistusfunktsiooni abistaja rollist uurimis- ja 

otsustus-funktsiooni kandja rolli ning suurendab üldiselt 

KonkA rolli riikliku järelevalve teostamisel nn konkurentsi 

kahjustavate kokkulepete üle. Mõeldav oleks anda KonkA-le 

õiguslikult võimalus otsida ja aktsepteerida 

konkurentsiprobleemide operatiivsele lahendamisele 

suunatud nö kompromisslahendusi, sh nt määrata ettevõtjale 

temaga kokku lepitud rahatrahv tingimusel, et ettevõtja ei 

vaidlusta seda trahvi ja/või rakendab konkurentsiolukorda 

parandavaid meetmeid (st sisuliselt toimetada 

kokkuleppemenetlust, aga ilma prokuröri osavõtuta). Sellise 

kokkuleppelise rahatrahvi võimalus on nt Rootsis formaalselt 

seadustatud. 

Neljandaks: Konkurentsi kahjustava koostöö kahtluse 

uurimine väärteomenetluses tõenäoliselt suurendaks esitatud 

leebustaotluste ning seeläbi avalikuks tulevate keelatud 
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kokkulepete arvu. Miks? Kriminaalmenetlus on põhjendatult 

nö äärmuslik abinõu - see on repressiivne ja selles väljendub 

sügav ühiskondlik hukkamõist. Seetõttu on pelgalt 

kriminaalmenetluse alustamise ja läbiviimise fakt nii 

ettevõtja kui ka asjaga kokku puutuva töötaja jaoks 

psühholoogiliselt raske ja ebameeldiv. Tänane regulatsioon 

on selline, et (võimaliku) konkurentsi kahjustava kokkuleppe 

avalikuks tegemise ja leebustaotluse esitamisega kaasneb 

automaatselt kriminaalmenetlus - see on faktor, mis võib viia 

ettevõtja otsuseni mitte esitada leebustaotlust. Väärteo puhul 

see faktor kaob - see tagab rikkumise avalikukstuleku ja 

ettevõtjale leebustaotluse esitamisega kaasneva nö 

õiguskindluse ilma häbimärgistava ja repressiivse 

kriminaalmenetluseta. 

Viiendaks: Konkurentsi kahjustavate kokkulepete 

menetlemine väärteomenetluses avab KonkA ja uuritava 

ettevõtja vahel ka formaalse suhtluskanali. Nimelt, 

väärteomenetluses peab KonkA koostama väärteoprotokolli, 

esitama selle ettevõtjale vastulause ja tõendite esitamiseks, 

misjärel peab ta ettevõtja vastulausele nt trahviotsuses ka 

vastama. Kriminaalmenetluses toimetab KonkA uurimist, 

kogub tõendeid ning lõpuks koostab KonkA kohtueelse 

menetluse kokkuvõtte, edastab selle prokuratuurile ja sellega 

tema roll sisuliselt lõpeb. Mingit formaalset suhtlust asja 

uuriva ameti ja uuritava ettevõtja vahel aset ei leia. Leiame, 

et eeltoodud argumendid on piisavalt kaalukad KonkS §-s 4 

sätestatud rikkumiste dekriminaliseerimiseks. Oleme 

seisukohal, et kehtivat süsteemi on võimalik hõlpsalt muuta, 

tagamaks KonkS §-s 4 sätestatud rikkumiste edaspidine 

efektiivne menetlemine väärtegudena. 

Lisame näidisena eelnõu, milles oleme esitanud oma 

nägemuse, kuidas soovitud olukord seaduste muutmisega 

saavutada. Lähtepunktiks on võetud eesmärk võimalikult 

vähem seadusi muuta, kuid näiteks KonkA õigusi võib 

laiendada VTMS põhjalikuma muutmisega. 

Eelnõu näidise koostamisel on lähtutud järgmistest 

kaalutlustest. Arvestades teiste konkurentsialaste süütegude 

paiknemist KonkS-s on otstarbekas täiendada KonkS-i seni 

KarS §-s 400 sisaldunud koosseisuga. KonkS-sse lisanduv § 

741 jätab senise teokirjelduse ning võimalikus ulatuses ka 

sanktsioonid samaks. Planeeritavate KarS muudatuste 

kohaselt on edaspidi võimalik füüsilisele isikule määrata 

kuriteo eest karistuseks 30 kuni 500 päevamäära ehk 300 

kuni 5000 eurot ning juriidilisele isikule 4000 kuni 16 

miljonit eurot. Konkurentsialaste tegude, mille all eelnõus 

peetakse silmas vaid KarS § 400, eest on ettenähtud 

karistusena 5-10% protsenti käibest. Eelnevat silmas pidades 

on KonkS § 741 lõike 2 järgi füüsilistele isikutele 

kohaldatavad sanktsioonid samad, kui oleks võimalik mõista 

kuriteo eest. Lõike 1 kui vähemohtliku koosseisu osas on 
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trahv mõnevõrra väiksem. Juriidiliste isikute trahvimäär 5-

10% protsenti käibest on jäetud samaks. Samuti on üldosas 

tõstetud rahatrahvi erandlik määr samasuguseks, kui oleks 

võimalik mõista kuriteo eest. Kuivõrd seni oli 

konkurentsialase kuriteo eest võimalik kohaldada ka 

ettevõtluskeeldu, on vastav võimalus eraldi lõikena sätestatud 

ka KonkS §-s 741 ning KarS üldosas. Tegu menetleva 

KonkA pädevusse tuleb täielikult tuua leebuse kohaldamine. 

Seetõttu on paragrahvi 781 toodud üle ka senise KrMS § 

2051 põhimõtted. Prokuratuuril kui kriminaalmenetlusega 

tegeleval institutsioonil pole alust väärteo menetlemisega 

kaasnevate küsimustega tegeleda ning KonkA saab lisaks 

leebuse kohaldamise taotluse vastuvõtmisele tegeleda ka teo 

menetlemisega ning leebuse kohaldamise üle otsustamisega. 

KarS-s on vajalik tunnistada kehtetuks § 400 ning täiendada 

üldosa karistust ettenägevaid sätteid, sest üldosa sätted 

kohalduvad kõigi väärtegude suhtes. Justiitsministeeriumi 

poolt koostatud eelnõu seletuskirja kohaselt ei peetud 

otstarbekaks kehtestada krediidiasutuste suhtes väärtegude 

sanktsioonina teatud protsent käibest, kuigi kuritegude osas 

selline võimalus eksisteerib. Reaalselt oli taoline karistus 

sätestatud küll vaid KarS §-s 400. Seetõttu leidsime, et 

konkurentsialaste väärtegude, st KonkS §-s 741 sätestatud 

koosseisu puhul, on võimalik kehtestada erandina 

sanktsioonina 5-10% protsenti käibest sarnaselt varasema 

kuriteokoosseisu sanktsioonile. Loodetavasti jääb äärmiselt 

kõrgeks tõstetud rahatrahvi ülemmäär 400000 eurot 

kasutatavaks vaid finantsalaste väärtegude sanktsioonina, 

sest määra tõusu on põhjendatud eelkõige finantsalaste 

tegude eest kohaldatavate karistuste tõusu vajadusega. KarS 

§ 400 kehtetuks tunnistamisega pole enam 

konkurentsialaseid kuritegusid ning seetõttu tuleb 

kriminaalmenetluse seadusest vastavad viited välja jätta. 

Väärteomenetluse seadustiku muudatused puudutavad 

leebuse kohaldamise kui täiendava menetluse lõpetamise 

aluse sätestamist, samuti vajadusel menetluse uuendamise 

võimaluse ettenägemist ja karistuse vähendamist teatud 

juhtudel. Kuivõrd plaanitava muudatuse kohaselt muudetakse 

teatud juhtudel karistatavaks ka väärteokatse, võib kaaluda 

täiendava lõikega §-s 741 katse eest väärteovastutuse 

sätestamist. 

 

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda 

nr märkus kommentaar 

1 49 süüteokoosseisule KarS-s lisatakse juurde ka juriidilise 

isiku vastutus. Eelnõu koostajate selgituste kohaselt on 

prognoositav, et rahvusvahelise kriminaliseerimiskohustuste 

süsteemi tihenedes kasvab pidevalt kuritegude osakaal, mille 

Muudatuse põhjendusi on 

Koja esindajatele alates 

2008. aastast korduvalt 

selgitatud. Kuna kuritegusid 
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puhul rahvusvaheliselt on juriidilise isiku vastutus nõutav. 

Selle, kas juriidilise isiku vastutus peaks kohalduma, otsustab 

seadusandja, võttes aluseks ühiskondliku reaalsuse ja 

rahvusvahelised kohustused. Eelnõu koostajad lähtuvad 

eeldusest, et juriidilise isiku vastutus on võimalik praktiliselt 

iga süüteo puhul, mistõttu vastav lõige on lisatud nendesse 

paragrahvidesse, kus see praegu puudub. Kaubanduskoja 

hinnangul oleks siin vaja rohkem selgitust, millel põhineb 

otsus lisada juriidilise isiku vastutus teatud sätetele. Antud 

juhul puudub statistika või viide reaalsetele juhtumitele, mis 

ilmestaksid vajadust lisada juriidilise isiku vastutus 

nimetatud koosseisudele. Leiame, et vastavat muudatust ei 

ole õige teha pelgalt hüpoteetilisest vajadusest või 

õigusteoreetilisest hinnangust lähtuvalt vaid selleks peaks 

olema ka ühiskonnas reaalne vajadus. Lisaks oleks 

Kaubanduskoja hinnangul vaja analüüsida, kas lisanduv 

juriidilise isiku vastutuse alus nii paljude koosseisude puhul 

võiks kaasa tuua ka olulise tõusu ettevõtete arvus, kellele on 

esitatud kahtlustus või süüdistus, mis omakorda tekitab 

küsimuse nt prokuratuuri töökoormuse kasvust või 

ülekriminaliseerimisest juriidiliste isikute poolt 

toimepandavate tegude puhul Eelnõus paraku nendele 

küsimustele täna vastuseid ei leia. 

on võimalik toime panna 

juriidilise isiku huvides, 

peaks olema võimalik ka 

juriidilisi isikuid vastutusele 

võtta, kui nad on teo 

toimepanemises süüdi. 

Juriidilise isiku kuritegu võib 

kaasa tuua arvestatava kahju 

või kasu ning selle 

tasakaalustamiseks on 

tänapäeva ühiskonnas 

globaalselt tajutud vajadus. 

2 KarS § 399, 401, 402 kehtetuks tunnistamise ja § 400 

kehtima jäämine 

Nimetatud kolm konkurentsialaste süütegude koosseisu 

tunnistatakse kehtetuks, sest kuriteokoosseis hakkab kordama 

väärteokoosseisu. Antud juhul peab Kaubanduskoda 

vajalikuks korrata oma varasemat seisukohta (esitatud ka 

kirjaga 17.06.2013. a nr 155). Kuivõrd dekriminaliseerimine 

on laiemalt eesmärgiks seatud, siis võiksid Eelnõu koostajad 

kaaluda tõsisemalt ka § 400 dekriminaliseerimist. 

Kriminaliseeriv regulatsioon on siin liialt karm ning sarnaselt 

teiste süütegudega, mida on otsustud revisjoni käigus 

kehtetuks tunnistada, võib prognoosida ka konkurentsi 

kahjustavate kokkulepete osas, et dekriminaliseerimne ei 

tooks kaasa vastavate süütegude arvu kasvu, sest oleks 

võimalik säilitada jätkuvalt kõik muud efektiivsed 

mõjutusmeetmed. Euroopa Liidu tasandil ei saa 

konkurentsisüütegude eest kriminaalkaristuste määramist 

pidada domineerivaks nähtuseks: laialdast kriminaliseerimist 

erinevate konkurentsisüütegu puhul (nagu Eesti seni) on 

kasutanud vaid mõned riigid: Suurbritannia, Iirimaa, Tšehhi, 

Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia, Läti ning teatud 

spetsiifilisemate kartellisüütegude puhul on 

kriminaalkaristust kasutanud Ungari, Saksamaa ja Poola. 

Samas on mitmete riikide puhul leitud, et senine karmim 

lähenemine ei pruugi olla põhjendatud või on põhjendatud 

vaid nn räigete kartellide puhul ning on võetud suund 

asendamaks kriminaalkaristused teiste ja vähem 

Arvamuse andjaga läbi 

räägitud. 
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represseerivamatega. Tihti majandusliku eduloona 

esiletoodud Singapuris näiteks ei ole konkurentsisüüteod 

kriminaalkorras karistatavad, küll aga määratakse seal 

kriminaalkaristusi tahtliku uurimise takistamise, 

dokumentide hävitamise jne eest. Leiame, et nii Euroopast 

kui mujalt maailmast sarnane lähenemine oleks kohane üle 

võtta ka Eestis. Üheks kartelli sanktsioonide 

kriminaliseerimise õigustuseks on toodud õiguskirjanduses 

kriminaalkaristuse mõjukus. Samas, nagu karistusõiguse 

revisjoni puhul on välja pakutud teatud finantsrikkumistega, 

mis vajasid mõjukamat sanktsiooni, siis sama on võimalik 

teha ka kartellisüütegudega: tõsta rahatrahvide piirmäära või 

näiteks kasutada kartelli puhul rahatrahvi arvutamisel käivet 

(nagu see oli juba eelnõus koostajate jaoks kaalumisel 

rahatrahvide puhul üldisemalt). Karistuste karmuse puhul 

peab silmas pidama, et rahalise sanktsiooni puhul ei tohiks 

eesmärgiks seada ettevõtte lõppemist, sest selle negatiivne 

mõju oleks tunduvalt laiem (töökohtade kadumine jne). 

Samuti ei saa unustada, et konkurentsisüütegudevastases 

võitluses ei ole oluline vaid see, millised sanktsioonid on 

võimalikud seaduse kohaselt rakendada, vaid oluline on ka 

riigi võimekus selliseid süütegusid uurida ja avastada 

(karistuse vältimatus). Kui karistuste osas tahetakse eeskuju 

võtta USA-st, siis tuleb silmas pidada ka selle riigi kõrget 

võimekust kartellide uurimisel. Kartellide salajast olemust 

silmas pidades on kartellivastases võitluses kindlasti oluline 

koht leebusprogrammil ja selle edasisel arendamisel või 

uurimisvõimekuse suurendamisel, mis peab lühendama ka 

vastavate tegude uurimiseks kuluvat aega, mis täna on 

ebamõistlikult pikk. Kuna Eesti puhul ei saa välja tuua 

süütegude statistikat, mis ilmestaks selget vajadust 

konkurentsi kahjustavate kokkulepete osas 

kriminaalkaristuse järele, siis oleks ka § 400 

dekriminaliseerimine vajalik samm sarnaselt teistele 

konkurentsialastele süütegudele. Eelnevast lähtudes teeme 

ettepaneku dekriminaliseerida sarnaselt teistele 

konkurentsivaldkonna kuritegudele Eelnõus ka §-s 400 

sätestatud koosseis. 

3 KarS 21. peatükki täiendatakse 9. jaoga 

Kuna antud juhul on muudetud erasektori korruptsiooni 

mõistet, oleks vajalik Kaubanduskoja hinnangul siin 

põhjalikemaid selgitusi, kas ja kuivõrd tähendab uus sõnastus 

selle koosseisu avamisel ka teistsugust lähenemist. Näiteks 

„majandustegevuses pädev isik“, kas seda mõistet võib avada 

sarnaselt varem kasutuses olnud sõnastusele ehk haldamis-, 

järelevalve- või juhtimisülesannete või varaliste väärtuste 

liikumise korraldamise kaudu või on see mõiste siiski laiem. 

Kuivõrd konkreetse mõiste selge määratlemine ja 

õigusselgus on edasise õiguspraktika seiskohalt ning mõjude 

hindamise jaoks äärmiselt olulised, ei ole meil kahjuks 

Eelnõu vastab sisuliselt 

15.07.2013 jõustunud KarS § 

288 lg muudatusele, mis 

tuleneb Eesti 

rahvusvahelistest 

kohustustest. Seega on 

eesmärk kaotada erasektori 

korruptsioonikuritegude ja 

senikehtinud KarS § 288 lg 1 

loetletud funktsioonide 

vahel. Jõustunud muudatus 

laienedab vastutusala 
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võimalik anda omapoolset hinnangut ka muudatusega 

kaasnevate mõjude osas. 

Täiendavalt osundame, et Eelnõu seletuskirjas on märgitud, 

et erasektori altkäemaksu vahenduse kriminaliseerimise 

kohustus ja vajadus puudub. Samas ametiaslase korruptsiooni 

juures on märgitud, et rahvusvahelised organisatsioonid (nt 

OECD) on juhtinud tähelepanu, et altkäemaksu vahendamine 

võib olla väga olulise tähtsusega tegu korruptsiooniahelas ja 

peab seega olema samaväärselt karistatav kui altkäemaksu 

võtmine ja andmine. Samuti võib tegemist olla n-ö 

elukutselise vahendusteenusega. Antud juhul tekitab 

küsimusi, et kui ühe korruptsioonivormi puhul otsustatakse 

kriminaliseerida vahendamistegevust ja teise puhul sellest 

loobutakse, siis, kas tegemist on juhusliku või teadliku 

erisusega ning millistele argumentidele tuginedes on ühe või 

teise lahenduseni jõutud. Eelnevast lähtudes ning arvestades 

ühtse praktika kujunemise vajadust palume, et Eelnõu 

koostajad vastavat erisust Eelnõu seletuskirjas selgitaksid. 

oluliselt võrreldes olukorraga 

enne 15.07.2013. Eelnõuga 

eraldatakse avaliku ja 

erasektori 

korruptsioonikuriteod ning 

loobutakse senisest pistise ja 

altkäemaksu eristamisest. 

Eraldi erasektori 

korruptsiooni vahendamise 

kriminaliseerimist 

rahvusvahelised kohustused 

ei nõua ja vahendustegevus 

on karistatav 

kaasaaitamisena, kui 

põhitegu on olemas. 

 

Kaupmeeste Liit 

nr märkus kommentaar 

 Kaupmeeste Liit soovib juhtida tähelepanu KarS § 44 

muudatuste nendele mõjudele, millele ei ole meie arvates 

õigusloome spetsialistide poolt piisavalt tähelepanu osutatud. 

Peamiselt valmistab meile kaupmeestena muret väärteo ja 

kuriteo piiri nihutamine st KarS § 218 mõistes 

väheväärtusliku asja või väheolulise varalise õiguse summa 

tõusmine 64 eurolt 200 eurole. Sellisel muudatusel on 

kindlasti oluline negatiivne mõju kaubandustegevusele ja 

kaupmeeste võitlusele kauplustes toimepandavate varguste 

vastu. 

Muudatus iseenesest vähendab kuritegude arvu ja suurendab 

väärtegude arvu. Seaduse loojate mõte on arusaadav ning 

riigi kulude optimeerimise ja ülekriminaliseerimise 

vähendamise mõttes aktsepteeritav. Tähelepanuta on jäetud 

asjaolu, et ainult sellisel viisil väärteo ja kuriteo vahelise piiri 

tõstmine 64-lt eurolt 200-le eurole suurendab kehtivat 

ebaõiglast kohtlemist kahju kannatajate suhtes. 

Viidatud muudatus suurendab suure tõenäosusega kuni 200 

euroste varguste sagenemist kauplustest, kuna varga jaoks on 

väärteo korras määratud karistus oluliselt leebem kui oht 

saada karistatud kriminaalkorras. Võimalikul määrataval 

rahatrahvil ei ole varga jaoks karistusena sellist ennetavat 

mõju kui oht saada reaalselt kriminaalkorras karistatud. 

On teada, et paljud süütegusid toimepanevad isikud 

arvestavad täpselt väärteo ja kuriteo vahel jooksva vargusega 

tekitatud kahju summa piiri, mistõttu hakatakse praeguse 

kuni 64 euro väärtuses varguste asemel toime panema 

Mittearvestatud, seletuskirja 

on täiendatud  
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vargusi täpselt alla 200 euro väärtuses. Selle tulemusel on 

reaalne oht, et kaupmeestele igapäevaselt vargustega 

tekitatavad kahjud rohkem kui kahekordistuvad. Sellist 

negatiivset mõju on tõestanud ka varasem praktika (piirmäära 

tõus kuni 1000 kroonile). 

Kaupmehe kahjud varguste puhul, mis jäävad alla 200 euro 

suurenevad seadusemuudatuse jõustumisel veel ka seetõttu, 

et kannatanul ei ole väärteomenetluse korral võimalik esitada 

sama menetluse käigus kahjunõuet, vaid kahjude 

sissenõudmiseks tuleb eraldi hagiavaldusega pöörduda 

tsiviilkohtusse, mis toob kannatanule omakorda kaasa 

arvestatavad kulud. Arvestades selliste kahjunõuete reaalseid 

sissenõudmise võimalusi täitemenetluses, ei ole suurel osal 

juhtudest majanduslikult otstarbekas ja mõistlik 

kahjunõudeid esitada ning sellega seoses veelgi oma kulusid 

suurendada. Kui üks tegu kvalifitseeritakse väärteoks vaid 

seetõttu, et tekitatud kahju on väheoluline (hetkel siis alla 64 

euro), peaks kahju kannatanul olema seadusest tulenev 

võimalus nõuda tekitatud kahju hüvitamist kuriteo kahjuga 

analoogsel viisil, s.t. ilma lisakuludeta ja eraldi tsiviilhagi 

esitamata. 

