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1. Sissejuhatus
1.1. Sisukokkuvõte
Kõnesolev eelnõu pärineb Justiitsministeeriumi programmist 1.5.0201.08-0001 „Parema
õigusloome arendamine“, mida töö käigus on hakatud nimetama karistusõiguse revisjoniks.
Revisjoni käigus vaadati läbi karistusõiguse kaks valdkonda, nimelt kuriteo- ja väärteoõigus
ning väärteoõiguse piiritlemine haldusõigusest, täpsemalt haldussunnist. Muudatused on
tehtud karistusseadustikus (edaspidi KarS) ning haruseadustes, mis näevad ette
väärteovastutuse. Et tegemist on revisjoni, mitte reformiga, siis ei ole võetud vaatluse alla teo
karistatavuse aluseid ega piire karistusõiguse üldosas, samuti ei tehta põhimõttelisi muudatusi
sanktsioonisüsteemis tervikuna. Sellest tulenevalt on eelnõus esitatud KarS-i sätete muutmise
ettepanekud, mitte ei anta uut seaduse tervikteksti.
Revisjoni põhieesmärk oli kuriteo- ja väärteokoosseisude võimaliku kattuvuse ja piiritlemise
käsitlemine, väärteovastutuse ja haldussunni mõistliku vahekorra kontrollimine ning
ülemäärase karistatavuse kõrvaldamine. Võimaliku ülekriminaliseerimise probleemile juhtis
tähelepanu ka Riigikohtu esimees Märt Rask Riigikogu 2010. aasta kevadistungjärgul peetud
ettekandes1. Ta rõhutas, et üldpõhimõttest tulenevalt on karistusõigus vahend ultima ratio ehk
selline õigusharu, mille poole pöördumine on vajalik juhul, kui teiste õigusharude
regulatiivsest toimest ei piisa. Riigikohtu esimees leidis, et paraku näitab praktika, et sellest
põhimõttest meie seadusloomes eriti ei juhinduta ja see toob paratamatult kaasa
karistusõiguse devalveerumise.
Karistusregistrisse oli 2013. aasta juuni seisuga kantud 665 607 kordumatut isikut2, sh
isikuid, kellel on kehtiv karistus, oli 261 480. Ainult väärteo eest oli kehtiv karistus 171 194
isikul, ainult kuriteo eest 39 645 isikul ning nii kriminaal- kui väärteokorras oli karistatud
50 641 isikut. Kehtiv karistus oli seega 20%-l elanikkonnast, karistusregistrisse on olnud
kantud (nii kehtivad kui arhiveeritud karistused) pooled elanikest. Arvestades asjaolu, et
enamiku süütegudest panevad toime tööealised isikud, on karistatud isikute osakaal veelgi
suurem. 2013. aasta suvel jõustunud seadusemuudatuste tulemusel on karistusregistris kehtiva
karistusega isikute arv küll langenud, kuid registrisse kantud olnud kordumatute isikute arv on
siiski liialt suur.
Kehtivas õiguses võib lisaks ligi 400 kuriteo- ja väärteokoosseisule KarS-s leida ligi 900
väärteokoosseisu 147 haruseaduses, seega on meil kokku u 1300 karistusnormi.3
KarS-i muudatused võib jagada kaheks: muudatused seadustiku üldosas ja muudatused
konkreetsete kuriteokoosseisude juures. Seadustiku eriosa ehk kuriteokoosseisude
muudatused võivad seisneda kas konkreetse paragrahvi tühistamises, ettenähtud karistusmäära
muutmises või koosseisu täpsustamises (nt lisatakse kitsendav tingimus, millal saab isiku selle
sätte järgi vastutusele võtta). Lisatakse ka mõned uued paragrahvid, kuid üldiselt ei ole need
seotud mõne täiesti uut liiki kuriteo ettenägemisega seaduses, vaid pigem süsteemse
ümbertõstmisega (nt viiakse mõned kuriteokoosseisud lahku eri paragrahvidesse või
tõstetakse teise peatükki). Mitmed muudatused on tingitud
vajadusest vältida
kuriteokoosseisu kokkulangemist väärteokoosseisuga haruseaduses.
1

http://www.riigikohus.ee/vfs/994/Riigikohtu_esimehe_ettekanne_riigikogule_20.5.2010.pdf
Siin hulgas on ka isikud, kelle alaliseks elukohaks ei ole Eesti.
3
Tegemist on küll 2010. a andmetega, aga vaevalt on möödunud kolme aasta jooksul pilt oluliselt muutunud.
Lähemalt: T. Reinthal. Karistusõiguse suund – ülekriminaliseerimine? – Juridica 2010/X, lk 743-744.
2
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Haruseaduste muudatused puudutavad peamiselt konkreetseid väärteokoosseise. Muutmisele
tulevad väärteokoosseisud, mis vajavad täpsemat sõnastamist, vastutuse piiramist ainult
tahtlusega jms. Koosseisu tühistamise põhjus on eelkõige selle määratlematus: ei ole võimalik
aru saada, mis on karistatav tegu; samuti võimalus kohaldada karistamise asemel haldussundi:
lahendada probleem ettekirjutusega või kohaldada sunniraha ja asendustäitmist. Eelnõu lähtub
arusaamast, et väärteovastutust tuleb kohaldada üksnes siis, kui haldussund ei anna tulemust:
tegu on juba toime pandud (nt liiklusseaduse rikkumine) ja tagantjärele tehtav ettekirjutus ei
muuda enam midagi. Sageli on konkreetses seaduses sisalduva väärteokoosseisu tühistamise
põhjus vastutuse koondamine ühte KarS-i paragrahvi (nt valeandmete esitamine).