Kuna praktikas on varguste arv suurenenud ja suureneb 

sellise muudatuse sisseviimisel kindlasti veelgi, peame 

vajalikuks jätta väärteona käsitletava varguse piirmäär 

samaks (64 eurot) või selle piirmäära tõus võiks olla väiksem 

eelnõus pakutust ehk kuni 100 eurot. Samuti leiame, et 

korduva (st teisel korral) varguselt tabamise puhul tuleks 

isiku vastu alusta kriminaalasi. Korduv vargus on teadlik 

tahtlik tegevus, millele peab järgnema vastutus seaduses 

sätestatud korras. 

Kaupmehed on veendunud, et eelkõige oleks vaja lahendada 

küsimus, kuidas tõsta kodanike teadlikkust ja ühiskonna 

eitavat hoiakut vagustesse, mitte seada eesmärgiks vaid riigi 

kulude kokkuhoid. Lisaks, varga õigused on kaitstud väga 

täpselt, kuid omaniku õigused ja kaitse jääb selle taustal 

täiesti olematuks. 

Kaupmeeste Liit ja liidu liikmesettevõtete esindajatest 

moodustatud turvajuhtide töögrupp on meelsasti nõus andma 

täiendavat informatsiooni ülaltoodud küsimuse kohta ning 

lähemalt tutvustama kaupmeeste seisukohtade tagamaid. 

 

Eesti Turvaettevõtete Liit 

nr märkus kommentaar 

 Oleme KarS § 274 ja § 275 olemasoleval kujul muutmise 

osas eriarvamusel, sest viimase aja juhtumid, kus avalikus 

kohas rünnatakse või solvatakse politseinikke ja 

turvatöötajaid, näitavad õigusrikkujate ilmset lugupidamatust 

riigis kehtiva õigusliku regulatsiooni suhtes ja vähendavad 

Mittearvestatud. Rünne 

turvatöötaja vastu on 

vägivallasüüteona karistatav. 
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õiguskuulekate ühiskonnaliikmete turvatunnet. Selles 

olukorras peaks riik näitama nulltolerantsi igasuguste 

tegevuste suhtes, mis on suunatud avalikku korda kaitsvate 

isikute vastu. 

Kuigi avaliku korra kaitsmine on politsei ülesanne (PPVS 

§1lg.2), tegelevad korra tagamisega erinevatel üritustel ja 

valveobjektidel (kaubandus, kultuuri ja spordiüritused) ka 

teatavasti turvatöötajad (TurvaS§ 4 lg.1 p.4). 

Kui kehtiva KarS redaktsiooni järgi oli tagatud ka 

turvatöötajate õiguslik kaitse avalikus kohas toimepandud 

ründe või solvamise korral, siis uues redaktsioonis on 

nendest paragrahvidest välja jäetud avalikku korda kaitsev 

muu isik. 

Kuna avaliku korra tagamine on politsei ülesanne, võiks 

KarS §274 sõnastus olla järgmine: Vägivald võimuesindaja 

ja avalikus kohas korda kaitsva muu isiku suhtes. 

Analoogne võiks olla ka § 275 sõnastus. Oleme nõus, et 

võimuesindaja ja avalikus kohas korda tagava muu isiku 

solvamine ja laimamine ei ole kuritegu vaid väärtegu. 

 

Eesti Naistearstide Selts, Eesti Ämmaemandate Ühing ja Eesti 
Seksuaaltervise Liit 

nr märkus kommentaar 

 KarS § 129 muutmise seaduse eelnõu kohta 

“(1) Vigastamise, aine manustamise või muu teoga naise 

emakas oleva inimloote teadvalt kahjustamise eest – 

karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase 

vangistusega. (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud 

juriidiline isik, – karistatakse rahalise karistusega.“ 

Oleme arvamusel, et seaduse muudatus ja selle täitmise 

tarbeks kasutatavad ressursid ei too kaasa positiivseid 

muutusi. Milline võiks olla kasu tulevasele lapsele (kelle 

huvisid antud seadusemuudatus kaitseb) sellest, kui tema 

ema saab vanglakaristuse või rahalise karistuse? Lisaks on 

teada, et raseduse ajal esineb riskeerivat tervisekäitumist neil, 

kel on ka muid riskitegureid: perevägivald, teismeliseiga, 

kehv majanduslik olukord jne. Riskikäitumist, sh tervist 

kahjustavaid eluviise, on nii ühiskonnas kui 

tervishoiusüsteemis võimalik vähendada vaid hoiakute 

muutmise teel, mis põhinevad tõenduspõhisel informatsioonil 

ja sekkumistel. Näiteks on sellisel moel saavutatud 

seksuaalsel teel levivate infektsioonide, sh HIV 

esinemissageduse langus Eestis. Riskikäitumise 

vähendamiseks on Tervise Arengu Instituut on käivitanud 

üle-Eestilise tubakatoodetest loobumise 

nõustamisprogrammi. Rasedusaegsel jälgimisel on oluline 

osa nõustamisel, sh nõustamisel kahjulikest harjumustest 

loobumiseks. Vajadusel kaasatakse teisi spetsialiste, nt 

Eelnõust välja jäetud. 
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sotsiaaltöötaja. Karistuse hirmus kahjulikke harjumusi 

tõenäoliselt varjatakse ja väheneb olulisel määral võimalus 

neist loobumiseks ja põhjuste väljaselgitamiseks. Sel juhul ei 

saa rääkida teadlikust ja mitteteadlikust loote kahjustamisest, 

kuna kahjuliku tegevuse eitamise korral ei pruugi olla 

võimalust inimest selle kahjulikkusest teadlikuks tehagi. 

Samuti puudub võimalus teda aidata. Rahatrahv või 

vangistus halvendavad ema ja pere (kõigi laste) olukorda 

veelgi. 

Suitsetamine, alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine on 

tervistkahjustavad tegevused, mis võivad ühe tegurina 

mõjutada tulevase lapse tervist. Siiski, harva on võimalik 

leida otsest põhjuslikku seost tervisehäire ja kahjuliku 

harjumuse vahel, kuna mõju avaldavad ka mitmed muud 

tegurid. Peale alkohoolse fetopaatia ei teata ühtegi 

tervisehäiret, mille vahel esineks kirjeldatud otsene põhjuslik 

seos. Seetõttu on tegemist tõenduslikult lahendust 

mitteomava protsessiga. Samal ajal sünnib nii väärarendite 

kui tervisekahjustusega lapsi ka tervetel 

paaridel, kel mingeid tervist kahjustavaid tegevusi ei esine. 

Süülisuse tunde tekitamine ei aita lapsevanemaid. 

Seadusest jääb ebaselgeks, mida mõistetakse „aine“ all. Võib 

arvata, et need on narkootilised ained. Siiski, kuna 

seadusemuudatusse on toodud sisse juriidiline isik, jääb 

ebaselgeks, keda selle all mõistetakse ja kas peetakse silmas 

ka tervishoiutöötajat ja raviasutust. Arst, ämmaemand 

kasutab oma töös ravimeid, mis tervele inimesele võivad olla 

ohtlikud „ained“. Ravimi määramisel kaalutakse alati ravimi 

manustamise ja haigusega seotud riske ning võimalikke 

kahjulikke mõjusid lootele. Ravimit kasutatakse, kui ravimist 

saadud hüved on suuremad kui võimalikud riskid. Raseduse 

ajal võib tulla ette olukordi, kus ema elu ja tervise nimel 

kasutatakse ravimeid, mille puhul ei ole välistatud nende 

võimalik kahjulik toime lootele. Enamikku ravimitest ei ole 

testitud rasedatel ja seetõttu ei pruugi olla ohutus täpselt 

teada, tuginetakse eksperimentaalsetele uuringutele või 

loomkatsetele. Kuid enamasti kujutab ravimata jätmine 

oluliselt suuremat ohtu nii ema kui tulevase lapse tervisele. 

Samuti on olukordi, kus ema elu päästmine tuleb seada 

ettepoole võimalikest riskidest lootele. Samas ei ole taaskord 

mingit võimalust tõestada põhjuslikku seost - lapse 

tervisehäire võis tekkida pigem ema haigusest. 

Seadus peab kindlustama loote kaitse, kuid peab arvestama, 

et igasugune karistus, mis mõjutab ema, mõjutab ka loodet. 

Loode on ema ihuga seotud kõige mõeldavamalt tihedamal 

viisil ning loodus on andnud loote kaitsmise ülesande 

eelkõige emale endale. Pluralistlikus ja inimõigusi austavas 

ühiskonnas peab lähtuma kokkulepitud moraalsest dogmast, 

kus „ühegi naise elu ega tervist ei tohi seada ohtu sellega, et 

talle keelduti osutamast meditsiinilist abi seoses mis tahes 
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füüsilise või vaimse haigusega või seetõttu, et teised isikud 

loevad loodet, mida naine kanda võib, konkurendiks naise 

elule (Ülemaailmse Pereplaneerimise Föderatsiooni 

Seksuaalsete Õiguste Deklaratsioon, 

kättesaadav:http://ippf.org/resource/Sexual-Rights-IPPF-

declaration)“. 

 Teiseks oleme väga mures, et Eesti ignoreerib jätkuvalt 

rahvusvahelisi soovitusi perevägivalla osas ning ei näe 

vajadust lisada sellekohast paragrafi karistusseadustikku. 

Uuringud on näidanud perevägivalla erakordselt kõrget 

levimust Eestis. Sellega eitatakse kõiki perevägivalla 

eripärasid soodustades võimsalt selle jätkumist (ka järgmistes 

põlvkondades, mis on samuti üks perevägivalla eripärasid) 

ning tekitades jätkuvalt suurt koormust kogu 

tervishoiusüsteemile. 

Juhime tähelepanu, et 

eelnõuga muudetakse eraldi 

ja raskemini karistatavaks 

lähisuhtevägivald, mistõttu 

on märkus arusaamatu. 

Eraldi paragrahvi lisamine ei 

omaks õiguslikult mingit 

lisaväärtust. 

 

MTÜ Lastekaitse Liit 

nr märkus kommentaar 

1 Tänapäeval räägitakse üha enam lapsesõbraliku 

õigusemõistmise kontseptsioonist (child-friendly justice), mis 

tagab laste õiguste kaitse kokkupuutel õigusruumiga. 

Lapsesõbraliku õigusruumi tagamine eeldab õigussüsteemi 

moderniseerimist, lapse huvidega arvestamist ning neilt 

arvamuse küsimist, ennekõike nende kokkupuutel 

kohtusüsteemiga. Karistuse mõistmisel tuleb tähele panna, et 

see kujundaks alaealises arusaama ühiskondlike normide 

sidususest ka tema suhtes ning ei muutuks takistuseks tema 

ühiskondlikul integreerumisel. Seega on vägagi tervitatavad 

muudatused, mis näevad ette eritingimused alaealistele 

ennetähtaegse vabastamise korral. Eriti võttes arvesse 

olukorda, et taoline regulatsioon on senini paraku puudunud. 

 

3 MTÜ Lastekaitse Liit nõustub lasteombudsmaniga, et laste 

vastase vägivalla, sealhulgas kehalise karistamise osas, peab 

ühiskonnas olema normiks täielik leppimatus. Eesti 

ratifitseeris Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 

konventsiooni 1996. aastal. Konventsiooni artikli 3 kohaselt 

ei või kedagi piinata ega ebainimlikult või alandavalt kohelda 

ega karistada. Kaitse erinevate vägivallavormide eest on 

Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia üheks prioriteediks. 

Laste füüsilise karistamise keelustab ka LÕK´i artikkel 19, 

mille kohaselt rakendavad osalisriigid kõiki seadusandlikke, 

administratiivseid, sotsiaalseid ja haridusalaseid abinõusid, et 

kaitsta last igasuguse füüsilise ja vaimse vägivalla, ülekohtu 

või kuritarvituse, hooletussejätmise, hooletu või julma 

kohtlemise või ekspluateerimise, kaasa arvatud seksuaalse 

kuritarvituse eest, kui laps viibib vanema(te), seadusliku 

hooldaja või seaduslike hooldajate või mõne teise lapse eest 

Seisukoht teadmiseks võetud.  

Kehaline väärkohtlemine on 

nii kehtiva seaduse kui 

eelnõu järgi karistatav ning 

täiendava sätte lisamine ei 

muudaks olukorda 

selgemaks. 
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hoolitseva isiku hoole all. Euroopa Inimõiguste Kohus on 

mitmes lahendis leidnud, et laste füüsiline karistamine on 

vastuolus Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 

konventsiooniga. Ka Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on 

igal inimesel õigus väärikale kohtlemisele, turvalisusele ja 

kaitsele igasuguse füüsilise ja vaimse väärkohtlemise ning 

vägivalla, ülekohtu, julma või alandava kohtlemise eest. 

Laste kehalise karistamise täieliku keelustamise vajalikkusele 

Eestis on tähelepanu juhtinud nii riigisisesed kui 

rahvusvahelised organisatsioonid. Laste kehalist karistamist 

tauniva seadusesätte sõnastuse puudumist on oma 

kommentaarides Eestile ette heitnud nii ÜRO Lapse Õiguste 

Komitee kui ka Euroopa Nõukogu Sotsiaalõiguste Komitee. 

Alles kaks päeva (21.08.2013) tagasi tegid Põhjamaade ja 

Baltikumi lasteombudsmanid ühispöördumise laste füüsilise 

karistamise selgesõnaliseks keelustamiseks Eestis, Leedus ja 

Gröönimaal. 

Sotsiaalministeerium on kinnitanud, et läbiviidava 

lastekaitseseaduse reformi käigus keelustatakse laste 

füüsiline karistamine. Seega on arusaamatu 

Justiitsministeeriumi KarS seletuskirjas kumav ignorantne 

suhtumine laste füüsilise karistamise erinevatesse vormidesse 

(lk 33 ka selliste kergete rikkumiste eest nagu tutistamine, 

näpistamine, kõrvakiilu andmine jms. Nimetatud teod on küll 

eetiliselt taunitavad, kuid külgnevad sotsiaalselt tolereeritava 

ja üksnes moraalinormide regulatsiooni alla käiva 

käitumisega). Eelnev saadab ühiskonnale vastakaid signaale, 

mis ilmselgelt ei saa olla seadusandja eesmärk. Juulis 

(17.07.2013) olid antud teemal meedias juba artiklid, mis 

kontekstist väljarebituna võivad ühiskonnas anda signaale, et 

eelnimetatud teod on tolereeritavad. MTÜ Lastekaitse Liit 

palub antud punktis seletuskirja sõnastus üle vaadata. Ka nn 

„leebemad“ kehalise karistamise meetodid nagu näiteks 

tutistamine või laksuandmine tekitavad lapsele valu ja 

alandust ning rikuvad lapse õigust füüsilisele puutumatusele 

ja inimväärikusele. Kui me ei aktsepteeri vägivalda 

täiskasvanute omavahelistes suhetes, siis samuti ei tohiks me 

aktsepteerida vägivalda täiskasvanute ja laste vahelistes 

suhetes. 

Kuna lapsed ei suuda oma õiguste ja huvide eest alati ise 

seista, vajavad nad täiskasvanute abi ning kaitset. Seega peab 

olema sätestatud teatud olukordades alaealiste erikohtlemine 

(tervisekahjustus, mis vältab vähemalt 4 nädalat, on suure 

tõenäosusega lapse puhul kogu tema ülejäänud elu mõjutav). 

Riik peab andma selge sõnumi nii lastele kui täiskasvanutele, 

et laps on täisväärtuslik ühiskonnaliige, kelle inimõigused on 

tagatud ning kellel on õigus vägivallata kasvamisele. 

Igasugune laste vastu suunatud vägivald peab olema 

karistatav. Seega on oluline KarS § 121 muudatused eelnevat 

arvestades uuesti üle vaadata, sealjuures eraldi sõnastus laste 
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suhtes (sh tervisekahjustuse kestuse osas). 

5 Vastavalt PS § 27 lg 3 on vanematel kohustus hoolitseda oma 

laste eest. Nimetatud kohustuse täitmiseks on võimalik teatud 

juhtudel vanemalt välja nõuda elatisraha. Juhul kui vanem 

lapsele elatisraha ei maksa, on tegu PS § 27 lõikest 3 

tuleneva kohustuse täitmise rikkumisega, sõltumata sellest, 

kas elatis on kohtu poolt välja mõistetud või mitte. Elatise 

võlgnike temaatikaga puutub MTÜ Lastekaitse Liit 

igapäevaselt kokku seoses heategevusliku koostööprojektiga 

„Hea nõu lastega peredele“, mida viiakse ellu koos Eesti 

Advokatuuriga. Elatise maksmisest teadlikult kõrvale 

hoidmine on hooldusõiguslike küsimuste kõrval üks peamine 

probleemteema. MTÜ Lastekaitse Liit on seisukohal, et 

elatise maksmisest kõrvalehoidumine ei saa olla ühiskonnas 

aktsepteeritav. Kirjas Justiitsministeeriumile (14.09.2011 nr 

K-2/60), on rõhutatud, et ülalpidamiskohustuste täitmata 

jätmine vanema poolt suurendab oluliselt lapse vaesusriski 

sattumise ohtu (uuringud näitavad, et eriti suur vaesusriski 

oht on inimestel, kes elavad üksikvanema leibkonnas). Samas 

tuleb meeles pidada, et vanemad on oma lastele eeskujuks, 

mistõttu ülalpidamiskohustuste täitmata jätmine vanema 

poolt kujundab ühtlasi ka lapse hoiakuid oma kohustustesse 

suhtumises. Selleks, et paremini tagada laste huvide kaitse, 

ning vältida põlvkonnaüleste mustrite kordumist, on vaja 

võtta kasutusele võimalikult tõhusad meetmed, ning 

täiendavalt analüüsida täitemenetluse kehtiva regulatsiooni 

puudujääke ning võimalusi regulatsiooni tõhustamiseks. 

Positiivsena saab välja tuua KarS § 169 tõendamiskoormust 

hõlbustava muudatusettepaneku, mille järgi piisab edaspidi 

teadvast mittemaksmisest. Samas tuginedes eelnevale on 

MTÜ Lastekaitse Liit seisukohal, et koosseis tuleks ka 

edaspidi kvalifitseerida kuriteona. 

Arvestatud. 

6 Lapse õiguste konventsiooni artikkel 6 ja 23 kohaselt on igal 

lapsel on sünnipärane õigus elule ja maksimaalsele 

võimalikule (st võimetest lähtuvale) arengule. Sama 

põhimõtet toetavad ka PS § 16 ja LaKS § 8. Vanemate 

esmane kohustus on teha kõik endast olenev, et luua lapsele 

kasvukeskkond, mis võimaldab tal areneda ning andeid ja 

võimeid realiseerida. Seega lisaks kaitsele peavad 

täiskasvanud tagama lastele eluks vajaliku ning looma 

sobivad tingimused, et laste anded ja huvid saaksid areneda. 

Eelnevast tingituna teeb MTÜ Lastekaitse Liit ettepaneku 

lisada KarS § 171 lõikesse 1 ka oht arengule. 

Mittearvestatud. Oht 

arengule oleks liialt lai ja 

määratlemata mõiste.  

7 Küsimusi tekitab paragrahv 180 lõike 1 muudatuse kohta 

lisas (mõjud) toodud seletus, mille kohaselt muudatusega 

laieneb kaitstud isikute ring (alla 8-aastaste asemel edaspidi 

alla 14-aastased). Eelnev on vastuolus kehtivas seaduses 

(KarS § 180) kehtestatud vanusepiiriga, mis on 18 eluaastat. 

Seega, kui vanusepiiri alandatakse, siis hoopiski väheneb 

Mittearvestatud, seletuskirja 

on täiendatud  
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kaitstud isikute ring. Samas, alaealised on kergemini 

mõjutatavad ja nende haavatavus suurem. Mistõttu, kui 

karistatavaks jääb üksnes julmust propageeriva teose 

eksponeerimine, näeb MTÜ Lastekaitse Liit vajadust 

säilitada kehtestatud vanusepiir. 

8 Tähelepanelikult tuleb suhtuda karistuse mõistmisse 

alaealistele, kuna noored ei ole isiksusena veel reeglina 

väljakujunenud ning alaealiste kuritegevuse põhjused ja 

sellest tulenevalt nende meelestatus õiguskorra suhtes on 

teistsugune kui täiskasvanud isikul. MTÜ Lastekaitse Liit 

nõustub seisukohaga, et riik peab tagama, et alkohol ja 

tubakatooted ei oleks alaealisele kättesaadavad, mitte aga 

karistama alaealist, kellel siiski õnnestub neid osta. 

Esmatähtsad on eripreventiivsed (kasvatuslikud) eesmärgid, 

mistõttu on senisest enam vaja teha ühiskonnas suuremat 

teavitustööd selle osas, et tubakatoodete ja alkoholi tarbimine 

kahjustab ennekõike alaealise enda huve (sh. tervist). 

Ennetustöö vajalikkusest on aga räägitud aastaid. Nobeli 

preemia laureaadi J.Heckmani8 arvutuste kohaselt on 

inimkapitali tugevdamiseks varases lapsepõlves kulutatud 

summad tootlikkuselt topelt tõhusamad kui hilisemad 

investeeringud. Samas alaealisele alkoholi müümine ja 

ostmine on siiski tõsine rikkumine, ning seetõttu tuleb 

Karistusseadistiku muudatuste jõustumiselt laiemalt 

kommunikeerida sõnumit, et tegu on endiselt karistatava 

teoga, ning tegu tõsise rikkumisega alaealise tervise suhtes. 

Vältimaks olukorda, kus teo kvalifitseerimisel väärteoks 

levib ühiskonnas arusaam, et teo kaalukus väheneb. 

Osaliselt arvestatud. 

9 Samas tekkis küsimus ühistranspordiseaduse § 5410 

kehtetuks tunnistamisega seoses. On arusaadav, et taoline 

konstruktsioon ei ole Eesti karistusõiguses võimalik. Samas, 

kuidas alaealist süstemaatilise rikkumise eest korrale 

kutsuda? Seaduskuulekus on oluline osa lapse arengus 

vastutustundlikuks täiskasvanuks. Ka seletuskirjas on 

tõdetud, et eelnõuga pakutavate muudatustega võib kaasneda 

risk, et karistamisväärseks ei loeta enam ka mõnda sellist 

tegu, mis oma olemuselt peaks preventiivsest eesmärgist 

lähtudes seda siiski olema. 

Seisukoht teadmiseks võetud. 

 

Eesti Autorite Ühing 

nr märkus kommentaar 

1 Eelnõus toodud täienduste ja muudatuste autorite ja 

autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate õigusi ja huve 

kahjustav toime 

Tegemist on väga oluliste ja põhimõtteliste muudatustega, 

mis nõrgestavad tunduvalt intellektuaalomandiõiguste 

karistusõiguslikku kaitset. Organisatsioonid, millised 

Arvestatud osaliselt, KarS § 

223 kehtetuks ei tunnistata, 

kuid muudetakse. Samal ajal 

nõustume, et tuleb 

õiguspoliitiliselt tõhustada 

tsiviilmenetluse vahendeid 
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tegelevad autorite ja autoriõigusega kaasnevate õiguste 

omajate varaliste õiguste teostamisega, juhtisid sellele 

Justiitsministeeriumi tähelepanu juba eelmisel aastal ning 

esitasid konkreetsed ettepanekud (vt. lisatud EAÜ, Eesti 

Autoriõiguste Kaitse Organisatsiooni, Eesti Esitajate Liidu, 

Eesti Fonogrammitootjate Ühingu, Business Software 

Alliance 13.septembri 2012.a. kiri Justiitsministeeriumile). 

EAÜ-d, milline tegeleb põhiliselt muusikateoste autorite, 

audiovisuaalsete teoste autorite ja kujutava kunsti teoste 

autorite varaliste õiguste teostamisega, paneb eriti muretsema 

fakt, et eelnõuga tunnistatakse kehtetuks §223, mis omab 

autorite ja nende õiguste omajate jaoks olulist tähtsust ja 

annab neile õiguspärase ootuse, et riik jätkuvalt taunib teoste 

ebaseaduslikku üldsusele suunamist ning tagab nende osas ka 

karistusõigusliku kaitse õiguskindluse. Nimetatud paragrahvi 

kehtetuks tunnistamise põhjendusena viidatakse 

kodifitseerimiskomisjoni otsusele 18.oktoobrist 2012.a. 

toetada nimetatud kuriteo dekriminaliseerimist, põhjendusel, 

et varaliste õiguste rikkumine KarS §223 sätestatud viisil on 

hüvitatav tsiviilkorras. EAÜ ei pea kodifitseerimiskomisjoni 

põhjendust õigeks ega põhjendatuks. Tsiviilkorras kahju 

hüvitamise eesmärgiks ei ole kehtiva seaduse kohaselt 

mõjutada kahju tekitajat hoiduma kahju tekitamisest. Seda 

saab teha vaid läbi vastava õigusrikkumise 

kriminaliseerimise. Autoriõigused peaksid olema riigi erilise 

tähelepanu ja kaitse all, sest erinevalt näiteks vallas- ja 

kinnisasjade omanikest pole autoritel ja autoriõigusega 

kaasnevate õiguste omajatel võimalust kaitsta oma õigusi 

näiteks omaabi korras, vaid nad saavad õiguste rikkumise 

korral loota ainult riigiorganitele. EAÜ leiab, et autoriõiguste 

ja autoriõigusega kaasnevate õiguste tsiviilõiguslik kaitse on 

Eestis puudulik, väheefektiive ja raskendatud, kuna: 

1. Eesti seadused ja kohtupraktika võimaldavad õiguste 

omajatel nõuda kohtus küll alusetult säästetu või tekitatud 

kahjude hüvitamist, kuid see toimub sisuliselt vaid selles 

summas, mida isik oleks pidanud maksma mingi õiguse 

omandamiseks. Mis tähendab, et aastatepikkuse kohtuasja 

tulemuseks on see, et isik peab mitu aastat hiljem maksma 

summa, mida ta oleks nagunii pidanud maksma. See muudab 

aga õigusrikkumise jällegi rikkuja seisukohast kasulikuks; 

2. õigustrikkuva käitumisega saadakse põhjendamatuid 

konkurentsieeliseid seaduskuulekate kasutajate ees (autori-, 

esitaja- jm. tasude tasumata jätmine võimaldab müüa 

teenuseid ja kaupu odavalt jne). Eesti riigi ülesanne ja 

kohustus peaks aga olema ausa konkurentsi toetamine ning 

ebaausa konkurentsi kõrvaldamine kaubaturult; 

3. on üldteada, et Eestis on riigilõiv tsiviilkohtumenetluses 

ebanormaalselt kõrge ning intellektuaalse omandi teemat 

valdavate advokaatide tunnitasud on samuti kõrged; 

4. tsiviilkohtumenetlus on õiguste omajate jaoks seotud 

intellektuaalomandi 

jõustamisel. 
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kõrge ja keerulise tõendamiskoormisega. Nimelt peab õiguste 

omaja muuhulgas tõendama ka rikkumise sündmust kui 

sellist, kuid autoriõigusega seotud asjades ei ole vastavate 

tõendite saamine ja kogumine tihti kerge, eriti veel selliste 

rikkumiste puhul, mis on toime pandud internetis – see 

nõuaks sageli ka jälitustoimingute läbiviimist, kuid 

tsiviilmenetluses ei ole see lubatud; 

5. kõige raskem on oma õigusi tsiviilõiguslikus korras kaitsta 

nendel autoritel, esitajatel jt. õiguste omajatel, kes ei teosta 

oma varalisi õigusi kollektiivselt vaid individuaalselt. 

Kollektiivse esindamise organisatsioonidel, kui paljusid 

autoreid jt. õiguste omajaid esindavatel organisatsioonidel, 

on suuremad rahalised võimalused tsiviilkorras kohtusse 

pöördumiseks kui üksikautoritel. 

Eelmine justiitsminister, Kristen Michal, rõhutas 2012.a. 

mais Tallinnas intellektuaalomandi foorumil “Kas minu või 

nende või hoopis meie intellektuaalne omand?” korduvalt, et 

autoriõigused on ülekriminaliseeritud, kuna iga pisemgi 

õiguserikkumine on karistatav. Kuid nagu näitab statistika, 

siis tegelikult ei ole KarS §223 alusel registreeritud 

õiguserikkumisi massiliselt. 2012.aastal registreeriti selliseid 

rikkumisi 12. Kusjuures nii mõndagi nendest rikkumistest 

oleks saanud menetleda väärteona AutÕS §814 alusel. Ning 

millegipärast on Justiitsministeeriumi esindajad autoriõiguste 

ülekriminaliseerimisest rääkides viidanud just nendele vähem 

olulistele rikkumistele, mida õiguskaitseorganid oleksid 

võinud käsitleda mitte kui kuritegu vaid kui väärtegu. 

Kui Riigikogu antud eelnõu heaks kiidab, siis tähendab see 

seda, et autoriõigusega kaitstud teoste (samuti autoriõigusega 

kaasnevate õiguste objektide) ebaseaduslik üldsusele 

suunamine (ehk ebaseaduslik avalik esitamine, üldsusele 

näitamine, edastamine, taasedastamine ja kättesaadavaks 

tegemine) ei oleks enam käsitletav kuriteona vaid ainult 

väärteona ja sedagi ainult juhul, kui on tõendatud, et vastav 

tegu on toime pandud kasu saamise eesmärgil. Kusjuures uue 

§224¹ alusel (ehk väärteona) oleks vastav õiguserikkumine 

kvalifitseeritav olenemata sellest, kui suurt kasu teo 

toimepanija sai või kui suurt kahju ta tekitas. 

Nagu EAÜ tööpraktika näitab, korraldavad suuri kontserte 

järjest enam mittetulundusühingud mitte äriühingud. Mis 

tähendab seda, et kui tegu oleks näiteks Tallinna 

Lauluväljakul toimunud kontserdiga, millega 

muusikaautoritele tekitatav varaline kahju ulatub 

tuhandetesse eurodesse, siis ei saa sellist 

mittetulundusühingut üldsegi karistada, kuna 

mittetulundusühingu eesmärgiks ei ole oma tegevuse kaudu 

tulu saamine 

Lähtudes eeltoodust leiab EAÜ, et: 

1. KarS §223 kehtetuks tunnistamine ei ole õige ega 

põhjendatud, kuna see täidab suures oas ka preventiivset 
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eesmärki. Osundatud sätte kehtetuks tunnistamine annaks 

avalikkusele selge signaali, et autoriõiguste rikkumine ei ole 

riigi arvates oluline ega too sisuliselt kaasa ka mingit 

vastutust; 

2. KarS §223 koosseisu võiks muuta nii, et kuriteona oleks 

edaspidi karistatav teose ja autoriõigusega kaasnevate õiguste 

objekti ebaseaduslik üldsusele suunamine ainult juhul, kui 

sellise teoga on põhjustatud olulist kahju või saadud olulist 

kasu või kui teo tagajärjel võidakse põhjustada olulist kahju 

või saada olulist kasu; 

3. AutÕS §814 kehtetuks tunnistamisel ja asendamisel uue 

KarS §-iga 224¹ tuleks uues koosseisus märkida, et tegu võib 

olla toime pandud nii otsese kui ka kaudse kasu saamise 

eesmärgil. Samuti võiks seletuskirjas täpsustada, kuidas 

tõlgendada ja mõista kasu saamise eesmärki intellektuaalse 

omandi suhtes toime pandud süütegude puhul. 

2 Eelnõus toodud täienduste ja muudatuste Eesti riigi mainet 

kahjustav toime 

Põhiseaduse §-st 39 tulenevalt on riigi kohustus tagada 

autoriõiguste kaitse. Eesti riik on nn. Euroopa lepingu artiklis 

66 deklareerinud, et tagab Eestis intellektuaalse omandi 

kaitse sellisel tasemel nagu ta on seda Euroopa Ühenduses. 

Võttes arvesse autorite ja autoriõigusega kaasnevate õiguste 

omajate vastu suunatud õigusrikkumiste suurt arvu 

(tegelikult on vastavaid õiguserikkumisi arvuliselt rohkem 

kui neid on registreeritud) ja seeläbi tekitatavat varalist ja 

mittevaralist kahju, ei ole hetkel kohane rääkida 

olemasolevate õigusrikkumiste dekriminaliseerimisest. Riigi 

käitumine intellektuaalomandiga seotud süütegude 

reformimisel tekitaks ilmselgelt olukorra, kus õigusrikkujatel 

kaoks üldse igasugune hirm või risk õigusrikkumise 

tagajärgede ees ning tekitaks tunde, et seadusi ei pea täitma. 

Kuna õigusrikkumisi pannakse üldjuhul toime ärilisel 

eesmärgil, on ebaseaduslik käitumine õigusrikkujale 

muutunud majanduslikult igati kasulikuks. 

KarS §223 kehtetuks tunnistamine tähendaks seda, et Eesti 

riik taganeks endale põhiseadusega ja Euroopa lepinguga 

võetud kohustusest tagada autoriõiguste kaitse. Nende kahe 

sätte mõte ei ole selles, et Eestis on võimalik autoriõiguste 

kahjustamisega tekitatud kahju hüvitamine tsiviilkorras, vaid 

eelkõige peab Eesti riik tagama efektiivsed meetmed 

autoriõigustest kinnipidamiseks ning rakendama 

kaitsevahendeid rikkumiste tõkestamiseks ja tulevaste 

rikkumiste ennetamiseks. Kui Eesti riik dekriminaliseerib 

rikkumised, mis viiakse toime teoste ja autoriõigusega 

kaasnevate õiguste objektide ebaseadusliku üldsusele 

suunamise vallas, siis sellega kahjustaks Eesti riik väga 

oluliselt oma mainet. 

Teoste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste objektide 

ebaseadusliku üldsusele suunamise tunnistamine kuriteoks 

Arvestatud KarS § 223 osas. 
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ehk KarS §223 on preventiivne meede või omamoodi 

kaitsevahend, mis olulisel määral aitab tagada seda, et 

autorite ja autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate 

õigustega arvestatakse ja nende õigustest peetakse kinni. 

Muid kaitsevahendeid 

varaliste õiguste rikkumiste tõkestamiseks ja tulevaste 

rikkumiste ennetamiseks, ei ole Eesti riik kehtestanud. EAÜ 

on alates 2007.aastast pöördunud erinevate ametkondade 

poole ettepanekuga, sätestada ametiisikute õigus teostada 

järelevalvet autoriõiguse seaduses sätestatud nõuete järgimise 

üle ning võimaldada politseil teha sellealaseid ettekirjutusi 

ning rakendada sunniraha. EAÜ arvates oleks 

asendustäitmise ja sunniraha seaduse kohaselt võimalik 

vastava ettekirjutuse mittetäitmisel määrata sunniraha 

autoriõiguse valdkonnas kuni isik ei ole saanud teose 

kasutamiseks seaduses ettenähtud luba (sõlminud lepingut) 

või kui hoidutakse kõrvale seaduses ettenähtud tasu 

maksmisest. Kahjuks ei ole aga vastavaid täiendusi 

autoriõiguse seadusesse sisse viidud ja seega ei ole selliste 

ettekirjutuste tegemine ja sunniraha rakendamine 

autoriõiguse valdkonnas võimalik. 

 

MTÜ Eesti Esitajate Liit 

nr märkus kommentaar 

 Viimati toimusid KarS-i 14. peatüki, intellektuaalse omandi 

vastased süüteod, ulatuslikud muudatused 6 aastat tagasi. 

EEL on arvamusel, et 15.03.2007.a. jõustunud muudatused 

tagasid intellektuaalse omandi valdkonnas teatava stabiilsuse 

ja õiguskuulekuse pideva kasvu. Kavandatava eelnõuga 

soovitakse teha muudatusi ajal, mil intellektuaalse omandi 

valdkond on vastavate õiguste kasutajate poolt endiselt 

haavatav ning autori ja autoriõigusega kaasnevate õiguste 

järgimine ei ole saanud tavapäraseks käitumisnormiks. EEL 

on arvamusel, et eelnõu koostajate poolt väljapakutud 

muudatuste tegemiseks ei ole veel õige aeg saabunud. Peame 

vajalikuks rõhutada, et kavandatava karistusõiguse revisjoni 

läbiviimisel ei peaks riik ühes valdkonna muudatusi tehes 

minema vastuollu teises valdkonnas püstitatud eesmärkidega. 

Hetkel on arutlusel Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020, 

mis on strateegiline dokument 1998. aastal Riigikogus vastu 

võetud Eesti riigi kultuuripoliitika põhialustele (RT I, 1998, 

81, 1353¹). Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020 punktis 

18. on rõhutatud, et riik kaitseb autorite õigusi, kohandades 

õigusruumi vastavalt tehnoloogiliste võimaluste arengule. 

Riigi kohuseks on luua intellektuaalomandi kaitseks tõhus 

seadusandlik raamistik, mis tagab autorite varaliste õiguste ja 

nendega külgnevate õiguste kaitse intellektuaalse omandi 

kasutamisel. 

Arvestatud KarS § 223 osas. 
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EEL on seisukohal, et KarS § 223 on nii autorite kui ka 

autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate õiguste kaitsel 

määrava tähtsusega. Samamoodi toimib see ka teoste ja 

autoriõigusega kaasnevate õiguste objektide kasutajate 

suhtes, kes mõistavad, et ebaseadusliku üldsusele 

suunamisega võib kaasneda vastutus, mis omakorda on väga 

hästi ennetanud selliste tegude toime panemist. EEL, 

teostades teose esitajate õigusi, puutub igapäevaselt kokku 

isikutega, kes tegelikult kasutavad ebaseaduslikult 

autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate õigusi. Seetõttu 

on meie põhitegevus suunatud õiguste ja kohustuste 

selgitamisele, mitte kriminaalasja algatamise avalduste 

koostamisele. Analüüsides KarS §223 alusel registreeritud 

õiguserikkumisi tuleb tõdeda, et neid ei ole registreeritud 

massiliselt. Seda eelkõige põhjusel, et autori ja 

autoriõigustega kaasnevate õiguste omajate õigusi teostavad 

isikud mõistavad väga hästi, et üksiku õigusrikkuja 

karistamine, kelle tegevus on ilmselgelt pahatahtlik, omab 

üldise õiguskuulekuse huvides märksa suuremat efekti, kui 

igale rikkumisele reageerimine. Antud kuriteo 

dekriminaliseerimisel on EEL-i hinnangul vastupidine efekt. 

Madala õiguskuulekusega isikud, kes siiamaani järgisid 

autori ja autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate õigusi 

ainult kriminaalvastutuse kohaldamise võimaluse tõttu, 

loobuvad sellest. Eelnõu koostajate arvamus, et tekitatud 

kahju on hüvitatav tsiviilkorras, on teoreetiliselt korrektne 

kuid praktiliselt õiguste omajate jaoks äärmiselt raskesti 

realiseeritav. Tsiviilasjad intellektuaalse omandi valdkonnas 

vältavad tihti aastaid, on väga kulukad ja ei mõjuta õigusi 

rikkunud isiku edaspidist käitumist. EEL-il võib näitena tuua 

tsiviilhagi (2-12-4019) spordiklubi vastu, kes on tegelenud 

fonogrammide ebaseadusliku üldsusele suunamisega alates 

2007. aastast ning tegeleb sellega jätkuvalt edasi. Vaatamata 

maa- ja ringkonnakohtu otsustes toodule, et antud isiku 

tegevus rikub autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate 

õigusi, ei ole spordiklubi pidanud vajalikuks lõpetada 

fonogrammide üldsusel suunamist või sõlminud vastavate 

õiguste kasutamiseks lepingut. Kuni lõpliku lahendi 

jõustumiseni ei saa õiguste omajad oma õiguste kasutamise 

eest mitte mingisugust tasu ja isegi juhul, kui jõustuva 

kohtulahendiga rahuldatakse EEL-i hagi, peab isik 

aastatepikkuse kohtuasja tulemusena maksma sama summa, 

mida ta oleks pidanud maksma õiguste seadusliku kasutamise 

korral. KarS §223 kehtetuks tunnistamine nõrgestaks oluliselt 

autori ja autoriõigustega kaasnevate õiguste kaitset. Riik on 

võtnud endale kohustuse tagada vastavate õiguste efektiivne 

kaitse ja antud ajahetkel ei ole võimalus nõuda kahju 

hüvitamist tsiviilkorras õiguste efektiivne kaitse. EEL-i 

hinnangul peab seadusandja arvestama ka sellega, et 

karistamisest olulisemaks tuleb pidada rikkumiste 
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tõkestamist ja tulevaste rikkumiste ennetamist ning KarS § 

223 täidab edukalt seda eesmärki. 

Lähtudes eelpool toodust on EEL seisukohal, et: 

1. KarS §223 kehtetuks tunnistamine ei ole õige ega 

põhjendatud, kuna sellel on jätkuvalt oluline preventiivne 

mõju; 

2. KarS §223 koosseisu võiks muuta nii, et kuriteona oleks 

edaspidi karistatav teose ja autoriõigusega kaasnevate õiguste 

objekti ebaseaduslik üldsusele suunamine ainult juhul, kui 

sellise teoga on põhjustatud olulist kahju või saadud olulist 

kasu või kui teo tagajärjel võidakse põhjustada olulist kahju 

või saada olulist kasu. 

Eelnõu seletuskirjas tuleks kindlasti täpsustada, kuidas 

tõlgendada ja mõista kasu saamise eesmärki intellektuaalse 

omandi suhtes toime pandud süütegude puhul. 

EEL soovib, et karistusõiguse revisjoni puhul arvestataks ka 

riigi kultuuripoliitika põhialustega, mis näeb ette riigi 

kohustusena luua intellektuaalse omandi kaitseks tõhus 

seadusandlik raamistik, mitte juba olemasolevat kehtetuks 

tunnistada ja olukorda seeläbi veelgi halvendada. 

 

Eesti Fonogrammitootjate Ühing 

nr märkus kommentaar 

1 EFÜ on seisukohal, et muudatused, millised 

Justiitsministeerium on eelnõuga planeerinud sisse viia KarS 

14. peatükki, ei ole põhjendatud ning kahjustavad autorite ja 

autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate õigusi ja huve. 