1.2. Karistusõiguse revisjoni protsessist
Programmi „Parema õigusloome arendamine“ raames moodustati Justiitsministeeriumi juures
eelnõu ettevalmistamiseks õigusteadlastest ja praktikutest koosnev töögrupp, mis jagunes
valdkondade alusel järgmisteks alatöögruppideks: 1.1. Süüteod poliitiliste ja kodanikuõiguste
ning intellektuaalse omandi vastu (Tanel Kalmet); 1.2. Süüteod perekonna, alaealiste,
rahvatervise ja avaliku rahu vastu (Kristina Domaškina, Timo Reinthal); 1.3. Varavastased ja
majandusalased süüteod (Jaan Ginter, Marko Kairjak, Siim Rudissaar, Juhan Sarv, Indrek
Tibar); 1.4. Ametialased, õigusemõistmise ja avaliku usalduse vastased süüteod (Allan
Plekksepp), 1.5. Keskkonnavastased ja üldohtlikud süüteod (Tanel Järvet), 1.6
Inimsusevastased, riigivastased ja liiklussüüteod (Andres Parmas, Sten Lind); 1.7.
Isikuvastased, riigivastased, avaliku rahu vastased jm süüteod (Juhan Sarv). Töögruppi juhtis
Tartu Ülikooli karistusõiguse professor Jaan Sootak.
Töögrupi ettepanekute läbiarutamiseks ja ettepanekute tegemiseks eelnõu koostamiseks
moodustati Justiitsministeeriumi juurde kodifitseerimiskomisjon, kuhu kuulusid
Justiitsministeeriumi asekantsler Kristel Siitam-Nyiri, riigi peaprokurör Norman Aas,
vandeadvokaat Leon Glikman (asendusliige vandeadvokaat Raul Otsa), Siseministeeriumi
korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja Priit Heinsoo, Riigikohtu
kriminaalkolleegiumi esimees Priit Pikamäe ja Riigikogu õiguskomisjoni esimees Marko
Pomerants. Kodifitseerimiskomisjon arutas kõik töögrupi tehtud ettepanekud läbi, kiitis need
heaks, lükkas tagasi või suunas täiendavaks analüüsimiseks. Komisjoni nõupidamisi toimus
kokku 23.
Eelnõu on koostatud peamiselt kodifitseerimiskomisjonis tehtud arutelude ja otsuste alusel.
Suurem osa kodifitseerimiskomisjoni aruteludest tugines töögrupi tehtud ettepanekutele.
Samas oli ka teemasid, mida töögrupp ei analüüsinud, kuid mida siiski komisjonis arutati, nt
Justiitsministeeriumi läbiviidud tingimisi vabastamise ja käitumiskontrolli analüüs,
ennetähtaegse vabastamise analüüs, elektroonilise valve kohaldamise analüüs jne. Vajaduse
korral arutas komisjon ka muid jooksvalt tekkinud küsimusi, nt politseivastast vägivalda,
laiendatud konfiskeerimist jne.
Eelnõu ei hõlma kõiki KarS-i ja haruseaduste muutmiseks tehtud ettepanekuid, mida
komisjonis arutati. Nii esitatakse eraldi eelnõu seoses laste seksuaalse väärkohtlemise vastase
direktiivi ülevõtmisega4, samuti ametiisiku vastutust5, vaenukuritegusid6 ja konfiskeerimist
käsitlevad eelnõud7.
4

Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seoses Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/92/EL ülevõtmisega on 10.11.2013 seisuga Riigikogu menetluses (469
SE, http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=a8261a8f-3708-45bf-bafc-2234bbbf3aa2&).
Eelnõusse on lisatud ka kodifitseerimiskomisjonis arutatud muudatused seksuaalse enesemääramise vastu
suunatud süütegude osas.
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Kuna eelnõuga muudetakse väga paljusid seadusi, tuleb selle edasise menetluse käigus
arvestada ka vastavates seadustes väljaspool kõnesolevat eelnõu tehtud või tegemisel olevate
muudatustega, mis mõjutavad vastututussätteid. Näiteks võib tuua ehitusseaduse eelnõu
(planeerimisseaduse, ehitusseadustiku ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse
rakendamise seaduse eelnõu8), mis saadetakse ilmselt novembris Vabariigi Valitusele
heakskiitmiseks. KarS-i revisjoni eelnõuga oli esialgu plaanis teha muudatused ka
ehitusseaduse, elektriohutusseaduse, küttegaasi ohutuse seaduse, lifti ja köistee ohutuse
seaduse, masinaohutuse seaduse, surveseadme ohutuse seaduse ja teeseaduse
väärteonormides. Eelviidatud uue ehitusseaduse eelnõuga tunnistatakse need seadused
kehtetuks, mistõttu on vastavad muudatused KarS-i revisjoni eelnõust välja arvatud. Uues
ehitusseaduses nähakse ette vastutusnormid, mis katavad seni eriseadustes paiknenud
koosseisud. Samas tehakse koosseisude ringi kitsamaks ja mitmetele väärtegudele lisatakse
täiendava tunnusena oht – seega on muudatused KarS-i revisjoni eesmärkidega kooskõlas.
Samas tuleb silmas pidada, et kui ehitusseaduse eelnõu jääb parlamendis mingil põhjusel
venima (esialgu on ehitusseaduse eelnõu plaanitud jõustuma 01.07.2015, KarS-i revisjoni
eelnõu 01.01.2015), tuleks vastavad muudatused väärteonormides teha kõnesolevas KarS-i
revisjoni eelnõus.
Samuti tuleb arvestada korrakaitseseadusega ja korrakaitseseaduse rakendamise seaduse
eelnõuga9.
Kõnesoleva eelnõuga ei ole esitatud muudatusi finantsvaldkonna seaduste väärteokoosseisude
kohta (investeerimisfondide seadus, kindlustustegevuse seadus, makseasutuste ja e-raha
seadus, väärtpaberituru seadus, krediidiasutuste seadus). Viidatud seaduste muudatused
väärteokoosseisudes tehakse eraldi eelnõuga. Praeguses eelnõus on tehtud vaid vältimatult
kiired muudatused, mis seonduvad KarS-s tehatavate muudatustega (nt seoses KarS §-s 397
sätestatud investeerimispiirangute rikkumise kuriteo kehtetuks tunnistamisega tuleb vastavad
väärteokoosseisud lisada haruseadustesse). Finantsvaldkonnas selgub 2013 lõpus või 2014
alguses mitmete EL-i algatuste sisu – kuna need puudutavad paljuski ka finantsvaldkonnas
toimepandavaid rikkumisi ning nende eest ettenähtavaid sanktsioone, on otstarbekas
põhimõttelisemate muudatustega seni oodata. Samas võib juba nüüd väita, et viidatud
seaduste kehtivad väärteokoosseisud vajavad muutmist, et tagada karistusõiguse revisjoni
põhimõtete järgimine (nt karistusõiguse ultima ratio).
Samuti on eelnõust välja jäänud keskkonna valdkonda jäävate seaduste muudatused, mille
osas on Keskkonnaministeeriumil käimas kodifitseerimine – nt pakendiseadus (jäätmeseaduse
kodifitseeritud versioon peaks enda alla võtma ka pakendiseaduse), välisõhu kaitse seadus
(tulevikus ilmselt atmosfääriõhu kaitse seadusega kaetud), looduskaitseseadus, metsaseadus,
keskkonnavastutuse seadus, kalapüügiseadus, jäätmeseadus, keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seadus, keskkonnaseireseadus, veeseadus. Keskkonnaõiguse
kodifitseerimise käigus tuleb arvestada KarS-i revisjoni põhimõtteid, samuti selliseid
muudatusi, mis tehakse läbivalt kõigis haruseadustes (nt menetlust reguleeriva volitusnormi
kustutamine seadustest, väärteokatse, andmetega seotud koosseisud – vt seletuskirja p 3.7.2).

5

393 SE, avaldatud Riigi Teatajas 05.07.2013, http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=9a4b1b4e07ee-4666-89c1-835d3534a1a3&
6
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/50dfb0a2-6738-49e7-9aac-7f1ea4164fca
7
468 SE, 10.11.2013 seisuga Riigikogu menetluses,
http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=68318689-1151-40bd-b2c1-b371b2a37dee&
8
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/67844b01-53af-4656-b9ae-85caf4e4aeb9
9
2013. a oktoobri seisuga Riigikogu menetluses http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=2445bcfe-b04d-40c8-932e-db51253abea3&
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1.3. Eelnõu ettevalmistaja
Eelnõu ja seletuskirja panid töögrupi analüüsi ning kodifitseerimiskomisjoni otsuste alusel
kokku töögrupi juht prof. Jaan Sootak ning kodifitseerimiskomisjoni juht, kriminaalpoliitika
asekantsler Kristel Siitam-Nyiri (620 8220, kristel.siitam-nyiri@just.ee). Eelnõu ja
seletuskirja koostamisse on nii analüüside kui muudatusettepanekute koostamisega olulise
panuse andnud ka teised kriminaalpoliitika osakonna ametnikud – Tanel Kalmet, Einar Hillep,
Anne Kruusement, Tuuli Ploom, Markko Künnapu, Kati Maitse-Pärkna, Marju Agarmaa,
Mari-Liis Sööt, Jako Salla, Andri Ahven, Laidi Surva, Kätlin-Chris Kruusmaa, Urvo Klopets,
Brit Tammiste, Anu Leps ja Rainer Rohtla.
Strateegilise kaubaga seotud süütegude osas on eelnõu ja seletuskirja koostanud
Välisministeeriumi poliitikaosakonna julgeolekupoliitika ja relvastuskontrolli büroo
peaspetsialist Kristi Torim (637 7252, kristi.torim@mfa.ee), juriidilise osakonna
rahvusvahelise õiguse büroo jurist Reili Üpraus (637 7426, reili.upraus@mfa.ee) ning
Kaitsepolitseiameti komissar Henno Kuurmann.
Asendustätimise ja sunniraha seaduse muudatuse juures panustasid õiguspoliitika osakonna
avaliku õiguse talituse juhataja Illimar Pärnamägi (620 8175, illimar.parnamagi@just.ee) ja
sama talituse nõunik Kristen Kanarik (620 8207, kristen.kanarik@just.ee), isikuandmete
kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse muudatuste juures ka sama talituse nõunik Ebe
Sarapuu (620 8189, ebe.sarapuu@just.ee).
Arvutikuritegude osas on eelnõu ja seletuskirja koostamisse panustanud Riigikohtu
kriminaalkolleegiumi nõunik Erkki Hirsnik (730 9091, erkki.hirsnik@just.ee).
Eelnõu ja seletuskirja on keeleliselt toimetanud õiguspoliitika osakonna õigusloome
korralduse talituse toimetaja Taima Kiisverk (620 8181, taima.kiisverk@just.ee).

1.4. Märkused
Eelnõu on seotud Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi10 järgmiste punktidega: jaotus
„Turvaline Eesti“, alajaotus „Õiguskaitse“, punktid 16e, 16h, 16i; alajaotus „Õiguskord“,
punktid 2d ja 4a.
Samuti on eelnõu strateegilise kauba sätete osas (KarS § 4211 ja 4212 ning strateegilise kauba
seaduse muudatused) seotud Eesti terrorismivastase võitluse põhialuste ja selle alusel
koostatud terrorismivastase võitluse tegevuskavaga.11
Seletuskirjas viidatud õigusaktid ja nende redaktsioonid
1) Eelnõuga muudetavad seadused12:
1. KarS – karistusseadustik – RT I, 05.07.2013, 10
2. KarSRS – karistusseadustiku rakendamise seadus – RT I, 05.07.2013, 12
3. KrhS – kriminaalhooldusseadus – RT I, 20.12.2012, 11
10

http://valitsus.ee/et/valitsus/tegevusprogramm
Eesti terrorismivastase võitluse põhialused, heaks kiidetud Vabariigi Valitsuse 17.08.2006 istungi protokolli nr
38 otsusega nr 15,
https://valitsus.ee/UserFiles/valitsus/et/valitsus/arengukavad/siseministeerium/Terrorismivastase_voitluse_pohial
used.pdf
12
seaduste loetelu on esitatud muudatuste järjekorras
11

11

4. KrMS – kriminaalmenetluse seadustik – RT I, 04.10.2013, 4
5. VangS – vangistusseadus – RT I, 05.07.2013, 22
6. VTMS – väärteomenetluse seadustik – RT I, 06.07.2013, 9
7. APolS – abipolitseiniku seadus – RT I, 30.12.2011, 58
8. AS – alkoholiseadus – RT I, 10.07.2013, 2
9. AÜS – ametiühingute seadus – RT I 2000, 57, 372; 2009, 54, 363
10. ArhS – arhiiviseadus – RT I, 21.03.2011, 1
11. ATSS – asendustäitmise ja sunniraha seadus – RT I, 23.02.2011, 5
12. AudS – audiitortegevuse seadus – RT I, 18.12.2012, 10
13. AutÕS – autoriõiguse seadus – RT I, 14.06.2013, 5
14. AutoVS – autoveoseadus – RT I, 02.03.2012, 9
15. AvTS – avaliku teabe seadus – RT I, 19.12.2012, 5
16. BS – biotsiidiseadus – RT I, 25.03.2011, 17
17. EVKS – Eesti väärtpaberite keskregistri seadus – RT I, 25.07.2012, 11
18. ELTS – elektrituruseadus – RT I, 28.06.2012, 26
19. ESS – elektroonilise side seadus – RT I, 05.07.2013, 3
20. EKS – erakonnaseadus – RT I, 19.03.2013, 8
21. ErSS – erakorralise seisukorra seadus – RT I, 29.12.2011, 208
22. ELKS – Euroopa Liidu kodaniku seadus – RT I, 29.12.2011, 173
23. ELÜPS – Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus – RT I,
04.07.2013, 7
24. EPVS – Euroopa Parlamendi valimise seadus – RT I, 01.11.2012, 5
25. GMMOKS – geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas
kasutamise seadus – RT I, 30.12.2011, 6
26. GMOVS – geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus – RT I,
23.12.2010, 24
27. HasMS – hasartmänguseadus – RT I, 29.06.2012, 63
28. HOS – hädaolukorra seadus – RT I, 30.10.2012, 3
29. InfoTS – infoühiskonna teenuse seadus – RT I, 06.01.2011, 12
30. IFS – investeerimisfondide seadus – RT I, 12.07.2013, 5
31. IKS – isikuandmete kaitse seadus – RT I, 30.12.2010, 11
32. ITDS – isikut tõendavate dokumentide seadus – RT I, 02.07.2013, 47
33. JahiS – jahiseadus – RT I, 16.05.2013, 2
34. KaevS – kaevandamisseadus – RT I, 25.03.2011, 37
35. KVTS – kaitseväeteenistuse seadus – RT I, 02.07.2013, 7
36. KTKS – kalandusturu korraldamise seadus – RT I, 16.03.2011, 6