EFÜ on seisukohal, et KarS § 223 on autorite ja 

autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate õiguste kaitsel 

olulise tähtsusega ja selle kehtetuks tunnistamine ei ole 

põhjendatud, kuna sellel on jätkuvalt oluline preventiivne 

mõju, mida ei ole võimalik asendada tekitatud kahju hüvituse 

nõudmisega tsiviilkorras. Tsiviilkorras hüvituse nõudmine on 

raskesti teostatav ja ei mõjuta õigusi rikkunud isiku 

edaspidist käitumist. EFÜ on pidanud mitmeid kordi sama 

isiku vastu tsiviilkorras kohtusse minema. Kohus on välja 

mõistnud vaid selle tasu, mida isik oleks pidanud maksma 

ilma kohtu abita. Tsiviilmenetlusel ei ole ennetavat tagajärge. 

Seadusandja peab õiguste efektiivse kaitse tagamiseks 

oluliseks pidama rikkumiste tõkestamist ja tulevaste 

rikkumiste ennetamist ning KarS § 223 täidab täna seda 

eesmärki. KarS §223 kehtetuks tunnistamine nõrgestaks 

oluliselt autori ja autoriõigustega kaasnevate õiguste kaitset. 

Arvestatud KArS § 223 osas. 

2 § 222-s toodud “piraatkauba” mõiste ei ole üheselt mõistetav 

ega sisustatav, seletuskiri osutab küll TRIPS lepingule, kuid 

seda ilma ühegi konkreetse viiteta. 

TRIPs kasutab terminit 

copyright piracy goods 

piirimeetmete kontekstis ega 

ava ka ise mõistet igas 

kontekstis. Eelnõus on 
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mõistet täpsustatud. 

3 § 222-s toodud terminit „käitlemine“ ei ole autoriõiguse 

alases regulatsioonis varasemalt kasutatud ja see ei ole 

üheselt mõistetav ega sisustatav. 

Arvestatud, eelnõud ja 

seletuskirja muudetud. 

4 § 222-s ja § 2221 –s kasutatakse ühe kvalifitseeriva 

tunnusena defineerimata määratlust “teadvalt”. EFÜ leiab, et 

puudub igasugune vajadus sellise kvalifitseeriva tunnuse 

lisamiseks süüteokoosseisule kuna autoriõiguste puhul eeldab 

teose või autoriõigustega kaasnevate õiguste objekti 

kasutamine eelneva loa (litsentsi) saamist 

õiguste omajalt. Sellise kvalifitseeriva tunnuse lisamine 

raskendaks oluliselt vastav süüteo tõendamist. 

Alati ei pea eeldama teose 

kaitstust, kuna tegemist võib 

olla teosega, mille 

kaitsetähtaeg on lõppenud. 

Rahvusvaheline 

kriminaalõiguslik 

intellektuaalomandi kaitse 

standard viitab tahtlusele, 

millega ei peaks olema 

hõlmatud kaudne tahtlus. 

5 § 222-s ja § 2221 –s kasutatakse ühe kvalifitseeriva 

tunnusena “olulise kahju” kriteeriumi. Vastavalt eelnõule on 

“oluliseks kahjuks” kahju, mis ulatub üle 4000 euro. Samas 

puuduvad sätted, kuidas autoriõiguste rikkumise asjades 

kriminaalmenetluses kahju määratleda.§ 222-s ja § 2221 –s 

on ühe kvalifitseeriva tunnusena kasutatud ka “olulise kasu” 

kriteeriumi, samas ei ole vastavat mõistet kuidagi sisustatud. 

Kahju arvestamine toimub 

vastavalt VÕS sätetele. 

Seletuskirja täpsustatud. 

Olulise ulatuse mõiste sisu 

avab KarS § 12-1, hõlmates 

nii olulise kahju kui kasu. 

6 § 2221 –s toodud “arvutisüsteemi” mõiste puudub Eesti 

õiguses. Seda ei ole kuidagi määratletud ka seaduseelnõu 

seletuskirjas.§ 222-s ja § 2221 kvalifikatsioonide sidumine 

paljude erinevate kvalifitseerivate tunnustega muudab 

vastavate süütegude menetlemise ja tõendamise juba 

eelduslikult oluliselt keerulisemaks kui mitte võimatuks. See 

ei peaks olema karistusõiguse kehtestamisel riigi eesmärgiks. 

Mõiste on KarS-s kasutusel. 

7 § 2241 ja § 225 sätetest on põhjendamatult jäetud välja 

süüteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud eseme 

konfiskeerimine. Seda enam, et käesoleva sätte 

kehtestamisega seoses kustutataks AutÕS § 816 lg 5, mis 

sätestab väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud 

eseme konfiskeerimise.§ 225 sättes kasutatakse määratlemata 

ja sisustamata terminit “väljaspool isikliku kasutamise ala”, 

mis annab võimalusi selle erinevaks tõlgendamiseks. Puudub 

ka „kasu saamise eesmärgi“ kui sellise määratlus. 

Arvestatud. 

 

BSA | The Software Alliance 

nr märkus kommentaar 

1 Karistusseadustiku § 222 

Eesti õiguses puudub “piraatkauba” mõiste (seletuskiri 

osutab küll TRIPS lepingule, kuid seda ilma ühegi 

konkreetse viiteta). Samuti tekitab teatud ebaselgust 

erinevate mõistete, s.o. “piraatkaup” (pealkirjas) vs “õigust 

rikkuv kaup” (tekstis) kasutamine. 

Vt Eesti Fonogrammitootjate 

Ühingu märkustele lisatud 

kommentaare. 

Kvalifitseerivate tunnuste 

esinemine vastab 

rahvusvahelistele nõuetele ja 
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Kuigi seaduseelnõu seletuskiri toob mõningaid näiteid 

käitlemisena käsitletavate tegevuste kohta (nt ladustamine, 

müümine, rentimine, importimine, eksportimine jne), ei ole 

termin “käitlemine” siiski kõigi jaoks üheselt mõistetav ega 

sisustatav. Terminit „käitlemine“ ei ole autoriõiguse alases 

regulatsioonis varasemalt kasutatud. 

Käesolevas paragrahvis kasutatakse ühe kvalifitseeriva 

tunnusena ka määratlust “teadvalt”. Nimetatud tunnus 

iseloomustab tahtlust, mida erinevate kuritegude puhul on ka 

erinevalt sisustatud. Hetkel jääb seaduseelnõust ja 

seletuskirjast ebaselgeks, kas vastav tunnus mõjutab kuidagi 

ka näiteks kaudset tahtlust ja/või ka otsest tahtlust. Samas 

puudub igasugune vajadus sellise kvalifitseeriva tunnuse 

lisamiseks süüteokoosseisule kuna autoriõiguste puhul eeldab 

teose või autoriõigustega kaasnevate õiguste objekti 

kasutamine eelneva loa (litsentsi) saamist õiguste omajalt. 

Lisaks sellele on seaduseelnõus ühe kvalifitseeriva tunnusena 

kasutatud ka “olulise kahju” kriteeriumi. Vastavalt eelnõule 

on “oluliseks kahjuks” kahju, mis ulatub üle 4000 euro. 

Samas puuduvad sätted, kuidas autoriõiguste rikkumise 

asjades kriminaalmenetluses kahju määratleda. On üldteada 

asjaolu, et autoriõiguste rikkumise puhul on kahju 

tuvastamine ja määratlemine äärmiselt keeruline. Sellest 

tulenevalt on ka näiteks tsiviilõiguses sätestatud 

kahjuhüvitise arvutamisele autoriõiguse ja autoriõigusega 

kaasnevate õiguste rikkumise asjades erikord (VÕS § 127 lg 

6). Samuti võib toimuda hüvitise määratlemine tsiviilasjades 

läbi alusetu rikastumise õigusliku regulatsiooni. Selguse 

huvides oleks käesoleval juhul otstarbekas määratleda ka 

karistusõiguses (nt § 121), et kahju tuvastamine 

süüteoasjades toimub vastavalt tsiviilõiguse vastavale 

regulatsioonile. 

Kuigi seaduseelnõus on ühe kvalifitseeriva tunnusena 

kasutatud ka “olulise kasu” kriteeriumi, ei ole vastavat 

mõistet samas kuidagi sisustatud (mitte ka §-s 121 või 

seletuskirjas). Seega on tegemist õiguslikult määratlemata 

terminiga, mis omakorda annab võimaluse erinevateks 

tõlgendusteks. 

Süüteo kvalifikatsiooni sidumine (paljude) erinevate 

kvalifitseerivate tunnustega muudab vastavate süütegude 

menetlemise ja tõendamise juba eelduslikult oluliselt 

keerulisemaks kui mitte võimatuks. See ei peaks olema 

karistusõiguse kehtestamisel riigi eesmärgiks. 

riigi kriminaalpoliitilisele 

eesmärgile kohaldada 

karistusõigust kui ultima 

ratiot. 

2 Karistusseadustiku § 2221 

Eesti õiguses puudub “arvutisüsteemi” mõiste. Seda ei ole 

kuidagi määratletud ka näiteks seaduseelnõu seletuskirjas. 

Seega on tegemist täiesti sisustamata terminiga, mis 

omakorda võimaldab erinevaid tõlgendusi. Selliselt ei ole 

arusaadav, kas “arvutisüsteemi” moodustavad ka näiteks 

mobiiltelefon, tahvelarvuti, televiisor, videomängud jne. 

Vt Eesti Fonogrammitootjate 

Ühingu märkustele lisatud 

kommentaare. 

Täiendavalt selgitame, et kui 

arvutisüsteemi vahendusel on 

toime pandud KarS § 222 

sätestatud kuritegu, on 
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Käesolevas paragrahvis kasutatakse ühe kvalifitseeriva 

tunnusena ka määratlust “teadvalt”. Nimetatud tunnus 

iseloomustab tahtlust, mida erinevate kuritegude puhul on ka 

erinevalt sisustatud. Hetkel jääb seaduseelnõust ja 

seletuskirjast ebaselgeks, kas vastav tunnus mõjutab kuidagi 

ka näiteks kaudset tahtlust ja/või ka otsest tahtlust. Samas 

puudub igasugune vajadus sellise kvalifitseeriva tunnuse 

lisamiseks süüteokoosseisule kuna autoriõiguste puhul eeldab 

teose või autoriõigustega kaasnevate õiguste objekti 

kasutamine eelneva loa (litsentsi) saamist õiguste omajalt. 

Lisaks sellele on seaduseelnõus ühe kvalifitseeriva tunnusena 

kasutatud ka “olulise kahju” kriteeriumi. Vastavalt eelnõule 

on “oluliseks kahjuks” kahju, mis ulatub üle 4000 euro. 

Samas puuduvad sätted, kuidas autoriõiguste rikkumise 

asjades kriminaalmenetluses kahju määratleda. On üldteada 

asjaolu, et autoriõiguste rikkumise puhul on kahju 

tuvastamine ja määratlemine äärmiselt keeruline. Sellest 

tulenevalt on ka näiteks tsiviilõiguses sätestatud 

kahjuhüvitise arvutamisele autoriõiguse ja autoriõigusega 

kaasnevate õiguste rikkumise asjades erikord (VÕS § 127 lg 

6). Samuti võib toimuda hüvitise määratlemine tsiviilasjades 

läbi alusetu rikastumise õigusliku regulatsiooni. Selguse 

huvides oleks käesoleval juhul otstarbekas määratleda ka 

karistusõiguses (nt § 121), et kahju tuvastamine toimub 

vastavalt tsiviilõiguse vastavale regulatsioonile. 

Kuigi seaduseelnõus on ühe kvalifitseeriva tunnusena 

kasutatud ka “olulise kasu” kriteeriumi, ei ole vastavat 

mõistet samas kuidagi sisustatud (mitte ka §-s 121 või 

seletuskirjas). Seega on tegemist õiguslikult määratlemata 

terminiga, mis omakorda annab võimaluse erinevateks 

tõlgendusteks. 

Süüteo kvalifikatsiooni sidumine (paljude) erinevate 

kvalifitseerivate tunnustega muudab vastavate süütegude 

menetlemise ja tõendamise juba eelduslikult oluliselt 

keerulisemaks kui mitte võimatuks. See ei peaks olema 

karistusõiguse kehtestamisel riigi eesmärgiks. 

Põhjendamatu on käesoleval juhul ka vangistust puudutava 

sanktsiooni alandamine kolmelt aastalt ühele. On üldteada, et 

tänu tehnilisele arengule ei ole tänapäeval füüsiline koopia 

enam nii levinud ning õigusrikkumisi pannakse massiliselt 

toime eelkõige just elektroonilises keskkonnas ja -vormis. 

kohaldatav kuni 3-aastane 

vangistus. 

3 Karistusseadustiku § 2241 

Jääb ebaselgeks, milliseid rikkumisi kvalifitseeritakse 

käesoleva sätte alusel. Nimetatud sättes on viidatud 

kvalifitseeriva tunnusena “kasu saamise eesmärgile”, kuigi 

oma olemuselt võib see sisalduda ka §-s 222 sätestatud 

kvalifikatsioonis (mis viitab olulise kasu saamise 

võimalusele). Tähtsust omab siinjuures ka see, et puudub 

“olulise kasu” definitsioon, mis võimaldaks kuidagi eristada 

§ 222 järgi kvalifitseeritavat süütegu käesolevast. Puudub ka 

Konfiskeerimise osas 

arvestatud. 

Väärteona on eelnõu kohaselt 

karistatav igasugune autori 

varaliste õiguste rikkumine 

(ei pea sisaldama piraatkauba 

valmistamist või sellega 

kauplemist), kui see on toime 

pandud ka mitteolulise kasu 
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„kasu saamise eesmärgi“ kui sellise määratlus (nt kas kasu on 

mõõdetav rahas, hüves, tagajärjes vms). 

Käesolevast sättest on põhjendamatult jäetud välja ka süüteo 

toimepanemise vahetuks objektiks olnud eseme 

konfiskeerimine. Seda enam, et käesoleva sätte 

kehtestamisega seoses kustutatakse AutÕS § 816 lg 5, mis 

sätestab väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud 

eseme konfiskeerimise. 

saamise eesmärgil. 

4 Karistusseadustiku § 225 

Puudub „kasu saamise eesmärgi“ kui sellise selge määratlus. 

Käesolevast sättest on samuti põhjendamatult jäetud välja 

süüteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud eseme 

konfiskeerimine, Seda enam, et käesoleva sätte 

kehtestamisega seoses kustutatakse AutÕS § 816 lg 5, mis 

sätestab väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud 

eseme konfiskeerimise. 

Vt eelnev kommentaar. 

5 Karistusseadustiku § 226 

Puudub „kasu saamise eesmärgi“ kui sellise selge määratlus. 

Käesolevast sättest on samuti põhjendamatult jäetud välja 

süüteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud eseme 

konfiskeerimine, Seda enam, et käesoleva sätte 

kehtestamisega seoses kustutatakse AutÕS § 816 lg 5, mis 

sätestab väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud 

eseme konfiskeerimise. 

Vt eelnev kommentaar. 

Puudub seos AutÕS ja 

kõnealuse sätte vahel. Küll 

nägi konfiskeerimise ette 

kehtiv § 226. 

6 Karistusseadustiku § 227 

Nagu varasemalt märgitud, ei ole termin “käitlemine” kõigi 

jaoks üheselt mõistetav ega sisustatav. Seaduseelnõus on ühe 

kvalifitseeriva tunnusena kasutatud ka “olulise kahju” 

kriteeriumi. Vastavalt eelnõule on “oluliseks kahjuks” kahju, 

mis ulatub üle 4000 euro. Samas puuduvad sätted, kuidas 

tööstusomandiõiguste rikkumise asjades kriminaalmenetluses 

kahju määratleda. On üldteada asjaolu, et 

tööstusomandiõiguste rikkumise puhul on kahju tuvastamine 

ja määratlemine äärmiselt keeruline. Sellest tulenevalt on ka 

näiteks tsiviilõiguses sätestatud kahjuhüvitise arvutamisele 

tööstusomandiõiguste rikkumise asjades erikord (VÕS § 127 

lg 6). Samuti võib toimuda hüvitise määratlemine 

tsiviilasjades läbi alusetu rikastumise õigusliku regulatsiooni. 

Selguse huvides oleks käesoleval juhul otstarbekas 

määratleda ka karistusõiguses (nt § 121), et kahju 

tuvastamine toimub vastavalt tsiviilõiguse vastavale 

regulatsioonile. Kuigi seaduseelnõus on ühe kvalifitseeriva 

tunnusena kasutatud ka “olulise kasu” kriteeriumi, ei ole 

vastavat mõistet samas kuidagi sisustatud (mitte ka §-s 121 

või selle seletuskirjas). Seega on tegemist õiguslikult 

määratlemata terminiga, mis omakorda annab võimaluse 

erinevateks tõlgendusteks. 

Süüteo kvalifikatsiooni sidumine (paljude) erinevate 

kvalifitseerivate tunnustega muudab vastavate süütegude 

Vt § 222 märkuse 

kommentaari. 
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menetlemise ja tõendamise juba eelduslikult oluliselt 

keerulisemaks kui mitte võimatuks. See ei peaks olema 

karistusõiguse kehtestamisel riigi eesmärgiks. 

7 Jälitustoimingud 

Tuvastamata seadet, millega rikkumine toime pandi ja/või 

selle abil toimunud andmevahetust, ei ole ka võimalik 

tuvastada süüteo toimepanijat ega menetlust läbi viia. Väga 

sageli on autoriõigusega kaitstud teoste kasutamine seotud 

Interneti kasutamisega. On oluline, et andmeedastuse võrgus 

oleks võimalik õigustrikkuvat tegevust tuvastada. Eesti 

praktikas peetakse isegi IP aadressi tuvastamist 

jälitustegevuseks. Sellest tulenevalt on vaja pea kõigis 

autoriõiguse rikkumise asjades, mis on seotud arvutivõrgu 

ühendusega (Interneti kasutamisega), teostada 

jälitustoiminguid. Väärteomenetluses (vt nt eelnõu KarS § 

2241, 225, 226) ei ole võimalik jälitustoiminguid läbi viia. 

Lisaks sellele ei ole seadusemuudatuse eelnõu kohaselt 

võimalik jälitustegevust teostada ka § 219 ja 2221 järgi 

kvalifitseeritavate süütegude menetlemisel. Sellest tulenevalt 

muutuks aga võimatuks väga paljude 

intellektuaalomandiõiguste rikkumiste menetlemine, millega 

rikutaks muuhulgas TRIPS Art 41 lg 1 ja 2 ning tehtaks 

intellektuaalomandiõiguste karistusõiguslik kaitse Eestis 

sisuliselt võimatuks. 

Juhime tähelepanu sellele, et 

TRIPs on artiklis 61 

rahvusvahelise 

karistusõigusliku standardi 

kehtestamisel üsna 

konservatiivne. 

8 Avalikkuse mõjutamine 

Paljude süütegude dekriminaliseerimine ning karistuste 

alandamine annab avalikkusele selge sõnumi selle kohta, et 

riik ei pea intellektuaalomandiõiguste kaitset oluliseks. 

Olukorras, kus näiteks tarkvarapiraatluse tase Eesti 

Vabariigis püsib juba aastaid 50 % juures ning Internetis 

toime pandavate õigusrikkumiste arv on pidevalt 

suurenemas, ei ole Justiitsministeeriumi poolt kavandatav 

intellektuaalomandiõiguste kaitset puudutav karistusõiguse 

reform olemasoleval kujul kuidagi põhjendatud ega vajalik. 

Eelnõu koostajad on 

seisukohal, et olemasolev 

olukord, kus igasugune 

intellektuaalomandi õiguste 

rikkumine on alati süütegu, 

ei ole proportsionaalne ega 

ka õigustatav rahvusvaheliste 

normide või isikute 

õigustega. 

 

Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioon 

nr märkus kommentaar 

1 Eelnõus, KarS § 222 on loobutud terminist „piraatkoopia“ ja 

asendatud see terminiga „piraatkaup“. Piraatkoopia mõiste on 

selgelt defineeritud kehtiva autoriõiguse seaduse §-s 801 ning 

sellest lähtuvalt käsitleb KarS § 222 kehtiv sõnastus 

kuriteona karistatavana mitte ainult teosest traditsioonilisele 

füüsilisele andmekandjale ebaseadusliku koopia tegemist (nö 

CD-piraatlust), vaid ka teosest ebaseadusliku koopia tegemist 

ja levitamist internetis. KarS eelnõu § 222 sõnastus loeks 

karistatavaks justkui ainult traditsioonilist piraatkoopia 

valmistamist ja levitamist, nagu seda kohtas Eestis 90-ndatel 

Osaliselt arvestatud. 