12

37. KasMS – kasuliku mudeli seadus – RT I, 28.12.2011, 10
38. KaubTS – kaubandustegevuse seadus – RT I, 25.03.2011, 5
39. KKütS – kaugkütteseadus – RT I, 25.03.2011, 6
40. KeeleS – keeleseadus – RT I, 02.07.2013, 9
41. KemS – kemikaaliseadus – RT I, 16.05.2013, 4
42. KiS – kiirgusseadus – RT I, 09.11.2011, 6
43. KindlTS – kindlustustegevuse seadus – RT I, 12.07.2013, 6
44. KOKS – kohaliku omavalitsuse korralduse seadus – RT I, 26.03.2013, 6
45. KOVVS – kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus – RT I, 01.11.2012, 7
46. KNS – kohanimeseadus – RT I, 02.05.2013, 3
47. KTTLS – kollektiivse töötüli lahendamise seadus – RT I, 20.03.2013, 21
48. KonkS – konkurentsiseadus – RT I, 05.07.2013, 8
49. KVS – korruptsioonivastane seadus – RT I, 29.06.2012, 1
50. KAS – krediidiasutuste seadus – RT I, 12.07.2013, 8
51. KultVS – kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus – RT I, 21.03.2011,
30
52. KTTS – kunstiteoste tellimise seadus – RT I 2010, 43, 257
53. LaevaRS – laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus – RT I, 23.12.2010, 40
54. LennS – lennundusseadus – RT I, 30.12.2011, 9
55. LS – liiklusseadus – RT I, 02.07.2013, 12
56. LKindlS – liikluskindlustuse seadus – RT I, 01.06.2013, 9
57. LKVetJS – loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja
ekspordi veterinaarjärelevalve seadus – RT I, 18.12.2012, 22
58. LoKS – loomakaitseseadus – RT I, 18.12.2012, 19
59. LTTS – loomatauditõrje seadus – RT I, 18.12.2012, 23
60. LMS – lõhkematerjaliseadus – RT I, 01.06.2013, 12
61. MPKS – maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus – RT I, 15.03.2011, 24
62. MGS – maagaasiseadus – RT I, 28.06.2012, 9
63. MaakatS – maakatastriseadus – RT I 1994, 74, 1324; 2010, 38, 231
64. MaaParS – maaparandusseadus – RT I, 02.07.2013, 14
65. MaaPS – maapõueseadus – RT I, 15.03.2013, 35
66. MPõS – mahepõllumajanduse seadus – RT I, 07.06.2013, 8
67. MVS – majandusvööndi seadus – RT I, 21.03.2011, 19
68. MERAS – makseasutuste ja e-raha seadus – RT I, 26.04.2013, 8
69. MKS – maksukorralduse seadus – RT I, 07.06.2013, 3
70. MSS – meditsiiniseadme seadus – RT I, 30.11.2010, 20
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71. MSOS – meresõiduohutuse seadus – RT I, 02.07.2013, 16
72. MTKS – mikrolülituse topoloogia kaitse seadus – RT I, 28.12.2011, 12
73. MuKS – muinsuskaitseseadus – RT I, 25.03.2011, 38
74. MõõteS – mõõteseadus – RT I, 31.12.2010, 26
75. NetS – nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus – RT I, 30.12.2011, 20
76. NPALS – narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus – RT
I, 17.04.2013, 11
77. NTS – noorsootöö seadus – RT I, 25.03.2011, 9
78. PatS – patendiseadus – RT I, 28.12.2011, 13
79. PorTS – pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku
reguleerimise seadus – RT I, 25.03.2011, 10
80. PostiS – postiseadus – RT I, 25.03.2011, 18
81. PRS – punase risti nimetuse ja embleemi seadus – RT I, 08.07.2011, 46
82. PGS – põhikooli- ja gümnaasiumiseadus – RT I, 11.07.2013, 2
83. PÕLAS – põllumajandusloomade aretuse seadus – RT I, 18.12.2012, 21
84. RahaPTS – rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus – RT I, 08.05.2012,
6
85. RRKS – rahuaja riigikaitse seadus – RT I, 20.03.2013, 23
86. RaHS – rahvahääletuse seadus – RT I, 01.11.2012, 8
87. RTerS – rahvatervise seadus – RT I, 11.07.2013, 16
88. Rahvusvahelise sanktsiooni seadus – RT I, 08.05.2012, 3
89. EKSS – rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise seadus – RT I 2002, 21,
118; 2010, 22, 108
90. RdtS – raudteeseadus – RT I, 20.12.2011, 16
91. RavS – ravimiseadus – RT I, 17.04.2013, 5
92. RekS – reklaamiseadus – RT I, 11.06.2013, 6
93. RelvS – relvaseadus – RT I, 28.05.2013, 10
94. RHS – riigihangete seadus – RT I, 10.07.2013, 5
95. RKVS – Riigikogu valimise seadus – RT I, 01.11.2012, 3
96. RiPS – riigipiiri seadus – RT I, 10.07.2012, 22
97. RVaS – riigivapi seadus – RT I, 08.07.2011, 71
98. RStS – riikliku statistika seadus – RT I 2010, 41, 241; 2010, 41, 241
99. SadS – sadamaseadus – RT I, 30.05.2013, 13
100.

SpS – spordiseadus – RT I, 06.12.2012, 20

101.

StrKS – strateegilise kauba seadus – RT I, 29.06.2012, 43

102.

SES – sundeksemplari seadus – RT I 1997, 16, 259; 2010, 22, 108
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103.

SöS – söödaseadus – RT I, 04.07.2013, 4

104.

TPSKS – taimede paljundamise ja sordikaitse seadus – RT I, 09.11.2011, 9

105.

TaimKS – taimekaitseseadus – RT I, 05.11.2013, 5

106.

TKS – tarbijakaitseseadus – RT I 2007, 56, 375; 2010, 77, 590

107.

TeenMS – teenetemärkide seadus – RT I 2008, 1, 7; 2010, 22, 108

108.

TeeS – teeseadus – RT I, 30.12.2011, 35

109.

ToiduS – toiduseadus – RT I, 01.06.2013, 17

110.

TS – tolliseadus – RT I, 05.07.2013, 16

111.

TNVS – toote nõuetele vastavuse seadus – RT I, 28.06.2012, 30

112.

TubS – tubakaseadus – RT I, 30.12.2011, 38

113.

TuOS – tuleohutuse seadus – RT I, 16.04.2013, 8

114.

TurS – turismiseadus – RT I, 26.03.2011, 9

115.

TurvaS – turvaseadus – RT I, 11.07.2013, 17

116.

TLS – töölepingu seadus – RT I, 22.12.2012, 30

117.

TDKS – tööstusdisaini kaitse seadus – RT I, 28.12.2011, 45

118.

THS – tööstusheite seadus – RT I, 16.05.2013, 1

119.