Piraatkauba mõistet on 

kasutatud üksnes sätte 

pealkirjas, selle sisu aga 

avatud samas sättes, lähtudes 

mõistele TRIPs-lepingus 

(piirimeetmete kontekstis) 

antud rahvusvaheliselt 

omaksvõetud definitsioonist, 

kuid on sellest laiem, mitte 
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aastatel (ilmekaks näiteks endine Kadaka turg). Eesti 

seadustes puudub „piraatkauba“ definitsioon, küll aga on 

meie õiguses defineeritud sõna „kaup“, millega seonduvad 

peamiselt asjad kui kehalised esemed. Karistusseadustiku ja 

sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 

seletuskirjast (edaspidi „KarS seletuskiri“) nähtub, et selle 

koosseisu alla käib teadvalt autoriõigust või kaasnevaid 

õigusi rikkuva kauba (eeskätt koopiad, reproduktsioonid) 

valmistamine, samuti sellise kauba käitlemine (ladustamine, 

müümine, rentimine, importimine, eksportimine jne). KarS 

seletuskirjast jääb selgusetuks, millist reproduktsiooni teosest 

kauba all mõistetakse, kas see reproduktsioon peab olema 

kindlas kaubanduslikus vormis ja kui nii, siis mida 

käsitletakse kaubandusliku vormina? Kas näiteks ilma 

õiguste omaja loata teosest arvutisse tehtud koopia, mida 

levitatakse interneti kaudu teistele, mahub piraatkauba mõiste 

alla? Tänapäeval, kus intellektuaalse varaga kaubeldakse ja 

intellektuaalset vara tarbitakse üha enam just läbi 

virtuaalkeskkonna, on õigusselgus selles küsimuses väga 

oluline. KarS seletuskirjas viidatud TRIPS-lepingu 

piraatkauba mõiste ei anna paraku meie hinnangul ühest 

vastust sellele, kas kaubana saab käsitleda teosest arvutisse 

tehtud koopiat (internetis levitamiseks) või mitte. Oleme 

seisukohal, et autoriõigustega seonduvalt vajab termin 

„piraatkaup“ Eesti õiguses defineerimist. 

KarS eelnõu § 222 on sissetoodud termin „käitlemine“, mida 

ei ole autoriõiguse seaduses defineeritud ning seetõttu toob 

kaasa ebaselgust, milline õiguste objekti kasutamine mahub 

termini „käitlemine“ alla ja milline mitte. Kuigi KarS 

seletuskiri toob siinkohal mõningaid näiteid, oleme 

seisukohal, et autoriõigustega seonduvalt vajab termin 

„käitlemine“ Eesti õiguses defineerimist. 

KarS eelnõu § 222 toob kuriteokoosseisu kvalifitseeriva 

tunnusena määratluse „teadvalt“, mis iseloomustab tahtlust. 

Selgusetuks jääb, miks sellise tunnuse lisamine KarS eelnõu 

§ 222 koosseisus on vajalik ja kas see tunnus välistab 

automaatselt kaudse tahtluse? Autoriõiguse üldpõhimõtteks 

on, et teose kasutamiseks peab olema saadud eelnavalt 

autori/õiguste omaja luba (AutÕS § 46). Oleme seisukohal, 

et täiendava koosseisutunnuse „teadvalt“ lisamine antud 

õigusnormi alla ei ole õigusselguse mõttes vajalik ning 

pigem tekitab ebaselgust. 

KarS eelnõu § 222 toob kuriteokoosseisu kvalifitseeriva 

tunnusena sisse määratlused „oluline kahju“ ja „oluline 

kasu“. Kui määratlus „oluline kahju“ on KarS eelnõus 

piiritletud (kahju, mis ulatub üle 4000), siis määratlus 

„oluline kasu“ on seaduses jäetud lahti seletamata, mis pärsib 

vastava õigusnormi õigusselgust. Samuti puuduvad juhised, 

kuidas kriminaalmenetluses autoriõiguse rikkumistes kahju 

määratleda. 

piirdudes koopiatega. Seega 

puudub vajadus piraatkauba 

mõistet täiendavalt 

defineerida, kuna 

kuriteokoosseisu tunnused on 

kõllaldaselt avatud koosseisu 

kirjelduses. Seisukoht, nagu 

kaup peaks olema tingimata 

vallasasi, ei ole põhjendatud. 

Vt ka Eesti 

Fonogrammitootjate Ühingu 

märkustele lisatud 

kommentaare. 
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2 KarS eelnõu § 2221 toob sisse termini „arvutisüsteem“, mida 

ei ole seaduses, ega KarS seletuskirjas määratletud. Selline 

sisustamata termini kasutamine tekitab ebaselgust 

õigusnormi kohaldamisel. Küsitav on, kas arvutisüsteemina 

saab käsitleda ka tahvelarvuteid, televiisoreid, nutitelefone, 

mängukonsoole jms või mitte? 

KarS eelnõu § 2221 toob kuriteokoosseisu kvalifitseeriva 

tunnusena määratluse „teadvalt“, mis iseloomustab tahtlust. 

Selgusetuks jääb, miks sellise tunnuse lisamine KarS eelnõu 

§ 2221 koosseisus on vajalik ja kas see tunnus välistab 

automaatselt kaudse tahtluse? Autoriõiguse üldpõhimõtteks 

on, et teose kasutamiseks peab olema saadud eelnavalt 

autori/õiguste omaja luba (AutÕS § 46). Oleme seisukohal, 

et täiendava koosseisutunnuse „teadvalt“ lisamine antud 

paragrahvi ei ole õigusselguse mõttes vajalik ning pigem 

tekitab ebaselgust.. 

KarS eelnõu § 2221 toob kuriteokoosseisu kvalifitseeriva 

tunnusena sisse määratlused „oluline kahju“ ja „oluline 

kasu“. Kui määratlus „oluline kahju“ on KarS eelnõus 

piiritletud (kahju, mis ulatub üle 4000), siis määratlus 

„oluline kasu“ on seaduses jäetud lahti seletamata, mis pärsib 

vastava õigusnormi õigusselgust. Samuti puuduvad juhised, 

kuidas kriminaalmenetluses autoriõiguse rikkumistes kahju 

määratleda. 

Arusaamatuks jääb, kuidas on KarS eelnõu koostajad 

jõudnud seisukohale, et 21. sajandil on piraatkauba 

valmistamisel ebaõiglus suurem kui arvutisüsteemi kaudu 

toimepandud autori või autoriõigusega kaasneva õiguse 

omaja varaliste õiguste rikkumisel? Tänapäeva 

infoühiskonnas on üldteada, et just arvutisüsteemide 

vahendusel leiavad aset kõige massilisemad autoriõiguste 

rikkumised ning seeläbi tekitatakse ka autoritele ja 

kaasnevate õiguste omajatele kõige enam kahju. Seetõttu 

oleme seisukohal, et antud paragrahvi puhul vangistust 

puudutava karistuse alandamine kolmelt aastalt ühele aastale 

ei ole põhjendatud. 

EAKO on arvamusel, et õiguspraktikas tekib puuduliku 

õigusselguse tõttu konflikt KarS eelnõu §§ 222 ja 2221 

kohaldamisel. Teatavasti teose arvutivõrkku üleslaadimisel 

kui ka arvutivõrgust allalaadimisel tehakse koopia teosest. 

Kui koopia on tehtud ilma loata, on tegemist autori varaliste 

õiguste rikkumisega. Vaatamata KarS seletuskirjas antud 

selgitustele, jääb arusaamatuks, millisel koopia tegemise 

viisile on kohaldatav KarS eelnõu § 222 ja millisele § 2221. 

KarS seletuskirjas on § 2221 juures piiritletud neid 

paragrahve järgmiselt: „Kui arvutivõrgus teose õigusvastase 

allalaadimise teel piraatkauba valmistamisega 

(kopeerimisega) kaasneb olulise kasu saamine või kahju 

põhjustamine, on tegu piraatlusega (§ 222). Kui tegu on muu 

varalise õiguse rikkumisega ja sellega kaasneb oluline kahju 

Vt Eesti Fonogrammitootjate 

Ühingu märkustele lisatud 

kommentaare.  
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või kasu, on tegu kõnesoleva (§ 2221) koosseisuga.“. KarS 

seletuskirjast nähtub, et arvutisüsteemi vahendusel 

ebaseadusliku koopia tegemine ei pruugi automaatselt 

tähendada teo kvalifitseerimist KarS eelnõu § 2221 järgi. 

Kuna mõlemad paragrahvid sisaldavad kuriteokoosseisu 

kvalifitseeriva tunnusena määratlusi „oluline kahju“ ja 

„oluline kasu“, siis jääb KarS seletuskirjas antud süüteo 

kvalifitseerimise kommentaar paljuski ebaselgeks. 

KarS eelnõu § 2221 puhul tuleb nentida, et senine praktika 

on selgelt näidanud, et pea iga arvutisüsteemi vahendusel 

toimepandud autoriõiguse rikkumine vajab tõendamisel 

jälitustoimingute läbiviimist. Kehtiva kriminaalmenetluse 

seadusiku kohaselt puudub aga KarS eelnõu § 2221 puhul 

võimalus viia läbi jälitustoiminguid. Viimasest tingituna 

osutub paljudel juhtudel KarS eelnõu § 2221 rakendatavus 

küsitavaks. Juhime siinkohal täehelepanu, et KarS § 2221 

kätkeb endas enamlevinud autoriõigusi rikkuvaid süütegusid 

(vaieldamatult enamus autoriõiguse rikkumisi pannakse 

tänapäeval toime arvutisüsteemi vahendusel), mis tekitavad 

autoritele ja kaasnevate õiguste omajatele enaim kahju. 

Selline olukord, kus KarS eelnõu § 2221 rakendamine 

tehakse sisuliselt võimatuks, ei ole kooskõlas TRIPS-lepingu 

art 41 lg 1 ja 2 poolt riikidele sätestatud kohustustega. 

3 KarS eelnõu § 2241 puhul võib osutuda ebaselgeks, millised 

rikkumised kvalifitseeritakse selle paragrahvi alusel ja 

millised § 222 alusel. Kvalifitseeriva tunnusena toodud „kasu 

saamise eesmärk“ seondub KarS eelnõu § 222 kvalifitseeriva 

tunnusega, mis viitab „oluline kasu saamisele“ ning kuna 

mõlemat terminit ei ole seaduses defineeritud, jääb nende 

kahe paragrahvi vahele paratamatult teatav konkurents. Kuna 

kasu saamise eesmärki on lihtsam tõendada kui olulist kasu, 

siis näeme siin ohtu, et paljud tõsisemad autoriõiguse 

rikkumised kvalifitseeritakse tõendamiskoormise 

vähendamiseks KarS eelnõu § 222 asemel väärteoks KarS § 

2241 alusel. 

KarS eelnõu § 2241 puhul tuleb nentida, et mitmed varaliste 

õiguste rikkumised, mis on toime pandud internetis, nõuavad 

rikkumise tõendamiseks sageli jälitustoimingute läbiviimist, 

mis väärteomenetluses ei ole lubatud. Viimasest tulenevalt 

näeme, et praktikas jääksid KarS eelnõus toodud muudatuste 

tõttu mitmed autori varaliste õiguste rikkumised, mis on 

dekriminaliseeritud §-i 2241 alla väärtegudeks, sisuliselt 

lahendamata ning see teeb normi rakendatavuse paljudel 

juhtudel küsitavaks. 

KarS eelnõu § 2241 on välja jäetud süüteo toimepanemise 

vahetuks objektiks olnud eseme konfiskeerimine. Süüteo 

toimepanemise vahendiks olnud eseme konfiskeerimisel on 

märkimisväärne preventiivne toime, mistõttu tuleks seda 

pidada vastava väärteokoosseisu puhul teole vastavaks 

õigusjärelmiks. Kuna KarS eelnõu tunnistab AutÕS § 816 lg 

Osaliselt arvestatud. 

Vt Eesti Fonogrammitootjate 

Ühingu märkustele lisatud 

kommentaare. 

Juhime tähelepanu, et 

koosseisu subjektiivsed 

tunnused (kasu saamise 

eesmärk) võivad olla 

järeldatavad objektiivsetest 

asjaoludest. 



113 

 

nr märkus kommentaar 

5 kehtetuks, tuleks konfiskeerimist võimaldav säte sissse viia 

KarS eelnõu §-i 2241. 

4 KarS eelnõu § 225 toob sisse termini „väljaspool isikliku 

kasutamise ala“, mida ei ole seaduses, ega KarS seletuskirjas 

täpsemalt defineeritud. Samuti puudub KarS eelnõus ja KarS 

seletuskirjas selgitus terminile „kasu saamise eesmärgil. See 

jätab vastava õigusnormi osas palju tõlgendamisruumi, mis 

pärsib selle õigusselgust. 

KarS eelnõu § 225 on välja jäetud süüteo toimepanemise 

vahetuks objektiks olnud eseme konfiskeerimine. Süüteo 

toimepanemise vahendiks olnud eseme konfiskeerimisel on 

märkimisväärne preventiivne toime, mistõttu tuleks seda 

pidada vastava väärteokoosseisu puhul teole vastavaks 

õigusjärelmiks. Kuna KarS eelnõu tunnistab AutÕS § 816 lg 

5 kehtetuks, tuleks konfiskeerimist võimaldav säte sissse viia 

KarS eelnõu §-i 225. 

Juhime tähelepanu sellele, et tehnilise kaitsemeetme 

ebaseadusliku kõrvaldamise dekriminaliseerimine väärteoks, 

võib oluliselt raskendada selliste õigusrikkumiste 

menetlemist. Paljusid tehnilise kaitsemeetme kõrvaldamisega 

seotud vahendeid ja tehnilise kaitsemeetme kõrvaldamise 

teenuseid pakutakse interneti vahendusel ja seetõttu nõuab 

rikkumise tõendamine sageli jälitustoimingute läbiviimist, 

mis väärteomenetluses ei ole lubatud. Praktika seisukohast 

oleks põhjendatud vähemalt tehnilise kaitsemeetme 

kõrvaldamiseks mõeldud vahendi levitamise või tehnilise 

kaitsemeetme ebaseadusliku kõrvaldamise teenuse osutamise 

kvalifitseerimine kuriteoks nii nagu see on kehtivas KarS-s. 

Selgitame, et 

kaitsemeetmega seotud 

rikkumised ei pea üldse 

olema kriminaliseeritud. 

Eelnõus on kriminaliseeritud 

need sel juhul, kui rikkumise 

iseloom on selline, et see 

väljub isikliku kasutamise 

alast. Oma tarbeks sooritatud 

tegu on kaetud 

tsiviilvastutusega. 

 

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit 

nr märkus kommentaar 

1 ITL ei toeta § 157 muutmist ning seeläbi regulatsiooni 

karmistamist eelnõus ette nähtud ulatuses ja viisil. Eelnõus 

toodud uus lähenemine on üle kriminaliseeritud, muutes 

kuriteoks igasuguse isikuandmete ebaseadusliku avaldamise, 

sõltumata seejuures ebaseaduslikult avaldatud isikuandmete 

koosseisust ja ulatusest ning sellest, kas vastava teo 

tulemusena tekkis oluline kahju teis(t)e isiku(te) seadusega 

kaitstud huvidele või õigustele. Kokkuvõttes muutuksid § 

157 olemasoleva sõnastuse muutmisel kriminaliseerituks ka 

mis tahes pisirikkumised näiteks ühe konkreetse isiku nime 

ja sünniaja ebaseaduslik avaldamine. 

Leiame, et selline muudatus on läbi mõtlemata ja satub 

muuhulgas otsesesse vastuollu Karistusseadustiku eelnõu 

seletuskirjas toodud põhimõttega, mille kohaselt on 

karistusõiguse reformi peamiseks eesmärgiks 

väärteovastutuse ja haldussunni mõistliku vahekorra 

kontrollimine ning ülemäärase karistatavuse kõrvaldamine. 

Osaliselt arvestatud, 

sanktsioonimäärasid on 

alandatud  
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Toetame Karistusseadustiku senise sõnastuse ja 

lähenemisviisi säilitamist § 157 osas. 

2 Teeme ettepaneku täiendada KarS-i paragrahvi § 199 

(Vargus) uue punktiga. Seoses vajadusega võidelda senisest 

efektiivsemalt nii võrguettevõtjate (sh. side-ettevõtjate) kui 

ka kodanike huve olulisel määral kahjustavate ja riiklikku 

turvalisust ohustavate metallivarguste vastu, teeme omalt 

poolt ettepaneku täiendada KarS-i paragrahvi § 199 (Vargus) 

regulatsiooni. Selleks teeme ettepaneku täiendada § 199 

lõikes 2 toodud loetelu juhtudega, milles teo (varguse) 

objektiks on elutähtsa süsteemi toimimiseks vajalik ehitis, 

paigaldis või seade sõnastades selle nii: 

§ 199 lõige 2 punkt 31): teo objektiks on elutähtsa teenuse 

osutamiseks kasutatav ehitis, paigaldis või seade; 

Vajadus antud sätte lisamiseks on olemas vaatamata KarS 

§406-le (Elutähtsa süsteemi hävitamine ja kahjustamine). 

Näiteks ei pruugi süüteoks kvalifitseeruda juhtum kus kaabli 

lõhkumisel teenuse osutamine ei katkenud kuna automaatselt 

hakati kasutama reservkaablit. Võrguettevõtjale ju sellisel 

juhul kaasnes kahju, kaabel on varastatud ja taastustööd on 

vajalikud. 

Mittearvestatud. 

3 ITL ei toeta eelnõu §21 punktiga 1 Elektroonilise side 

seaduse §179 tühistamist. Elektroonilise side seaduse § 179 

sätestab karistuse sidevõrgu, liinirajatise ja liini kahjustamise 

eest. Kuna elektroonilise side teenus on ka elutähtis teenus 

siis leiame, et selle osutamiseks vajaliku sidevõrgu 

kahjustajat peab olema võimalik karistada. 

Asja rikkumine ja hävitamine 

on karistatav (KarS § 203). 

 

Eesti Pangaliit 

nr märkus kommentaar 

1 Krediidiasutuste seaduse (KAS) muudatused 

Pangaliit on seisukohal, et KAS täiendamine §-dega 13417-

13421 ja § 1348 täiendamine lõikega 2 eelnõus esitatud kujul 

on vastuolus KarS revisjoni eesmärgi, Riigikogu poolt vastu 

võetud õiguspoliitika arengusuundadega aastani 2018 ning 

hea õigusloome ja normitehnika eeskirjaga ning tuleks 

seetõttu eelnõust välja jätta. 

1) Vastuolu KarS revisjoni eesmärgiga 

KarS revisjoni eesmärgiks on vähendada karistatavate tegude 

arvu, kõrvaldada ülekriminaliseerimine ja tagada seeläbi 

karistusõiguslike meetmete kui äärmiste abinõude 

rakendamine üksnes siis kui teiste õigusharude meetmed 

(tsiviilõiguslik hüvitamine, haldussund) on ebapiisavad. 

Haruseaduste (mille hulka kuulub ka KAS) muudatuste 

eesmärgiks on tühistada koosseisud, mis on määratlemata 

ehk võimalik ei ole aru saada, mis on karistatav tegu või 

täpsustada koosseisude kirjeldusi, et isik, kes peab normi 

Finantssektori seaduste 

muutmine on eelnõust välja 

jäetud. 
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järgi käituma ja samuti karistusnormi kohaldav menetleja 

saaks üheselt aru, milline tegu on keelatud ja karistatav. Tegu 

peab olema konkreetselt määratletud, mitte aga nt vastava 

haruseaduse „eeskirjade muu rikkumine” vms. Samuti on 

revisjoni olulise eesmärgina märgitud haldussunni 

rakendusala laiendamist ehk võimalust kohaldada karistamise 

asemel haldussundi, lahendada probleem ettekirjutusega, või 

kohaldada sunniraha. Eelnõu lähtub arusaamast, et 

väärteovastutust tuleb kohaldada üksnes siis, kui haldussund 

ei anna tulemust1. KAS täiendamine uute 

väärteokoosseisudega on eeltoodud eesmärkidega otseses 

vastuolus. 

2) Uute väärteokoosseisude lisamise osas puuduvad 

põhjendused ja probleemi tuvastamine praktikas. 

Seletuskirjast (SK) ei nähtu põhjendusi, miks on seadusandja 

pidanud vajalikuks uute väärteokoosseisude loomist. SK-st 

leiab põhjendusena järgmised kaks lauset „Lahendusena on 

nüüdsest eranditult kõikide väärteokoosseisude puhul ette 

nähtud lisaks juriidilise isiku vastutusele ka füüsilise isiku 

vastutus ja spetsiifilise teokirjeldusega ning praktikas enim 

tähelepanu väärinud rikkumistest tulenevate 

väärteokoosseisude kehtestamine §-des 13417-13420. 

Paragrahvis 13421 nimetatud väärteokoosseis kehtestatakse 

seoses senise KarS § 397 kuriteokoosseisu kehtetuks 

tunnistamisega. SK-st ei leia põhjendusi selle kohta, miks 

rikkumistele reageerimine ei ole võimalik läbi 

tsiviilvastutuse või haldussunni kohaldamise 

(Finantsinspektsiooni ettekirjutus, sunniraha) ning miks on 

vajalik just karistusõigusliku meetme rakendamine. Vastav 

põhjendus on kogu revisjoni eesmärki arvestades seda enam 

vajalik, et kehtestatakse täiesti uued väärteokoosseisud, mida 

KAS-is varem ei olnud. SK kohaselt on tegemist praktikas 

enim tähelepanu väärinud rikkumistega. Pangaliidule 

teadaolevalt ei ole krediidiasutuste üle järelevalvet teostav 

Finantsinspektsioon (FI) oma järelevalvesubjektidele 

adresseerinud, et praktikas esinevad olulised probleemid 

klientide teavitamata jätmisest laenuga seotud ohtudest, 

üldtingimuste, intressimäärade või muu informatsiooni 

avaldamisega, sise-eeskirjade kehtestamise või audiitori 

nimetamisega. Seega ei ole seadusandja tuvastanud, kas ja 

kui suur probleem praktikas üldse eksisteerib. SK-st ei nähtu 

FI seisukoht probleemi, selle ulatuse ja seniste meetmete 

(ettekirjutus, sunniraha) ebapiisavuse kohta, mis õigustaksid 

probleemile reageerimise esmase vahendina karistusõiguslike 

meetmete kehtestamist. 

3) Uued väärteokoosseisud rikuvad määratletuse nõuet, 

mistõttu ei saa rääkida „spetsiifilistest teokirjeldustest”. 

KAS § 13412 tunnistatakse kehtetuks2, eesmärgiga järgida 

põhimõttelist muudatust kaotada üldise teokirjeldusega 

ohudeliktid. Antud sätte kohta leidis justiitsministeeriumi 
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töögrupp, et „selline piiritlemata ja praktiliselt ammendamatu 

süüteokoosseis, mis võimaldab sanktsioneerida kõiki seaduse 

ja selle alamaktidega sätestatud tegevusi võib rikkuda 

Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikat arvestades inimõigusi”. 

Samas on tekkinud uued väärteokoosseisud, mille 

teokirjeldused samuti ei määratle piisavalt karistatavat tegu. 

Samuti on karistuste subjektide ring mõneti ebajärjekindel ja 

arusaamatu (§ 13417 räägib krediidiasutuse juhi ja töötaja 

poolt kohustuste täitmisest, 13418 aga krediidiasutuse, § 

13419 krediidiasutuse juhi ja § 13420 krediidiasutuse 

kohustusest). Põhjendusi kohustatud subjektide ringi valiku 

osas ei ole SK-s esitatud. 

KAS § 1348 täiendatakse lõikega 2, mille järgi on karistatav 

krediidiasutuse poolt „tegevusega seotud tegevuste” 

edasiandmisest FI teavitamata jätmine, ebapiisav või 

mitteõigeaegne teavitamine. Pangaliit märgib, et tegevuse 

edasiandmise korra rikkumise eest kavandatavad 

sanktsioonid ei tugine õigusaktis sätestatud käitumisnormile 

ja on seetõttu lubamatud. Tegevuse edasiandmisele on seatud 

(erinevad) nõuded investeerimisfondide seaduses (IFS) (§-id 

10, 73-75), kindlustustegevuse seaduses (KTS) (§-id 3, 65 ja 

66), väärtpaberituru seaduses (VPTS) (§ 826) ning 

makseasutuste ning e-raha asutuste seaduses (§ 62). Erinevalt 

eelnimetatud õigusaktides sätestatust, ei ole KAS-is tegevuse 

edasiandmine reguleeritud ega sätestatud ka kohustust FI-d 

tegevuse edasiandmisest teavitada. Krediidiasutused üldjuhul 

küll teavitavad FI-d tegevuse edasiandmisest, kuid seda 

tehakse eelkõige FI soovitusliku juhendi „Nõuded 

finantsjärelevalve subjekti poolt tegevuse edasiandmisele“ 

alusel ning teistes eelnimetatud seadustes nimetatud 

funktsioone puudutavatel juhtudel. Võttes arvesse, et 

krediidiasutusel ei ole siduva iseloomuga õigusaktist 

tulenevat kohustust tegevuse edasiandmisest FI-d teavitada, 

ei saa olla lubatud sanktsioneerida teavitamiskohustuse 

täitmata jätmist. 

KAS § 1348 lg 3 kohaselt nähakse ette võimalus kohaldada 

paragrahvi lõikes 1 ja 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime 

pannud juriidiline isik kuni 400 000 euro suurust rahatrahvi. 

Niisuguse karistuse kohaldamine laieneb juhtudele, kui 

krediidiasutus on jätnud selgituse, dokumendi, kohustusliku 

aruande või muu teabe tähtpäevaks FI-le esitamata. Leiame, 

et sättest ei tulene selgelt, millise teo eest millises ulatuses 

trahvi võib määrata (ei ole mõeldav, et mistahes teabe 

tähtaegselt esitamata jätmisel võidakse järelevalve subjektile 

määrata maksimaalne trahvimäär, loomulikult eeldades, et ei 

ole tegemist tahtliku teoga), samuti on selline karistus 

võrreldes võimaliku teo tagajärjega ebaproportsionaalselt 

suur. Ettepanek on eelnimetatud paragrahvides rahatrahvi 

maksimummäära vähendada ja/või sõnastada paragrahvid 

konkreetsemalt. 
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KAS § 13417 puhul on teokoosseisus kasutatud mõistet 

„võimalikud ohud laenu võtmisel”. Mida sellised 

„võimalikud ohud” endast kujutavad ei ole kuskil täpsemalt 

määratletud. Seejuures võib aru saada, et „võimalikust ohust” 

teavitama jätmise eest on vastutav lisaks krediidiasutuse 

juhile ka krediidiasustuse töötaja (nt teller, kliendihaldur), 

seega potentsiaalsete rikkujate arv võrdub Eesti 

krediidiasutuste kõikide töötajatega, kes klientidega kokku 

puutuvad. Pangaliidu arvates on § 13417 teokoosseis 

lubamatult ebamäärane, mistõttu ei ole karistatav tegu 

piisavalt mõistetav. 

KAS § 13418 kohaselt on karistatav krediidiasutuse poolt 

üldtingimuste, teenustasude, intressimäärade või muu 

seaduses sätestatud informatsiooni avaldamata jätmine. Sätte 

sõnastuses jääb esmalt arusaamatuks, mida tähendab 

„avaldamine”, kas avaldamist konkreetsele kliendile, 

avaldamist krediidiasutuse koduleheküljel/veebilehel või 

avaldamist nt pangakontoris (krediidiasutuse 

operatsioonisaalis). KAS § 89 lg 5 reguleerib hetkel 

avaldamist üksnes krediidiasutuse operatsioonisaalis. 

Tulenevalt sätte sõnastusest on ebaselge, kas avaldada tuleb 

kõik üldtingimused, teenustasud ja intressimäärad või üksnes 

need, mille avaldamist seadus nõuab. SK kohaselt peab tegu 

peab olema konkreetselt määratletud, mitte aga nt vastava 

haruseaduse „eeskirjade muu rikkumine” vms. Kõnealune 

säte muudab karistatavaks aga ka „muu seaduses sätestatud 

informatsiooni” avaldamata jätmise. Seejuures jätab sätte 

sõnastus ebaselgeks, millist seadust peetakse silmas ja kas 

avaldada tuleb üksnes sellist „muud informatsiooni”, mille 

puhul avaldamise kohustus on seaduses konkreetselt ette 

nähtud. Pangaliidu hinnangul on ka § 13418 teokoosseis 

lubamatult ebamäärane, mistõttu ei ole karistatav tegu 

arusaadav. 

KAS § 13419 kohaselt on karistatav krediidiasutuse juhi 

poolt KAS-is või EL otsekohalduvates õigusaktides 

sätestatud sise-eeskirjade, protseduurireeglite või muude 

KAS-is ettenähtud sisereeglite või vastavuskontrolli 

kehtestamata, ajakohastamata, rakendamata jätmine või 

ebapiisavate sise-eeskirjade kehtestamine. Sarnaselt §-ga 

13418 on kõnealune säte väärteokoosseisu mõttes liialt 

ebamäärane. Ebaselge on, millised on „muud KAS-is 

ettenähtud sisereeglid või vastavuskontroll”. 

„Vastavuskontrolli kehtestamise” puhul tekib küsimus, kas 

karistatav on seaduses nõutud funktsiooni loomata jätmine 

või funktsiooni poolt oma ülesannete täitmata jätmine. 

Krediidiasutusel ei ole vastavuskontrolli funktsiooni loomise 

kohustust, mistõttu on sanktsiooni ettenägemine lubamatu. 

Vastavuskontrolli funktsiooni näevad ette IFS (§ 581) ning 

VPTS § 83 jj. KAS ega muu otsekohalduv õigusakt hetkel 

krediidiasutusele vastavuskontrolli funktsiooni loomist ette ei 
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näe. Praktikas on mitmed krediidiasutused nimetatud 

funktsiooni sisse viinud, kuigi tihti vaid investeerimisühingu 

funktsioonide täitmiseks (kusjuures VPTS-s sätestatud 

kohustuste rikkumisel tulenevad sanktsioonid VPTS-ist). 

Võttes arvesse, et krediidiasutusel ei ole siduva iseloomuga 

õigusaktist tulenevat kohustust seada sisse vastavuskontrolli 

funktsioon, ei saa olla lubatud sanktsioneerida funktsiooni 

sisse seadmata jätmist krediidiasutuse poolt. Eelnimetatud 

 tähelepanek kehtib vastavalt ka makseasutuste osas 

(kavandatav makseasutuste ja e-raha asutustuste § 111). 

KAS § 13421 kohaselt on karistatav KAS-ist tulenevate 

piirangute rikkumine vara investeerimisel. Pangaliit märgib, 

sarnaselt §§ 1348 ja 13419 osas esitatud kommentaaridega, et 

KAS-ist endast ei tulene krediidiasutusele piiranguid vara 

investeerimisele, vastavad piirangud on ette nähtud IFS-is ja 

VPTS-is, milles on ette nähtud ka karistused. Vt nt ka 

eelnõuga lisatavaid täiendusi IFS-i (§-d 3122 ja 31210). 

Nimetatud sätete puhul on karistatav tegu konkreetselt välja 

toodud (lepinguriigi fondi osakute pakkumise nõuete 

rikkumine, puhasväärtuse väärkasutus, varade hoidmise 

nõude rikkumine jne), mitte viidatud umbmääraselt 

„käesolevas seaduses toodud piirangute” rikkumisele. 

Vastava sätte lisamine KAS-i ei ole seega vajalik. 

4) Uute väärteokoosseisude kehtestamine on vastuolus ultima 

ratio põhimõttega 

„Üldpõhimõttest tulenevalt on karistusõigus vahend ultima 

ratio ehk selline õigusharu, mille poole pöördumine on 

vajalik juhul, kui teiste õigusharude regulatiivsest toimest ei 

piisa/---/paraku näitab praktika, et sellest põhimõttest meie 

seadusloomes eriti ei juhinduta ja see toob paratamatult kaasa 

karistusõiguse devalveerumise”3. SK-st ei nähtu põhjendusi 

selle kohta, miks seadusandja ei pea rikkumistele 

reageerimist võimalikuks tsiviilvastutuse ja/või 

haldussunniga. Finantsinspektsioonil on õigus rakendada 

seadustes ettenähtud alustel, ulatuses ja korras haldussundi 

(finantsinspektsiooni seaduse § 6 lg lg 1 p 4). Väärteona 

peaksid olema karistatavad eelkõige teod, mille puhul 

kohustuse rikkumine krediidiasutuse poolt on olulise 

tähendusega, rikkumise iseloomu ja tagajärge arvestades ning 

millede puhul ettekirjutuse ja sunniraha määramine oleks 

ebapiisav. SK-s ei ole esitatud põhjendusi, miks on 

rikkumised olulised või muude õigusharude meetmed 

ebapiisavad neile reageerimiseks. Õiguspoliitiliselt tuleks 

kaaluda, kaasates arutellu ka FI, kas ja millised tegevused 

tuleks väärteona kvalifitseerida. Pangaliidu hinnangul on 

olemas piisavad meetmed teistes õigusharudes, mistõttu ei 

peaks eelloetletud tegusid väärtegudena KAS-i lisama. 

Samuti tuleb arvestada eelnõuga sisseviidavat muudatust, 

millega KAS § 1041 muutmisega ühtlustatakse sunniraha 

maksimummäär finantsvaldkonna eriseaduste raames 52 000 
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euroni. Lisaks tuleb arvestada KAS plaanitavate 

muudatustega seoses CRR/CRDIV direktiivi ülevõtmisega, 

mille tõttu on kavandamisel tõsta sunniraha ülemmäär 

haldusakti täitmata jätmise või ebakohase täitmise korral 

füüsilise isiku puhul esimesel korral kuni 5000 euroni ja 

järgmistel kordadel kuni 50 000 euroni ühe ja sama 

kohustuse täitmisele sundimiseks, kuid mitte rohkem kui 5 

000 000 eurot ning juriidilise isiku puhul kuni 32 000 euroni 

ja järgmistel kordadel kuni 100 000 euroni, kuid mitte 

rohkem kui 10% kogu krediidiasutuse aastasest käibest. 

Seega on sunniraha maksimummäärad tulevikus oluliselt 

kõrgemad (kui eelnõus väärtegude eest ette nähtud 

rahatrahvid). 

KAS § 1348 lõike 1 täiendamine pankrothoiatuse saamisest 

teavitamata jätmise või mitteõigeaegse teavitamisega. 

Krediidiasutuste puhul ei ole harukordsed juhtumid, kus kas 

üldisest meelepahast pankade suhtes või muust põhjusest 

tingituna esitavad kliendid krediidiasutustele (moraalse) 

kahju nõudeid, millega tihtipeale kaasneb „ähvardus” 

kahjunõude hüvitamata jätmisel pöörduda pankrotinõudega 

kohtusse. Pankrotihoiatusest FI teavitamine on oluline, kuid 

on küsitav, kas õigeaegne teavitamata jätmine peaks olema 

väärteona karistatav. Krediidiasutuste finantsseisundiga on FI 

kursis läbi erinevate raportite, mida krediidiasutused on 

kohustatud FI-le esitama, seega kõik tõsiseltvõetavad 

kohustuste täitmata jätmised kajastuvad raportites 

(kohustusliku aruande esitamata jätmine on väärteokorras 

karistatav). Pankrotihoiatusest mitteõigeaegne teavitamine 

või teavitamata jätmine võiks seetõttu tuua endaga pigem 

kaasa FI ettekirjutuse ja sunniraha kohaldamise kui 

väärteokaristuse. 

KAS § 1348 täiendamine lõikega 2. Tihtipeale on vaieldav, 

kas vastav tegevuse edasiandmine kvalifitseerub selliseks 

tegevuseks, mida saab käsitleda tegevuse edasiandmisena 

konkreetse õigusakti raames. Samuti defineerib juba 

eelnimetatud FI juhend tegevuse edasiandmist teatud 

juhtudel võrreldes seaduse sõnastusega kitsendavalt, 

hõlmates nt ainult tegevuse jätkuva (püsiva) edasiandmise. 

Kui sanktsiooni kehtestamine siiski ette näha, tuleks 

õigusakte ning juhendit vastavast aspektist lähtuvalt 

ühtlustada, sest eeldatavasti ei ole eesmärgiks FI teavituste 

mahu formaalne suurendamine sanktsiooni vältimiseks. Ka 

antud juhul oleks haldussund kohasem meede. 

KAS § 13417 (võimalikest ohtudest laenu võtmisel 

informeerimata jätmine). Vastutustundliku laenamise 

põhimõtte rikkumise korral on laenuvõtjal õigus 

krediidiasustuse vastu esitada tsiviilõiguslik kahjunõue4. 

Seega on rikkumise puhuks olemas tsiviilõiguslik meede, 

mistõttu täiendav karistusõiguslik vastutus on üleliigne ja 

ebasobiv. Lisaks ei ole mingit sanktsiooni seadustes ette 
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nähtud juhuks, kui mõni teine krediidiandja peale 

krediidiasutuse ei selgita laenuvõtjale laenuga seonduvaid 

ohtusid. Seega ei lahenda muudatus näiteks nn 

kiirlaenuandjate probleemi. Olgu siinkohal täheldatud, et 

klientide vähene informeerimine ei ole mitte reguleeritud 

krediidiasutuste vaid reguleerimata nn kiirlaenuandjate 

probleem, mida ei saa aga lahendada lisades sätteid 

seadusesse, mille kohaldamisala kiirlaenuandjaid ei hõlma. 

Lisaks on küsitav, kuidas peaks laenuvõtjale informatsiooni 

andmine või andmata jätmine olema tõendatav. Ebamõistlik 

oleks eeldada, et töötajate võimaliku karistamise vältimiseks 

hakkavad krediidiasutused laenuvõtjatele teabelehtede ja 

suuliste selgituste andmist lindistama, lindistusi säilitama ja 

arhiveerima. 

KAS § 13418 (üldtingimuste, teenustasude, intressimäärade 

või muu seaduses sätestatud informatsiooni avaldamata 

jätmine). Ka antud rikkumisele on võimalik reageerida FI 

ettekirjutusega, mis kohustab avaldama vastavat 

informatsiooni ja avaldamata jätmisel rakendada sunniraha. 

Lisaks on klientidel olemas krediidiasutuse vastu ka 

tsiviilõiguslikud meetmed tasu või tingimuse vaidlustamine 

näol. Ka tarbijakaitseseadus sanktsioneerib antud valdkonda 

(vt TKS § 45 – kauba või teenuse omaduste, 

kasutamistingimuste ja garantii kohta teabe andmise või 

hinna avaldamise nõuete rikkumine). 

KAS § 13419(sise-eeskirjade jne kehtestamata jätmine) ja § 

13420 (audiitori nimetamata jätmine) puhul on meie 

hinnangul kohasemaks meetmeks FI poolne haldussund. 

2 Muudatused teistes haruseadustes (IFS, VPTS, KTS) 

VPTS § 2378 lg 2 võimaldab kohaldada kuni 400 000 euro 

suurust rahatrahvi teavitamiskohustuse mittetäitmise või 

kohustusliku aruande, dokumendi, selgituse või muu teabe 

tähtpäevaks avalikustamata või FI-le esitamata jätmise või 

vale või eksitava teabe esitamise või avalikustamise eest. 

Samas määras nähakse ette rahatrahvi kohaldamise võimalus 

VPTS § 237¹0 lg 2 kohaselt mh väärtpaberituru seaduses 

sätestatud sise-eeskirjade või muude käesolevas seaduses 

ettenähtud sisereeglite kehtestamata, ajakohastamata või 

rakendamata jätmise või seadusest tulenevatele nõuetele 

mittevastavate sise-eeskirjade kehtestamise eest. 

Eeltoodud näidetes nimetatud selgitus, dokument, 

kohustuslik aruanne, mida järelevalve subjekt ei ole esitanud 

tähtajaks või sise-eeskiri, mida ei ole ajakohastatud 

õigeaegselt on liiga üldsõnaline määratlus rahatrahvi 

maksimummäära rakendamiseks. Ei ole selgelt välja toodud 

millise teo eest millises ulatuses trahvi võib määrata (ei ole 

mõeldav, et mistahes teabe tähtaegselt esitamata jätmisel 

võidakse järelevalve subjektile määrata maksimaalne 

trahvimäär, loomulikult eeldades, et ei ole tegemist tahtliku 

teoga), samuti on selline karistus võrreldes võimaliku teo 

Finantssektori seaduste 

muutmine on eelnõust välja 

jäetud. 
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tagajärjega ebaproportsionaalselt suur. Teeme ettepaneku 

eelnimetatud paragrahvides rahatrahvi maksimummäära 

vähendada ja/või sõnastada paragrahvid konkreetsemalt. 

VPTS § 23751. Kuna siseteabe puhul realiseerub sellega 

seonduv risk juhul, kui siseteavet vääralt kasutatakse (KarS § 

398 koosseisud), siis ei ole põhjendatud sanktsioonimäära 

tõstmine olukordadeks, mis seonduvad siseteabe mittekohase 

käitlemisega, kuna üksnes siseteabele juurdepääsu saamisega 

(juhuslikult või tahtlikult) ei põhjustata informatsiooni 

asümmeetriat ega kahjustata väärtpaberiturgu või selles 

osalejate huve. Sellest tulenevalt ei ole põhjendatud 

sanktsioonimäära tõstmine praeguselt 32 000 eurolt 400 000 

euroni. Täiendavalt tuleks kaaluda lõike 2 konkretiseerimist, 

kuna praeguses sõnastuses on see liiga laialivalguv ning võib 

isikule vastutuse kaasa tuua ka juhul, kui lõikes 1 nimetatud 

hoolsusmeetmed on rakendatud. Ehk siis välistada tuleks 

olukord, kus emitent on rakendanud vajalikud meetmed 

siseteabe haldamiseks, ent näiteks üks töötaja saab 

juhuslikult juurdepääsu siseteabele. Normaalne protseduur 

sellises olukorras näeb ette, et vastav isik teavitab siseteabe 

valdamisest vastava teabe monitoorimisega tegelevat 

isikut/üksust ning ei tee tehinguid ajal, mil siseteave pole 

saanud avalikuks. Seeläbi hoitakse efektiivselt ära võimalik 

negatiivne tagajärg ning ei realiseeru KarS § 398 koosseisud, 

mistõttu ei ole põhjendatud juriidilise isiku 

sanktsioneerimine lõikes 3 sätestatud määras. 

IFS § 3126 sõnastus on liialt lai. Väärteona võiks olla 

karistatav osakute registreerimata jätmine, muude detailsete 

§-des 120-123 sätestatud tingimuste rikkumisel on sobivam 

meede haldussund. 