TUIS – töötajate usaldusisiku seadus – RT I, 06.07.2012, 41

120.

TÜÜKS – töötajate üleühenduselise kaasamise seadus – RT I, 04.07.2011, 4

121.

TTOS – töötervishoiu ja tööohutuse seadus – RT I, 06.07.2012, 61

122.

VKEMS – vedelkütuse erimärgistamise seadus – RT I, 30.12.2011, 43

123.

VKS – vedelkütuse seadus – RT I, 15.11.2012, 7

124.

VKVS – vedelkütusevaru seadus – RT I 31.10.2013, 6

125.

VereS – vereseadus – RT I 2005, 13, 63; 2010, 22, 108

126.

VetKS – veterinaarkorralduse seadus – RT I, 02.03.2011, 2

127.

VäetS – väetiseseadus – RT I, 25.03.2011, 44

128.

VMS – välismaalaste seadus – RT I, 03.07.2013, 4

129.

VMTS – väärismetalltoodete seadus – RT I, 26.03.2011, 2

130.

VPTS – väärtpaberituru seadus – RT I, 12.07.2013, 11

131.

ÄS – äriseadustik – RT I, 02.07.2013, 63

132.

ÜTS – ühistranspordi seadus – RT I, 02.07.2013, 36

133.

ÜVVKS – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus – RT I, 05.07.2013, 6

2) Muud seadused, millele seletuskirjas viidatakse:
AÕS – asjaõigusseadus – RT I, 23.04.2012, 2
HMS – haldusmenetluse seadus – RT I, 23.02.2011, 8
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JAS – julgeolekuasutuste seadus – RT I, 26.03.2013, 15
KorS – korrakaitseseadus – RT I, 22.03.2011, 4
MsüS – majandustegevuse seadustiku üldosa seadus – RT I, 11.07.2013, 14
NotDVS – notari distsiplinaarvastutuse seadus – RT I, 14.03.2011, 26
NotS – notariaadiseadus – RT I, 09.10.2013, 8
PankrS – pankrotiseadus – RT I, 21.12.2012, 14
PKS – perekonnaseadus – RT I, 27.06.2012, 12
PS – põhiseadus – RT I, 27.04.2011, 2
PärS – pärimisseadus – RT I 09.10.2013, 3
TsÜS – tsiviilseadustiku üldosa seadus – RT I, 06.12.2010, 12
TõS – tõestamisseadus – RT I 09.10.2013, 12
VÕS – võlaõigusseadus – RT I, 11.06.2013, 9
Seletuskirjas kasutatud lühendid:
EIK – Euroopa Inimõiguste Kohus
EL – Euroopa Liit
FI – füüsiline isik
JI – juriidiline isik
Jum – Justiitsministeerium
VV – Vabariigi Valitsus
Eelnõu seadusena vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus (PS § 104 p-d
2, 4, 14).

2. Seaduse eesmärk
Seaduse laiem eesmärk on vähendada karistatavate tegude arvu, kõrvaldada
ülekriminaliseerimine ning tagada seeläbi ultima ratio (äärmise abinõu) põhimõtte järgimine
karistusõiguses.
Muudatused KarS-s ja haruseadustes tehakse eesmärgiga korrastada kuritegude ja väärtegude
omavahelist suhet nii KarS-i ja konkreetse haruseaduse vahekorras kui ka KarS-i enda ja
haruseaduse piires. See tähendab koosseisude täpsemat piiritlemist ja kattuvuste kõrvaldamist
– üks tegu saab olla karistatav ainult kas väärteona või kuriteona. Kui tegu on üldjuhul
karistatav väärteona, saab see olla karistatav kuriteona üksnes siis, kui KarS-s on selgelt välja
toodud nn kriminaliseerivad tunnused, nt oluline kahju, suur ulatus vms.
Nii KarS-s kui haruseadustes täpsustab eelnõu karistatavate tegude koosseisude kirjeldusi, et
need vastaksid paremini määratletusnõudele. Viimane eeldab, et normi adressaat – isik, kes
peab selle järgi käituma, aga ka karistusnormi kohaldav menetleja – saab üheselt aru, milline
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tegu on keelatud ja karistatav. Selline tegu saab olla vaid konkreetselt määratletud, mitte aga
nt vastava haruseaduse „eeskirjade muu rikkumine“ vms.
Muudatuste oluline eesmärk on laiendada haldussunni – ettekirjutuse, sunniraha ja
asendustäitmise rakendusala ning vähendada väärteokoosseisude hulka, kõrvaldada seega
ülekriminaliseerimine. Ultima ratio kui riikliku sunni ökonoomsuse põhimõttest lähtudes saab
karistusõigus sekkuda üksnes siis, kui muud õigusliku regulatsiooni vahendid – tsiviilõiguslik
hüvitamine ja haldussund – ei ole rakendatavad. Eesti õiguskorra areng näib praegu muret
tekitavalt liikuvat vastupidises suunas: esmase õigusliku regulatsiooni vahendina ei nähta
mitte tsiviil- ja haldusõigust, vaid karistusõigust oma repressiivset laadi normidega. Selline
areng pärsib ühiskonna iseregulatsiooni ning lisab indiviidi ja riigi vahelistesse suhetesse üha
enam konfliktsust.

3. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Muudatused on seletuskirjas grupeeritud: kõigepealt käsitletakse karistusseadustikku (eraldi
on toodud muudatused KarS-i üldosas ning eriosas peatükkide kaupa), järgnevad KarS-i
muudatustega seonduvad karistusseadustiku rakendamise seaduse, kriminaalhooldusseaduse,
kriminaalmenetluse seadustiku, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muudatused
ning seejärel on eraldi plokis kõik haruseadustes tehtavad muudatused, mis puudutavad
väärteokoosseise. Sellist jaotust on kasutatud, silmas pidades eelnõu suurt mahtu ja väga laia
sihtrühma. Kuna KarSRS, KrhS, KrMS, VangS ja VTMS muudatused tulenevad vahetult
KarS ehk eelnõu peamise seaduse muudatustest, pidasid eelnõu koostajad põhjendatuks, et
nende seaduste muudatusettepanekud on välja toodud eraldi. See võimaldab eelnõud ja
seletuskirja lihtsamini jälgida ning eristada haruseaduste väärteokoosseisude muudatusi
kõigist teistest.

3.1. KarS-i üldosa
Eelnõu ei näe ette põhimõttelisi muudatusi KarS-i üldosas, jättes puudutamata nii
deliktistruktuuri kui ka karistusõigusliku vastutuse alused ja piirid. Muudatused püüavad
senist süsteemi üksnes täpsustada.