IFS § 3129 maksimaalne karistus juriidilistele isikutele võiks 

kohalduda üksnes raskemate rikkumiste korral. IFS §-des 73-

74 ette nähtud rikkumiste korral võiks karistusmäär siiski 

madalam olla. 

KTS § 2001 . KTS § 2002 osas on märgitud, et seda ei ole 

mõistlik väärteona sätestada, kuna piisab haldussunnist. 

Samas on antud sätte koosseis lihtsalt §-ga 2001 sisuliselt 

kokku viidud, ehk sisuliselt ei ole tegu siiski 

dekriminaliseeritud. Kuna § 2002 kehtetuks tunnistamise 

põhjuseks on haldussund kui sobivam meede rikkumisele 

reageerimiseks, tekib sama küsimus § 2001 osas. 

3 Karistusseadustiku (KarS) muudatused 

Pangaliit on seisukohal, et juriidilistele isikutele erinevate 

rikkumiste eest ette nähtud trahvimäärad tuleks 

süsteemsemalt üle vaadata, arvestades rikkumise võimalikku 

mõju. Hetkel ei ole trahvimäärad 32 000 eurot ja 400 000 

eurot tihti kooskõlas rikkumise ja võimaliku tagajärje 

olulisusega. Küsitav on, kas pankrotihoiatusest õigeaegselt FI 

informeerimata jätmine (KAS § 1348) ja võltsitud raha 

üleandmata jätmine (KarS § 3341 lg 1) on sama 

Arvamuse andjaga läbi 

räägitud. 
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raskusastmega teod. Samuti tuleks üle vaadata väärtegude ja 

kuritegude vahekord turumanipulatsiooni puhul (vt 

täpsemaid kommentaare punktis 2) ning siduda karistused 

mitte otsese kasuga rikkujale vaid rikutava õigushüve ja selle 

võimaliku mõjuga. 

KarS § 157 (isikuandmete ebaseaduslik avaldamine) ja § 

1571 (delikaatsete isikuandmete ebaseaduslik avaldamine) 

muutmine 

§ 157 muutmisel on senine täpsem määratlus (andmed isiku 

tervise, eraelu, äritegevuse kohta) asendatud üldise 

„isikuandmetega”. Säte võiks siiski diferentseerida, millised 

isikuandmed erilist kaitset vajavad. „Äritegevust puudutava 

teabe” ebaseaduslik avaldamine on teokoosseisust välja 

jäänud. Juriidilise isiku andmed ei ole isikuandmed ehk 

juriidilise isiku ärisaladuse ebaseaduslik avaldamine, mis 

võib kaasa tuua nt juriidilise isiku pankroti, ei too enam 

kaasa karistusõiguslikku sanktsiooni. Pangaliidu hinnangul 

on oluline välja tuua, et eelkõige reguleerib säte olukorda, 

kus juriidiline isik on kohustatud riigile andmeid esitama (nt 

Maksu- ja Tolliametile, FI-le, Konkurentsiametile) ja seetõttu 

peaks riik tagama ka karistusõigusliku vastutuse, kui neid 

andmeid kuritarvitatakse. Antud küsimuses oleks otstarbekas 

paluda Andmekaitse Inspektsiooni arvamust. 

Arvestades seaduse peamist eesmärki – ülemäärase 

karistamise vähendamine – tuleks kaaluda, kas §-s 1571 ette 

nähtud igasuguse delikaatsete andmete töötlemise rikkumise 

puhul on proportsionaalne lugeda seda kuriteoks. Näiteks on 

delikaatsed isikuandmed ka andmed ametiühingu 

liikmelisuse kohta. Erikaitset vajavad ja võiksid saada siiski 

teatud delikaatsete isikuandmete liigid, nt andmed isiku 

tervise kohta või siis peaks andmete töötlemise rikkumisega 

kaasnema oluline kahju. 

KarS § 398 ja § 3981 

Siseteabe väärkasutuse ja turumanipulatsiooni eest ettenähtud 

kriminaalkaristuste direktiivi eelnõu5 (direktiivi eelnõu) ei 

erista põhimõtteliselt väär- ega kuritegusid. Eelnõu eesmärk 

on määratleda turukuritarvitused kuriteona (criminal 

offence). Direktiivi eelnõu põhjenduse nr 5 kohaselt ei ole 

turukuritarvituste väärteona käsitlemine ennast tõhusa 

meetmena seni õigustanud. Sama eelnõu põhjenduse nr 7 

kohaselt on erinevate liikmesriikide poolt erinevate väär- ja 

kuriteokoosseisude kehtestamine õõnestanud turu toimimist 

ühtsetel alustel Euroopa Liidus ja võib innustada isikuid 

turukuritarvituste toimepanemiseks leebema 

karistuspoliitikaga liikmesriikides. Eelkirjeldatud poliitilise 

suuna taustal ei pruugi turukuritarvituste eristamine väär- ja 

kuritegudena KarS eelnõu §§-des 398 ja 3981 käia käsikäes 

Euroopa Liidu õigusega. Eelduslikult peaks Eesti asuma 

viidatud KarS normide ülevaatamisele, kui ülalnimetatud 

direktiivi asutakse Eesti õigusesse üle võtma. 
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Kriminaliseerides siseteabe väärkasutamise ja 

turumanipulatsiooni sooritamise ja kehtestades karistuseks 

rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse, mille 

raames saab kaaluda kergendavaid ja raskendavaid asjaolusid 

iga kaasuse puhul eraldi ja eriti pisikeste juhtumite puhul 

rakendada oportuniteeti. Seega pakub Eesti karistusõigus 

võimaluse turukuritarvituste määratlemiseks ainult kuriteona. 

KarS eelnõus ettenähtud kuriteokoosseisud on osaliselt 

põhjendamata (näivad juhusliku valikuna) ja on lubamatult 

ebaselged. 

KarS § 398 lg 2 p 1 – punkti tuleks täiendada, et kaetud oleks 

ka olukord, kus siseteavet valdav isik müüb talle kuuluva 

finantsinstrumendi olulise kahju tekkimise vältimiseks või 

selle väärtuse olulise languse vältimiseks, sest mõlemal juhul 

on tegemist olukorraga, kus siseteavet valdav isik saab teiste 

turuosaliste ees olulise varalise eelise ja kahjustab 

väärtpaberituru usaldusväärsust. Samuti ei pruugi siseteabe 

väärkasutamine alati realiseeruda olulises varalises kasus või 

kahju ärahoidmises selle väärtkasutajale. Teatud juhtudel 

võib väärkasutamine kaasa tuua väärtpaberituru 

usaldusväärsuse olulise kahjustumise, ilma et siseteabe 

väärkasutaja sellise sündmuse tagajärjel otseselt rikastuks (vt 

sõnastuslikke ettepanekuid lisatud tabelist) 

KarS § 398 lg 2 p 2 – karistusnormis loetletud subjektide 

valikut (s.o ametiseisundit omav isik emitendis, 

väärtpaberituru kutselises osalises või selle 

konsolideerimisgrupis, investeerimissoovituse koostaja ja 

levitaja) ei ole seletuskirjas kuidagi põhjendatud. Samas võib 

siseteave olla nö loomulikult kättesaadav veel mitmetele 

teistele isikutele. Näiteks emitendile teenust osutav PR-

nõustaja, kes koostab pressi-/börsiteadet, tehingut nõustav 

advokaat, olulise tehingu vastaspool, emitendi aktsiate 

ülevõtmist kavandav isik jne. Nende poolt siseteabe 

väärkasutamine kahjustab kapitalituru tõhusat toimimist 

samaväärselt eelnõus loetletud isikutega. Täiendavalt, 

väärtpaberi kutselise osalise puhul on eraldi subjektina 

nimetatud ka konsolideerimisgrupis ametiseisundit omavat 

isikut, kuid emitendi puhul mitte. Kas just emitendi kui 

tavapäraselt mitmeid äriühinguid hõlmava kontserni puhul ei 

peaks rõhutama konsolideerimisgruppi? Väärtpaberituru 

kutselise osalise puhul on siseteabe eelduslikult kättesaadav 

tegevusluba omavale isikule (nt kauplemisteave või 

emitendi/tehingu nõustamisega seotud teave), mistõttu on 

vastav konsolideerimisgrupi liige ka ise turu kutseline 

osaline. Turumanipulatsiooni koosseisu puhul (§ 3981) on 

emitendi konsolideerimisgrupi töötaja eraldi välja toodud. 

Siseteabe väärkasutamise ja turumanipulatsiooni koosseisude 

sellist subjektipõhist eristamist ei ole seletuskirjas kuidagi 

põhjendatud. 

Eeltoodu põhjal ei ole üheselt arusaadav, millistel 
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karistuspoliitilistel kaalutlustel on tehtud viidatud 

kuriteokoosseisu puhul tunnuste/subjektide valik. Selge 

põhjenduseta valikud kuriteo- ja väärteokoosseisude 

määratlemisel on üheks direktiivi eelnõus nimetatud 

puuduseks ühtse ja tõhusa väärtpaberituru kujunemisel ja 

toimimisel. 

KarS § 398 lg 2 p 2 - „ /…/see on toime pandud, kasutades 

ära ametiseisundit emitendis, väärtpaberituru kutselises 

osalises /…/“. Objektiivsest küljest ei ole üheselt arusaadav, 

kas on oluline, et isik tegi keelatud tehingu kasutades ära 

oma ametiseisundit emitendis või väärtpaberituru kutselises 

osalises või on oluline, et ta sai juurdepääsu siseteabele 

ametiseisundit kasutades? Objektiivse koosseisu moodustab 

formaalne tegu, nt siseteavet omav isik andis soovituse 

teisele isikule. Eelnõus väljapakutud karistusnormi kohaselt 

peaks see isik (nt emitendi juhatuse sekretär, kes viibis 

olulise otsuse tegemise juures) andma soovituse oma 

ametiseisundit ära kasutades. Või kas emitendi juhatuse liige 

saab siseteavet omades teha tehingu oma ametiseisundit ära 

kasutades? Millistele tunnustele peaks selline tegu vastama, 

kus emitendi juht või töötaja oma ametiseisundi tõttu 

soovitab, avaldab või teeb tehingu? Milline on see eluline 

olukord? Meile tundub pigem, et oluliseks tunnuseks on see, 

kui isik sai juurdepääsu siseteabele oma ametiseisundi tõttu. 

See, kas ta pärast siseteabe saamist tegi tehingu (pani toime 

kuriteo) ühe või teise teenuse osutaja kaudu või mis 

ametiseisund tal emitendis täpselt oli, ei ole oluline. 

Kirjeldatud ebaselgus võib põhjustada põhjendamatuid ja 

kulukaid vaidlusi kuritegude menetlemisel, samuti tekitada 

määramatust ja ebakindlust turuosalistes. Karistusnorm peab 

olema selge ja subjektidele üheselt mõistetav. See on 

omakorda seotud näiteks isikute teadlikkusega karistatavatest 

tegudest ja sanktsioonidest, mis on kuritarvituste vältimise 

oluliseks osaks (VpTS § 18811 lg 2). 

KarS § 3981 lg 2 p 2 – sarnaselt siseteabe väärkasutamise 

kuriteokoosseisule on arusaamatu subjektide valik. Miks just 

nimetatud isikud? Turul tegutseb isikuid väga paljude 

huvidega ja nad ei pruugi olla seotud emitendi või 

väärtpaberituru kutselise osalisega (nt potentsiaalsed 

ülevõtjad, strateegilised aktsionärid, äripartnerid, tegevusluba 

mitteomavad kauplejad/investorid jm). Nende puhul oleks 

turumanipulatsioon ainult väärtegu, kuna vastupidiselt 

siseteabe väärkasutamise koosseisule (§ 398 lg 2 p 1) ei ole 

turumanipulatsiooni puhul nähtud ette rahalise mõjuga 

seotud kvalifitseerivat tunnust. 

Täiendavalt, kui turumanipulatsiooni viib läbi emitendi 

töötaja, siis on see väärtegu. Kui selle viib läbi emitendi 

konsolideerimisgrupi töötaja, on see kuritegu. Kui selle viib 

läbi emitendi konsolideerimisgrupi juht, on see väärtegu. Kui 

emitendi juht, siis kuritegu. Samuti on põhjendamata, miks 
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on emitendi juhi puhul eraldi väljatoodud tema lähedane, kes 

väärtpaberituru seaduses on mainitud ainult tehingutest 

teavitamise regulatsioonis (VpTS § 823 ja § 18813). Viidatud 

regulatsiooni peamine eesmärk on seotud ühest küljest 

huvide konfliktidega (investeerimisteenuse osutaja), kuid 

teisest küljest ennekõike turu läbipaistvuse ja siseteabe 

väärkasutamisest hoidumisega (emitendid ja 

investeerimisteenuste osutajad mõlemad). Kas ei ole 

tõenäolisem ja enamlevinud (ja ka taunimisväärsem), et 

lähedast kasutatakse siseteabe väärkasutamise käigus? 

Kirjeldatud valikud ei ole jällegi kuidagi põhjendatud ning 

on karistuspoliitiliselt küsitavad. 

 

Eesti Fondihaldurite Liit 
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1 Eelnõu seletuskirja kohaselt on investeerimisfondide seaduse 

(edaspidi „IFS“) §-de 312, 313 ja 314 kehtetuks 

tunnistamisega (ja sarnaste muudatustega ka teistes 

finantsvaldkonna eriseadustes) tegemist põhimõtteliste 

muudatustega, millega tunnistatakse kehtetuks senised üldise 

sõnastusega konkreetsed ohudeliktid, mis nägid ette 

turuosalise juhi vastutuse eraldi väärteona. Selgituse kohaselt 

„tekitas senine lahendus küsimusi KarS § 14 lg-st 1 tuleneva 

juriidilise isiku vastutuse suhestumisest spetsiifilisema 

teokirjeldusega väärtegudesse, mis näevad eraldi ette 

turuosalise juhtivtöötaja vastutuse“. 

Palume seletuskirjas täpsustada milles senine 

piiritlemisprobleem seisnes. Kas tegemist on teoreetilise 

küsimusega või praktikas kerkinud probleemiga ning kohtute 

tõlgendusega karistuste määramisel. 

Finantssektori seaduste 

muutmine on eelnõust välja 

jäetud. 

2 Teatud IFS-is sätestatud väärteokoosseisude osas on 

juriidilise isiku karistuse määra tõstetud seniselt kolmekümne 

kahelt tuhandelt eurolt neljasaja tuhande euroni. Eelnõu 

seletuskirja kohaselt on „uus ja oluliselt kõrgem rahatrahvi 

maksimummäär mõeldud erandina eelkõige teatud 

spetsiifiliste rikkumiste jaoks, kus on rikkumise laadist 

tulenevalt oluline mõista tõhus karistus ning kus senine 

maksimaalselt 32 000-eurone karistus seda ei ole (nt 

majandus- või finantsalased väärteod)“. 

Oleme põhimõtteliselt nõus, et teatud finantssektori 

süütegude võimalik mõju turu korrapärasele toimimisele ja 

usaldusväärsusele ning riigi finantsstabiilsusele võib olla 

selline, mille korral uus ja kõrgem karistuse määr on 

põhjendatud. Samas peavad sellised süüteod olema täpselt ja 

kitsalt määratletud ning EFHL hinnangul on kõrgem 

karistuse määr põhjendatud ainult finantssektorit oluliselt 

mõjutavate süütegude osas ning reeglina kohaldatav üksnes 

kvalifitseeritud koosseisude korral (nt süüteod, mis on toime 

Finantssektori seaduste 

muutmine on eelnõust välja 

jäetud. 
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pandud tahtlusega ja/või millega kaasnes suur kahju). Antud 

juhul Eelnõu seda täies ulatuses ei arvesta ning 

ebaproportsionaalselt kõrge karistuse määr on ette nähtud ka 

vähemohtlike süütegude korral. Eeltoodust tulenevalt oleks 

vaja (võimalusel koostöös finantssektori osapooltega) 

finantsseaduste süüteokoosseisud täiendavalt üle vaadata, et 

vältida ebaproportsionaalsete karistusmäärade kehtestamist. 

Näiteks IFS § 307 sätestab vastutuse igasuguse aruande, 

dokumendi, selgituse või teabe Finantsinspektsioonile või 

avalikkusele esitamata jätmise või mitteõigeaegse esitamise 

korral. See hõlmab väga erinevaid olukordi – regulaarne 

(igakuine, kvartaalne, aastapõhine) aruandlus 

Finantsinspektsioonile, ad hoc dokumentide ja teabe 

esitamine Finantsinspektsioonile. Reeglina sellise 

informatsiooni esitamisele sundimiseks on 

Finantsinspektsioonil piisavad haldussunni meetmed, mis 

äärmuslikul juhul võimaldavad ka tegevusloa tühistada. 

Praktikas on selliste rikkumiste korral Finantsinspektsioon 

saavutanud informatsiooni esitamise haldussunni 

meetmetega ning väärteomenetlust on rakendatud üksnes 

täiendava karistava iseloomuga meetmena. 

Fondi osakuomanikele või avalikkusele esitatava teabe hulk 

on samuti erineva olulisuse astmega (alustades fondi 

tingimuste ja prospektiga, lõpetades fondivalitseja, fondijuhi 

ja depositooriumi nime ning kontaktandmete 

avalikustamisega veebilehel). Vaieldamatult sisaldab 

osakuomanike jaoks olulisemat teavet fondi 

müügidokumendina prospekt ja fondi tingimused, mis on 

prospekti lisa (IFS § 220 lg 4). Sellistes dokumentides 

oluliselt eksitava teabe esitamise korral näeb seadus ette 

tsiviilvastutuse korras kahju hüvitamise erirežiimi (vt IFS § 

226). Samuti on avalik pakkumine ilma fondi tingimusi 

registreerimata või prospektideta või prospekte 

avalikustamata kvalifitseeritud juba IFS §-s 302. 

Seega peaks IFS § 307 raames täpselt määratlema, missuguse 

informatsioonikohustuse rikkumine on oma võimalike 

tagajärgede poolest piisavalt ohtlik põhjendamaks kõrgemat 

trahvimäära. Samuti peaks see piirduma kvalifitseeritud 

koosseisuga (nt tahtlus). 

Sarnaselt eelkirjeldatuga on ka Eelnõujärgsetes IFS §-des 

3122, 3128, 3129 ja 31210 sätestatud väärteokoosseisud 

kõikehõlmavatena ning ei ole täpselt määratletud 

enamohtlikke teokoosseise, mille korral on põhjendatud 

kõrgema trahvimäära rakendamine. 

3 Eelnõujärgne IFS § 309 lg 1 koosseis hõlmab osaliselt ka IFS 

§-s 3122 sätestatud väärteokoosseisu, sanktsioneerides fondi 

tingimustes või aktsiaseltsina asutatud fondi 

valitsemislepingus kindlaks määramata tasude ja kulude 

katmise fondi arvelt. Samas põhineb fondi arvel rahaliste 

kohustuste täitmine ulatuses, milles see ei ole vastuolus IFS-

Finantssektori seaduste 

muutmine on eelnõust välja 

jäetud. 
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is otseselt sätestatud keeluga, investorite ja fondivalitseja 

lepingulisel suhtel. Reeglina loetelu fondi arvel kaetavatest 

kuludest ei ole antud ammendavana ja hõlmab „kõiki fondi 

valitsemisega seonduvaid kulusid“. Seetõttu ei ole 

põhjendatud kvalifitseerida eraldi väärteokoosseisuna 

rikkumist seoses lepingulisest suhtest tulenevate kulude 

katmise kokkuleppega. See võiks jääda tsiviilõigussuhte osas 

ning vajadusel on võimalik kasutada haldussundi ning 

äärmuslikel juhtudel üldisi usalduskohustuse rikkumisega 

seonduvaid süüteokoosseise. 

4 Eelnõujärgne IFS § 310 hõlmab mitmeid erinevaid 

teokoosseise, mistõttu selle alusel kvalifitseeritavate tegude 

määratlemine on raskendatud. Teatud tegude osas piisab 

haldussunni meetmete rakendamisest: 

(i) karistatav on fondi arvel sama fondivalitseja valitsetava 

teise fondi osakute või aktsiate omandamine 

Finantsinspektsiooni loata või nõusolekuta – koosseis jääb 

ebaselgeks, seda eelkõige asjakohase Finantsinspektsiooni 

loa või nõusoleku nõude osas (palume anda konkreetne viide 

asjakohasele loa või nõusoleku nõudele); 

(ii) karistatav on seadusega sätestatud osakute väljalaske või 

tagasivõtmise korra muu rikkumine - vajalik täpsemalt 

(kitsamalt) määratleda sanktsioneeritav tegevus ning hinnata, 

mis ulatuses piisab haldussunni meetmete rakendamisest. 

EFHL hinnangul on karistusõiguslikuks reguleerimiseks 

piisavalt olulise tähtsusega üksnes asjaolu, et osakud lastakse 

välja rahalise makse laekumisel või muu vara üleandmisel 

ning väljalaske ja tagasivõtmise hind on korrektselt määratud 

(sanktsioneerida rikkumised seonduvalt tegevusega, mida 

finantssektoris nimetatakse „Late Trading“ ehk mille korral 

võimaldatakse pärast cut-off tähtaega esitatud korralduste 

täitmine hinnaga, mida võimaldati tähtaegselt esitatud 

tehingutele); 

(iii) (pensioni)fondivalitseja poolt tema valitsetavate 

(pensioni)fondide aktsiate või osakute omandamise või 

tagasivõtmisega seonduvad rikkumised on kvalifitseeritud 

Eelnõujärgses IFS §-s 3123. Samuti jääb ebaselgeks ning 

oleks vaja täpsustada viidet Finantsinspektsiooni 

loamenetlusele. 