3.1.1. Süüteomõiste
KarS §-d 3 ja 4
Kuriteo ja väärteo mõiste ning kuritegude raskusastmed antakse KarS-s karistuse liigi ja
määra kaudu. Kuna eelnõuga tunnistatakse kehtetuks juriidilisele isikule ette nähtud üks
karistusliik – sundlõpetamine – siis jäetakse see välja ka § 3 lõikes 3 toodud kuriteo mõistest
ning § 4 lg 2 esimese astme süüteo määratlusest. Lõikes 4 lisatakse väärteo mõistesse 2008.
aastal lisandunud väärteo põhikaristus – sõiduki juhtimisõiguse äravõtmine (KarS § 481)..
Paragrahvi 4 lõiget 2 on muudetud, et võimaldada juriidilise isiku toimepandud kuritegude
liigitust esimese ja teise astme kuriteoks. Kuna juriidilise isiku karistusena seni ette nähtud
sundlõpetamine tunnistatakse kehtetuks ning juriidilisele isikule on seega karistusliigina ette
nähtud üksnes rahaline karistus, lähtutakse vahetegemises füüsilisele isikule ettenähtud
raskeima karistuse määrast.
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KarS § 5 lg 2
Muudatusega nähakse ette rakendussäte KarS-i muudatuste kohaldamiseks. Kuna eelnõuga
tunnistatakse mitmed KarS-i ja haruseaduste sätted kehtetuks, kergendab see isikute olukorda.
Paragrahvi 5 lg 2 muudetakse nii, et eristada kergendava seaduse tagasiulatuvat mõju esiteks
isikutele, kellele ei ole kergendava seaduse jõustumise ajal veel jõustunud kohtulahendiga
karistust mõistetud või määratud ning teiseks isikutele, kes kannavad reaalset vanglakaristust
või kellele mõistetud vangistus pööratakse täitmisele. Muudatuses täpsustatakse ühtlasi, et
viimasesse kategooriasse kuuluva isiku karistust vähendatakse uues seaduses samasuguse teo
eest ette nähtud karistuse ülemmäärani. Selliste isikute karistused vaadatakse kohtu poolt üle
KrMS §-s 431 sätestatud korras (vt eelnõu § 2 p-s 2 KrMS § 431 muudatusi). Vangla teatab
isikutele muudetud redaktsiooni tagasiulatuvast mõjust ning esitab täitmiskohtunikule andmed
isiku vabastamise otsustamiseks kohtulahendi täitmisel tekkivate küsimuste lahendamise
korras.
Kui tegu ei ole enam kuriteona karistatav, vabastatakse isik karistusest.
Riigikohus on oma lahendites (3-4-1-19-07 p 23; 3-1-3-10-02) viidanud, et põhiseaduse § 12
lg 1 ja 23 lg 2 teises lauses sätestatud põhiõigused ei ole piiramatud. Tegemist on ilma
seadusereservatsioonita põhiõigustega, mille piiramise õigustusena saavad arvesse tulla teised
põhiõigused, aga ka põhiseaduslikud väärtused, näiteks kohtusüsteemi efektiivne toimimine,
karistusotsuse seadusjõud, õiguskindlus ja õigusrahu. Teatud juhtudel võivad teised
põhiõigused või põhiseaduslikud väärtused kaaluda osaliselt või täielikult üles PS § 12 lg 1
esimesest lausest ja § 23 lg 2 teisest lausest tuleneva süüdimõistetu õiguse sellele, et tema
olukord viidaks kooskõlla pärast õigusrikkumise toimepanemist kehtima hakanud leebema
seadusega. Sellistel puhkudel võib seadusandja näha ette, et leebemat seadust kohaldatakse
juba süüdimõistetud isikute suhtes üksnes piiratud ulatuses või ei kohaldata seda üldse,
kitsendades nii süüdimõistetute teatud kategooriate põhiõigust saada osa leebema
karistusseaduse tagasiulatuvast mõjust.
Üldkogu seisukohtadest asjades nr 3-3-1-10-02 ja 3-4-1-19-07 võib järeldada, et kui
seadusandja ei soovi, et uue, leebema karistusseaduse mõju laieneks juba süüdimõistetud
isikutele, peab ta esmalt kehtestama normi(d), mis annaks õigusliku aluse piirata
süüdimõistetu põhiõigust leebema karistusseaduse tagasiulatuvale kohaldamisele. Kui seni on
sellistele seadusemuudatustele, mis leevendavad isikute olukorda, ette nähtud eraldi
rakendussätted vastavas eelnõus, siis kõnesoleva eelnõuga tehakse vastav muudatus KarS-i
üldosas, s.t muudetakse KarS § 5. Sellega nähakse ette üldised reeglid selle kohta, mis
tingimustel ja mis ulatuses laieneb isiku olukorda leevendava seaduse tagasiulatuv mõju
süüdimõistetud isikutele. Sealjuures tuleb märkida, et § 5 muudatus ei välista ka tulevikus
mõne täiendava muudatuse puhul sellise rakendussätte ettenägemist, mis oleks § 5 mõjuga
võrreldes laiem.
Küsimus sellest, millises ulatuses saab seadusandja piirata süüdimõistetu õigust leebema
seaduse tagasiulatuvale kohaldamisele, tuleb Riigikohtu hinnangul lahendada süüdimõistetu
põhiõiguste riive intensiivsuse ja seda riivet õigustavate väärtuste omavahelise kaalumise teel.
Uue karistusseadustiku redaktsiooni tagasiulatuv kohaldamine kõigile isikutele, kes on kunagi
selliste rikkumiste eest süüdi mõistetud, mis muudatustega kehtetuks tunnistatakse või mille
eest ette nähtud karistust kergendatakse, ei ole põhjendatud õiguspoliitilistel kaalutlustel. See
annab väära signaali, justkui suhtuks riik toimepandud süüteosse seda õigustavalt. Oluline on
märkida, et mitmed seni karistatavaks loetud teod jäävad endiselt karistatavaks, kuigi teises
vormis. Samuti pole täielik tagasiulatuv mõju põhjendatav ka õiguskaitseorganite efektiivse
toimimise tagamiseks – kuna muudatused on sisult keerulisemad kui pelgalt sätte kehtetuks

18

tunnistamine, ei saa isikute karistusest vabastamine toimuda automaatselt, vaid see eeldaks
ükshaaval kõigi puudutatud kohtuasjade ja mõistetud karistuste ülevaatamist. Tuhandete
süüteoasjade uuesti läbivaatamine oleks koormav ega võimaldaks kokkuvõttes saavutada
muudatusega soovitud tagajärgi. Ühiskonna õiglustunnet ja kohtusüsteemi efektiivset
toimimist on tagasiulatuva mõju piiramise alustena aktsepteerinud ka Riigikohus eelnevalt
viidatud otsuses. Eelnõus piiritletakse muudatuste tagasiulatuv mõju üksnes nende isikutega,
kellele on mõistetud reaalne vanglakaristus ning kes vangistust kannavad või kelle vangistus
pööratakse tätimisele. On selge, et isiku vabaduse piiramine vangistusega on sedavõrd
intensiivne põhiõiguste riive, et seaduse tagasiulatuv kohaldamine neile isikutele on
põhjendatud. Sealjuures nt rahalise karistuse ning rahatrahvi puhul tuleb märkida, et
põhiõiguste riive ei ole niivõrd suur, et see tingiks isikute rehabiliteerimise. Muudatuse
tagasiulatuv kohaldamine neile isikutele, keda on karistatud enne 2015. aasta 1. jaanuari
rahalise karistusega või rahatrahviga, ei ole põhiseaduse seisukohalt vältimatu. Mõistetud
arest on küll põhiõiguste riive seisukohalt sarnane vangistusega, kuid ka selle jaoks ei nähta
ette tagasiulatuvat mõju – arest on nii lühiajaline (kuni kolmkümmend päeva), et isik
vabaneks ilmselt tähtaja saabumisel enne, kui jõutakse tema suhtes vajalikud dokumendid
vormistada ja asi kohtus uuesti läbi vaadata. Samuti ei vaadata jooksvalt üle selliste isikute
karistusi, kes on vangistusest tingimisi vabastatud. Küll aga on oluline veelkord märkida, et nt
katseaja tingimuste rikkumisel ei saa sellist vangistust üldjuhul täitmisele pöörata.
Näide 1: Isikut on karistatud kuriteo eest 5-kuulise vangistusega, millest ta on tingimisi, 2aastase katseajaga vabastatud. Eelnõu on vastava KarS-i sätte tühistanud ning näeb edaspidi
samasuguse rikkumise eest ette vastutuse vaid väärteo eest. Isik rikub katseaja tingimusi ja
kriminaalhooldaja teeb tema kohta ettekande. Sellisel juhul ei saa kohus isikule mõistetud
vangistust täitmisele pöörata, kuna uus seadus ei näe enam ette vangistust selle süüteo eest.
Näide 2: Eeltoodud näite puhul on eelnõuga muudetud sanktsiooni ülemmäära: kui enne nägi
säte ette maksimaalselt 5-aastase vangistuse, siis nüüd kuni 3-aastase vangistuse. Konkreetsel
juhul peab kohus retrospektiivselt hindama, kas isikule oleks ka uue seaduse järgi mõistetud
karistuseks 5-kuuline vangistus.
Näide 3: Isikut on karistatud kaheaastase vangistusega teo eest, mille vangistuse ülemmäär on
muutmata seaduse järgi kolm aastat ning see on pööratud täitmisele. Seaduse muudatus näeb
sama teo eest mõistetava raskeima karistusena ette üheaastase vangistuse. Seega tuleb isiku
reaalset vangistust vähendada muudetud seaduse karistuse ülemmäära – ühe aastani.
Isikutele, kelle suhtes ei ole enne 2013. aasta 15. juulit tehtud jõustunud süüdimõistvat
kohtuotsust, kohalduvad muudatused tagasiulatuvalt tulenevalt KarS § 5 lg 2 punktist 1, mille
kohaselt seadusel, mis välistab teo karistatavuse, kergendab karistust või muul viisil
leevendab isiku olukorda, on tagasiulatuv jõud. See tähendab, et isikute puhul, kes on mõne
kõnesoleva eelnõuga tühistatava paragrahvi alusel 01.01.2015 seisuga kahtlustatavad
kohtueelses menetluses või süüdistatavad kohtumenetluses ning nende suhtes ei ole tehtud
kohtuotsust, menetlus lõpetatakse.
KarS § 12 lg 2
Süüteokoosseisu legaaldefinitsioon antakse avatuna. Lisaks teole ja tagajärjele võib
konkreetne eriosa norm näha ette ka muid tunnuseid (nt subjekt, objekt, aeg, vahend ja koht).
Eelnõu koostamise käigus kaaluti ka viidatud tunnuste loetlemist seaduses, kuid leiti siiski, et
see pole vajalik. See jätab õigusteooria arenedes võimaluse vajaduse korral süüteokoosseisu
ka muude objektiivsete tunnustega sisustada, ilma et selleks oleks vaja seadust muuta.
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KarS § 121
Seadustikku lisatakse säte, mis reguleerib süüteoga tekitatud kahju suurust ja ulatust (§ 121).
Selle asjaolu näol on tegemist eriosas väga levinud tunnusega, mida kasutatakse nii kuritegu
ja väärtegu piiritleva kriminaliseeriva tunnusena (nt §-d 203 ja 218) või kuriteo
kvalifikatsioonina (nt §-d 204 ja 205). Ründeobjektile ja seeläbi ka õigushüvele tekitatud
kahju suurus näitab süüteo raskust ja siit tulenevalt omakorda isiku süü suurust. Kahju suurust
on võimalik määratleda varalise kahju korral rahaliselt, kuid valdkonnaspetsiifilise kahjuna ka
mittevaraliselt, nt oluline või suur kahju looduskeskkonnale. Varalise kahju sõltuvus selle
rahalisest suurusest on praegu ette nähtud KarS-i rakendusseaduse §-s 8 (oluline ja suur
kahju). Lisatud on eriti suure kahju mõiste, kustutades seadustiku eriosast kõik need sätted,
mis määratlevad varalist eriti suurt kahju rahaliselt konkreetse summana (nt §-des 3891 ja
3892 ette nähtud 320 000 eurot). Eriti suur kahju võiks ületada suurt kahju kümnekordselt
ehk vastata tuhandekordsele kuupalga alammäärale, mis praegu on 320 000 eurot. Lähtudes
samast alusest, peab eelnõu siiski vajalikuks mitte siduda seaduse koosseisutunnust
täitevvõimu aktiga (praegu on kahju määr seotud palga alammääraga, mis kehtestatakse
Vabariigi Valitsuse määrusega) ning näeb n-ö teatud varuga ette konkreetsed summad.
Kehtivas seaduses paiknevad kuriteoga tekitatud kahju hindamise sätted karistusseadustiku
rakendamise seaduses. Tuleb arvestada, et kuriteoga tekitatud varalise kahju, nagu ka nt
kehalise haiguse raskuse hindamist reguleerivad sätted pole olemuslikult üleminekunormid
või rakendussätted. Uus säte on paigutatud KarS-i 1. peatüki 1. jakku „Süüteokoosseis“, sest
kahju näol on tegemist koosseisu tunnusega. Kui süüteo toimepanemise ulatust ei saa
rahaliselt hinnata, tuleb see tunnus sisustada valdkonnaspetsiifiliselt, kus kahju suurus on