Finantssektori seaduste 

muutmine on eelnõust välja 

jäetud. 

5 Eelnõujärgses IFS §-s 3124 sätestatud teokoosseis kordab 

IFS §-s 303 sätestatud väärteokoosseisu. 

Finantssektori seaduste 

muutmine on eelnõust välja 

jäetud. 

6 Eelnõujärgse IFS §-s 3126 sätestatud teokooseisu osas on 

EFHL hinnangul vajalik täpsemalt (kitsamalt) määratleda 

sanktsioneeritav tegevus ning hinnata, mis ulatuses piisab 

haldussunni meetmete rakendamisest. EFHL hinnangul on 

karistusõiguslikuks reguleerimiseks piisavalt olulise 

tähtsusega üksnes asjaolu, et osakud registreeritakse (st 

sanktsioneeritav üksnes registreerimata jätmine). 

Finantssektori seaduste 

muutmine on eelnõust välja 

jäetud. 
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7 Eelnõujärgse IFS § 3128 pealkiri on eksitav, kuna eksimus 

puhasväärtuse arvutamisel ei pruugi olla alati puhasväärtuse 

väärkasutus. Rikkumised seonduvalt puhasväärtuse 

avalikustamisega on hõlmatud Eelnõujärgse IFS §-ga 3127. 

Praktikas on kõik puhasväärtuse määramisega seonduvad 

vead parandatud haldussunni meetmete rakendamisel ning 

väärteomenetlust on kasutatud üksnes täiendava 

karistava/trahviva meetmena. Seega peaks EFHL hinnangul 

kaaluma, mis ulatuses on vajalik puhasväärtuse määramise ja 

avalikustamisega seonduvaid rikkumisi sanktsioneerida 

väärteona ning võimalusel kitsendada teokoosseisu. Kindlasti 

ei ole põhjendatud juriidilise isiku kõrgendatud karistuse 

määr kõigi ja igasuguste puhasväärtusega seonduvate 

rikkumiste korral (põhjendatud üksnes kvalifitseeritud 

koosseisude osas). 

Finantssektori seaduste 

muutmine on eelnõust välja 

jäetud. 

8 Eelnõujärgse IFS §-s 3129 sätestatud teokoosseisu raames on 

EFHL hinnangul vajalik täpsemalt (kitsamalt) määratleda 

sanktsioneeritav tegevus ning hinnata, mis ulatuses piisab 

haldussunni meetmete rakendamisest. EFHL hinnangul on 

karistusõiguslikuks reguleerimiseks piisavalt olulise 

tähtsusega üksnes asjaolud, et tegevust ei anta edasi isikutele, 

kellele seaduse kohaselt ei ole õigus sellist tegevust edasi 

anda (vt IFS § 74 lg-d 2 kuni 4). Juriidilise isiku kõrgendatud 

karistuse määr on põhjendatud ja asjakohane üksnes 

kvalifitseeritud koosseisude osas. 

Finantssektori seaduste 

muutmine on eelnõust välja 

jäetud. 

9 Seonduvalt Eelnõujärgse IFS §-ga 31210 palume täpsustada, 

mida peetakse silmas „fondivalitseja poolt ... varade 

hoidmise või kaitsega seotud muu kohustuse täitmata 

jätmise, mitteõigeaegse või ebapiisava täitmise ...“ all 

olukorras, kus fondi varasid hoiab kohustuslikus korras 

depositoorium (vt IFS § 92). EFHL hinnangul on vajalik 

täpsemalt (kitsamalt) määratleda sanktsioneeritav tegevus. 

Juriidilise isiku kõrgendatud karistuse määr on põhjendatud 

ja asjakohane üksnes kvalifitseeritud koosseisude osas. 

Finantssektori seaduste 

muutmine on eelnõust välja 

jäetud. 

10 Seonduvalt Eelnõujärgse IFS §-ga 317 palume täpsustada, 

mida peetakse lõikes 1 silmas „investeerimisfondi varade 

hoidmise või kaitsega seotud muude kohustuste täitmata 

jätmise ...“ ja lõikes 2 „ ... muu käesolevas seaduses ... 

depositooriumile pandud kohustuse rikkumise eest ...“ all. 

EFHL hinnangul on vajalik täpsemalt (kitsamalt) määratleda 

sanktsioneeritav tegevus. 

Finantssektori seaduste 

muutmine on eelnõust välja 

jäetud. 

 

Eesti Kindlustusseltside Liit 

nr märkus kommentaar 

 Revisjoni raames suurendatakse põhjendamatult erinevate 

kohustuste mittetäitmise eest ette nähtud sanktsioone. 

Eelkõige tekitab küsimusi KindlTS § 200 lg 3 (eelnõu 

Finantssektori seaduste 

muutmine on eelnõust välja 

jäetud. 
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vastavas paragrahvis on eksikombel lõike 3 asemel lõige 2), 

2001 lg 2 ning 2023 lõike 2 muutmine, mille kohaselt 

tõstetakse asjaomaste rikkumiste eest ette nähtud 

sanktsioonimäärasid juriidilistele isikutele olematu analüüsi 

pinnalt 400 000 euroni. 

Oleme § 2001 lõikes 2 nimetatud eraõiguslike kohustuste 

mittetäitmise eest ette nähtud karistusõiguslike sanktsioonide 

põhjendamatusele viidanud ka varem1, kuivõrd lepingueelse 

ja lepingu kestel esitatava teabe esitamata jätmisel on 

kahjustatud isikul võimalik niigi kasutada laia valikut 

õiguskaitsevahendeid.2 Kordamata meie eelnevas kirjas 

toodud viiteid kõnealuste sanktsiooninormide kehtestamisel 

puudunud põhjendustele ja regulatsiooni muutmise 

vajadusele3, rõhutame siiski, et eraõigusliku kohustuse eest 

karistusõigusliku sanktsiooni sätestamine on lubatud üksnes 

siis, kui kehtivad regulatsioonid4 ei võimalda lahendada 

praktikas esilekerkinud probleeme. Endiselt ei ole me 

sellistest probleemidest, mida peab lahendama 

karistusõigusliku sanktsiooniga, teadlikud. Samuti puudub 

vastav Finantsinspektsiooni statistika. 

Selle taustal on veelgi keerulisem mõista ootamatut soovi 

kõnealuseid sanktsioonimäärasid sedavõrd ulatuslikult tõsta. 

Rõhutame, et eelnõuga suurendatakse karistusõiguslikku 

sanktsiooni määrasid muu hulgas olukordades, kus 

kindlustusandja ei ole teavitanud kindlustusvõtjat näiteks 

Finantsinspektsiooni aadressist. Seletuskiri viitab pelgalt 

vajadusele pidada silmas rikkumise potentsiaalset mõju 

finantsvaldkonna stabiilsusele ja jaeklientide õigustele, 

samuti Rahandusministeeriumi ning mitmete rahvusvaheliste 

organite vastavale arvamusele – ehk põhjendused on 

paljasõnalised ega toetu elulisele kogemusele, s.t ei võeta 

arvesse Eesti järelevalvelist praktikat, vaid lähtutakse 

viimasega mitte kursis olevate isikute teoreetilistest 

seisukohtadest, mis põhinevad tihti hoopis teiste riikide 

kogemusel. 

Esiteks ei ole kindlasti korrektne väita, et rahatrahvi 

ülemmäära tõstmine on oluline tagamaks paremini 

finantsteenuste tarbijate huvide kaitset ning maandamaks 

ohtu üldisele finantsstabiilsusele. Tarbijate huvide kaitse 

tagab peaasjalikult siiski asjakohane ning toimiv 

tsiviilõiguslik regulatsioon ning tarbija võimalus oma õigusi 

tõhusalt kaitsta5. Juhime lisaks tähelepanu, et tulenevalt VÕS 

§ 432 lõikest 1, loetakse leping hõljuvalt kehtivaks, kuni 

kindlustusandja ei ole täitnud oma VÕS §-st 428 tulenevat 

teavitamiskohustust – olukord, mida kindlustusandja soovib 

igal juhul vältida. Võttes arvesse meile teadaolevat küllalt 

väikest kindlustusandjaid puudutavaid järelevalveliste 

probleemide hulka ning nende probleemide tagasihoidlikku 

iseloomu, on enam kui küsitav, kuidas peaks kõnealune 

rahatrahvi ülemmäära tõstmine tagama paremini 
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finantsjärelevalve eesmärkide tõhusama saavutamise – 

kindlasti ei pane kindlustusandjad ka täna toime 

õigusrikkumisi eesmärgiga teenida nii täiendavat tulu. 

Seletuskirja kohaselt on uus ja oluliselt kõrgem rahatrahvi 

maksimummäär mõeldud erandina eelkõige teatud 

spetsiifiliste rikkumiste jaoks, kus rikkumise laadist 

tulenevalt on oluline mõista tõhus karistus ning kus senine 

maksimaalselt 32 000-eurone karistus seda ei ole. Eelnõuga 

tehakse vastavad muudatused just finantsvaldkonda 

puudutavate väärtegude juures, põhjendades muudatuste 

vajalikkust peaasjalikult mõjusa sanktsiooni kehtestamise 

vajadusega suurtele krediidiasutustele. Juhime esiteks 

tähelepanu (suurte) krediidiasutuste ja kindlustusandjate 

olemuslikele erinevustele, kuid rõhutame eelkõige vajadust 

täiendava analüüsi järele, mis puudutab nt teabe 

diferentseerimist, mille esitamata jätmise eest peetakse 

põhjendatuks näha ette karistusõiguslik sanktsioon.6 

Eraõigusliku kohustuse eest karistusõigusliku sanktsiooni 

sätestamise, samuti selle suuruse mitmekordse tõstmise 

eelduseks peaks olema rikkumise piisav ohtlikkus ning 

reaalne oht avalikkuse huvidele. Ainult sellisel juhul saab 

olla karistusõigusliku sanktsiooni kehtestamine 

proportsionaalne (PS § 11). Seni pole meieni jõudnud 

analüüs, mille kohaselt karistusõigusliku sanktsiooni 

kehtestamine on püstitatud eesmärkide – nt olulise teabe 

olemasolu ja soovimatute lepingutingimuste pealesurumise 

takistamise tagamine – saavutamiseks sobiv, sarnaselt 

puudub käesolevas seletuskirjas igasugune analüüs 

asjaomaste sanktsioonimäärade tõstmise vajalikkuse osas. 

Juhime lisaks tähelepanu, et kogu kõnealuse revisjoni 

kandvaks eesmärgiks on just ülekriminaliseerimise 

kõrvaldamine.7 Põhjendamatu sanktsioonimäärade 

mitmekordne tõstmine on meie hinnangul pigem samm 

vastupidises suunas. 

Juhime lisaks tähelepanu, et § 200 lõikes 1 on lauseosa 

„mitteõigeaegse esitamise või avalikustamise“ hõlmatud 

lõike esimeses osas sisalduva lauseosaga „tähtpäevaks 

avalikustamata või Finantsinspektsioonile esitamata jätmise“, 

millest tulenevalt on see ebavajalik ning normi teksti 

tarbetult koormav. Samuti dubleerib sama paragrahvi lõige 2 

lõiget 1 – „Finantsinspektsiooni teavitamata jätmine, 

ebapiisav või mitteõigeaegne teavitamine 

kindlustustegevusega seotud tegevuste edasiandmisest“ (lg 2) 

on kaetud lõikega 1: „muu teabe Finantsinspektsioonile 

esitamata jätmise, ebapiisava või eksitava teabe esitamise“. 

Eelnevast tulenevalt oleme paratamatult arvamusel, et 

kõnealune rahatrahvi ülemmäära tõstmine on toimunud 

põhjalikuma analüüsita, finantsteenuste pakkujate 

olemuslikke erinevusi, samuti praktilist kogemust arvesse 

võtmata. Nimetatud sanktsioonimäärad on 
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ebaproportsionaalsed, kuivõrd nende suurus ei vasta 

õigusvastase tegevuse raskusele. Hädavajalik on hinnata 

kõnealuste koosseisude raskust, misjärel on tarvis sätestada 

rikkumise raskusele, ohtlikkusele ja avalikkuse huvide 

kahjustumise määrale vastav karistusmäär. 

 

Eesti Kindlustusmaaklerite Liit 

nr märkus kommentaar 

1 Sissejuhatavalt soovib EKML juhtida Justiitministeeriumi 

tähelepanu asjaolule, et Rahandusministeeriumi 

Kindlustuspoliitika osakonnas on kirjutamisel uue KindlS 

eelnõu. Kehtiv KindlS vajab muutmist tervikuna seoses 

Euroopa Liidu õigusloomes ettevalmistatavate direktiividega, 

mis on koondatud Solventsus 2 nimetatuse alla ja seoses uue 

välja töötamisel oleva kindlustusvahenduse direktiiviga. 

Kõigi eelnevate direktiivide kohta on valminud eelnõud ning 

Rahandusministeerium tegeleb nende eelnõude 

imperatiivsete sätete sisseviimisega uue KindlS eelnõusse. 

EKML on osalenud uue KindlS eelnõu töögrupis ning on 

kursis muudatuste sisuga. 

EKML on seisukohal, et tulenevalt uue k KindlS eelnõu 

valmimisest lähema aasta jooksul ei ole mõistlik kehtestada 

sama seaduse muudatusi eraldi eelnõuga, sest Eelnõuga 

kindlaks määratav vastutus võib mitte olla vastavavuses 

nende nõuetega, mille paneb uus KindlS nii 

kindlustusandjatele kui ka kindlustusvahendajatele. Uue 

KindlS eelnõuga muutub olulisel määral kindlustusseltside ja 

kindlustusvahendajate kohustuste ulatus. Uue KindlS eelnõu 

kui terviku töögrupis on eraldi arutlusel ka kindlustusseltside 

ja kindlustusvahendajate vastutuse teema, mida käsitletakse 

vastavuses neile pandavate kohustustega. 

EKML leiab, et vastutuse panemine kindlustushuvi välja 

selgitamise eest ainult kindlustusvahendajatele ei ole 

põhjendatud ning ei ole tasakaalus kindlustusandjate 

kohustustega, mis tuleb täita eelkõige tarbijate kaitseks. Uue 

KindlS eelnõu töögrupis on olnud arutlusel kindlustusvõtja 

kindlustushuvi välja selgitamise kohustuse panemine ka 

kindlustusandjale, sest vastav kohustus on hetkel ettenähtud 

FI soovitusliku juhendi „Nõuded kindlustuslepingu kohta 

teabe esitamisele“ (kehtestud FI juhatuse 30.01.2013 

otsusega 4.1-1/10) punktis 7.1. 

Finantssektori seaduste 

muutmine on eelnõust välja 

jäetud. 

2 EKML esitab KindlS uue paragrahvi 202³ osas kolm 

alternatiivset ettepanekut: 

Paragrahv 202³ Eelnõust välja jätta ning käsitleda 

kindlustusvahendajate ja kindlustusandja vastutust tervikuna 

koos ja vastavuses nende kohustustega uue 

kindlustustegevuse seaduse kui terviku välja töötamisel, mis 

toimub tõenäoliselt lähema aasta jooksul. 

Finantssektori seaduste 

muutmine on eelnõust välja 

jäetud. 
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a) Kindlustusvahendajate ja kindlustusandjate vastutust 

kindlustusvõtja kindlustushuvi välja selgitamata jätmise eest 

tuleb käsitleda samadel alustel ja põhimõtetel, sest selle 

kohustuse täitmata jätmisest võivad tuleneda 

kindlustusvõtjatele samaväärsed tagajärjed ning vähemalt 

50% kindlustuslepingutest sõlmitakse täna Eestis ilma 

kindlustusvahendajata otse kindlustusseltsis. 

b) Esmalt tuleb uue KindlS määrata kindlaks, kuidas täpselt 

toimub kindlustushuvi välja selgitamine ning alles siis on 

võimalik määrata vastutus selle kohustuse täitmata jätmise 

eest. Kehtiva KindlS § 141 lg 1 paneb kindlustusmaaklerile 

üldise kindlustushuvi välja selgitamise kohustuse, kuid ei 

nimeta täpselt, kuidas peab kindlustusmaakler seda kohustust 

täitma. Kohustuse täitmata jätmise kui karistatava teo 

koosseis saab tekkida juhul, kui tehakse seaduses märgitud 

tegu või jäetakse see tegemata. Vastavat tegu seaduses täpselt 

määratletud ei ole. Kindlustushuvi välja selgitamine on 

„laialivalguv tegevus“ ning selle täitmine on tänases 

olukorras rohkem loominguline protsess, mis seisneb 

erinevate küsimuste esitamises kindlustusvõtjale ja nende 

küsimuste vastuste koondamiseks nimetaja „kindlustusvõtja 

kindlustushuvi“ alla. Küsimused, mida esitatakse, otsustab 

kindlustusvahendaja omal äranägemisel. Ei ole kohane ette 

näha karistust selliste küsimuste esitamata jätmise eest 

kindlustusvõtjale, mida kindlustusvahendaja esitab omal 

äranägemisel. 

Paragrahv 202³-ist välja jätta kindlustusmaakleri vastutus, 

sest kindlustusvõtja kindlustushuvi välja selgitamata jätmise 

kohustuste täitmise tagamiseks on kindlusmaakler kohustatud 

vastavalt kehtiva kindlustustegevuse 134 kohustatud sõlmima 

kohustusliku vastutuskindlustuse lepingu ja 

vastutuskindlustuslepingu sõlmimata jätmise kohustuse 

täitmata jätmise eest on juba ettenähtud vastutus vastavalt 

Eelnõu § 202¹. Vastutuskindlustuse lepingu alusel 

hüvitatakse kindlustusvõtjale kindlustushuvi väljaselgitamata 

jätmisega tekitatud kahju. 

Sõnastada paragrahv 202³ järgnevalt: 

§ 202³ Kindlustushuvi välja selgitamata jätmine 

1) Kindlustusmaakleri või kindlustusagendi poolt enne 

kindlustuslepingu sõlmimist tahtlikult kindlustushuvi välja 

selgitamata jätmise eest - 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik,- 

karistatakse rahatrahviga kuni 400 trahviühikut. 

Lõikesse 1) on lisatud sõna „tahtlikult“, mis näitab, et kui 

kindlustusvahendaja ei ole kindlustushuvi välja selgitamiseks 

ühtegi tegevust teinud, siis ainult sellisel juhul on ta pannud 

toime väärteo. Samas välistab sõna „tahtlikult“ lisamine selle 

olukorra, milles kindlustusvahendaja on küll kindlustusvõtja 

kindlustushuvi välja selgitanud, kuid on jätnud 
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ettevaatamatusest mõne tähtsusetu küsimuse 

kindlustusvõtjale kindlustushuvi kohta esitamata. 

3 Leiame, et juriidilistele isikutele ettenähtud trahvimäärad ei 

ole proportsionaalsed, olles teatud rikkumiste puhul kuni 32 

000 eurot ja teatud rikkumiste puhul kuni 400 000 eurot, 

mille ulatus on väga erinev. 

1) Näiteks on kindlustusandja omavahendite nõude 

rikkumise eest rahatrahv Eelnõu § 42 kohaselt § 199 

muudetavas sõnastuses ainult 32 000 eurot. Tegemist on 

raske rikkumisega, millel võib olla suur mõju 

kindlustusandja kohustuste, sh hüvitamiskohustuse, täitmise 

võimekusele ning sellest rikkumisest tulenev kahju võib olla 

väga ulatuslik. 

2) Samas on uues paragrahvis 202³ kindlustusvahendajatele 

ettenähtud kindlustushuvi välja selgitamata jätmise eest trahv 

kuni 400 000 eurot. Kindlustushuvi välja selgitamata 

jätmisest tulenev kahju on kaetud kindlustusvahendaja 

kohustusliku vastutuskindlustuslepinguga ning selle 

tagajärjel tekkiv võimalik kahju ei ole enamikel juhtudel 

märkimisväärne. Järelikult ei ole trahvimäär kuni 400 000 

eurot põhjendatud ning see oleks mõistlik asendada määraga 

kuni 32 000 eurot. 

3) Lisaks on muud kindlustusandjatele ettenähtud rahatrahvid 

enamikus 32 000 eurot, kuid kindlustusvahendajatele 

ettenähtud rahatrahv 400 000 eurot. Trahvid 

kindlustusandjatele ja kindlustusvahendajatele peaksid olema 

vähemalt samaväärsed. Kindlustusriski tegeliku kandjana 

peaks kindlustusandja vastutus rikkumise eest olema isegi 

suurem kui vahendajal, kelle tegevusest kindlustuslepingu 

kohane kahju hüvitamine enamasti ei sõltu. 

Ettepanek: EKML palub alandada paragrahvis 202³ 

ettenähtud kindlustushuvi välja selgitamata jätmise eest 

juriidilisele isikule ettenähtud trahvimäära „kuni 32 000 

euroni“. 

Finantssektori seaduste 

muutmine on eelnõust välja 

jäetud. 
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