faktilise asjaoluna määratletav, nt kahjuna looduskeskkonnale (nt § 353 lg 2: oluline kahju
taimestikule).
Kahju on praegu KarS-s mitmes sättes määratletud ka muu mittevaralise olulise kahjuna (nt §
152 lg 2 p 2: kahju isiku õigustele või huvidele). Selline tunnus ei ole kooskõlas
määratletusnõudega, sest kahju olemasolu üldse ja ka selle ulatus ei ole faktilise asjaoluna
tuvastatav. Olulise ja suure mittevaralise kahju kui kriminaliseeriva tunnuse
põhiseaduspärasuse kohta on avaldanud kahtlust ka Riigikohus (3-1-1-24-05 p 22), samuti
Euroopa Inimõiguste Kohus 25.06.2009. a otsuses Liivik vs. Eesti, p-d 100 ja 101.
Kahju kõrval kasutab KarS kvalifitseeriva või kriminaliseeriva tunnusena ka süüteo
toimepanemist olulises või suures ulatuses. Nii on nt KarS §-s 294 (altkäemaksu võtmine)
kvalifitseeriva tunnusena ette nähtud altkäemaksu võtmine suures ulatuses. Ulatuse
määratlemisel saabki kasutada §-s 121 toodud summasid.
Samas on ka selliseid koosseise, kus suure või olulise ulatuse tunnus ei ole rahaliselt
väljendatav. Nii näeb NPALS § 31 lg 3 ette, et narkootilise aine suur kogus on selline, mis
võib tekitada joobe vähemalt 10 inimesele; KarS § 375 seob alkoholi suure koguse
arvestusliku aktsiisiga alkoholi etanoolisisalduse kaudu (AS § 7 lg 5) jne. Teisalt on võimalik
siduda suur ulatus ka süüteoobjekti väärtusega analoogiliselt varalise kahjuga § 199 lg 2
punktis 6 ja § 391 lõikes 1. Selle tunnuse unifitseerimise asemel tuleb see jätta
valdkonnaspetsiifiliseks ning lahendada eelkõige vastavas haruseaduses. Oluline ja suur
kahju, mis ei ole varaline ega valdkonnaspetsiifiline, on §-dest 1571 ja 242 välja jäetud.
Mittevaralise kahjuga koosseisud §-des 284 ja 292 tunnistatakse kehtetuks.
KarS § 13 lg 1
KarS § 13 reguleerib vastutust tegevusetuse eest. Praegune sõnastus näeb ette vastutuse
üksnes materiaalse koosseisu korral: „… oli seaduses kirjeldatud tagajärge ära hoidma
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õiguslikult kohustatud“. See tähendab, et formaalne ehk teodelikt ei ole õiguslikult
tegevusetusega võimalik. Sellist olukorda tuleb käsitada regulatsioonilüngana – tegelikult
peaks isik vastutama ka formaalse koosseisu korral. Riigikohus on sellega seoses öelnud, et
tuleb eristada tegu kitsamas mõttes ja selle realiseerumist, kusjuures viimane ei tähenda veel
otseselt koosseisulist tagajärge. Seega ei tule tagajärjena mõista mitte ainult materiaalse
koosseisu elementi klassikalises tähenduses, vaid kogu koosseisupärast sündmust (RK 3-1-1104-09 p 11). Tuleb siiski tunnistada, et selline tõlgendus väljub mõneti seaduse raamidest
ning kasutab mõistet tagajärg väga laialt. Sellise olukorra vältimiseks tuleb seadust
täpsustada ning hõlmata isiku tegutsemiskohustusega mitte ainult tagajärje ärahoidmine, vaid
ka tegutsemine kui tegu. Sealjuures piisab üksnes tegutsemiskohustuse nimetamisest, sest ka
tagajärje ärahoidmine eeldab tegutsemist.
KarS § 14 lg 3
Kehtiva seaduse kohaselt ei kohaldata juriidilise isiku vastutuse sätteid riigile, kohalikule
omavalitsusele ja avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. Kuna riikidevahelised
organisatsioonid koondavad riike – kes on § 14 lg 3 kohaselt immuunsed karistusseaduse
suhtes –, on peetud vajalikuks täiendada lõiget seda liiki avalik-õiguslike juriidiliste isikute
eraldi nimetamisega. Kohalik omavalitsus on tekstis asendatud mõistega kohaliku
omavalitsuse üksus – kohaliku omavalitsuse õiguse teostamisel on subjektiks kohaliku
omavalitsuse üksus (linn, vald).
KarS § 251
KarS § 25 näeb ette vastutuse alused süüteokatse eest, eristamata süüteo liike – kuritegu ja
väärtegu. Seega on kehtivas õiguses alati karistatav ka väärteokatse. Selline lahendus kujutab
endast aga ülekriminaliseerimist ning on käsitatav ka menetlusökonoomia rikkumisena, kus
juba iseenesest väikese ebaõigussisuga väärteo menetlemisel tuleb kontrollida ka selle katset.
Karistatavaks tuleb lugeda üksnes nende väärtegude katse, mis juba olemuslikult või
väljakujunenud praktika kohaselt jäävad katsestaadiumisse (nt KarS § 218: kauplusevargus),
samuti kui katsestaadiumisse jõudnud tegu kujutab endast otsest ohtu õigushüvele, on seda
hakanud juba kahjustama või kui juba katsestaadiumisse jõudnud tegu kahjustab üldsuse
turvatunnet. Katse karistatavaks lugemisel tuleb arvestada sedagi, et süüteo katse peab olema
eristatav ettevalmistamisest, mis teatavasti ei ole kehtivas karistusõiguses enam karistatav.
Katse olemasolu ja karistatavuse vajadust ei saa põhjendada argumentidega, mis näitavad küll
ettevalmistavate tegude, mitte aga katse võimalikkust. Eeltoodust tulenevalt on vaja lugeda
väärteokatse karistatavaks üksnes siis, kui see on seaduses eraldi ette nähtud. See tähendab, et
KarS-i üldosasse lisatakse vastav säte (§ 251) ning nähakse iga väärteokoosseisu juures ette
tingimus (lisatakse täiendav lõige), kui katse on karistatav.
KarS § 32 lg 1
KarS § 32 lg 1 teise lause järgi sisalduvad süüd välistavad asjaolud ainult 2. ptk 3. jaos. See ei
vasta aga tegelikkusele, sest süüd välistab ka kuriteost mitteteatamine või kuriteo varjamine
(§-d 306 lg 2 ja § 307 lg 2) kuriteo toimepanija lähedase (vanem, laps, abikaasa jt) poolt.
Kõne alla võib tulla ka enese mittesüüstamise privileeg. Nii leiab Riigikohus, et isikul puudub
süü riikliku järelevalve takistamise korral (§ 2911), kui riikliku järelevalve teostamine oleks
viinud tema poolt toimepandud maksusüüteo avastamisele (RK 3-1-1-85-10 p 10). Enese
mittesüüstamise privileeg tuleneb PS § 22 lõikest 3 ja Euroopa inimõiguste konventsiooni art
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6 lõikest 1. Eelnõu näeb ette KarS § 32 lg 1 teise lause muutmise, mis ühtlustab §-d 27
(õigusvastasus) ja 32 ning piirdub viimases sõnastusega puudub seaduses sätestatud süüd
välistav asjaolu.
KarS § 371
KarS-i täiendatakse sättega, mille kohaselt juriidilisel isikul puudub süü, kui tema pädeva
esindaja toime pandud tegu oli juriidilise isiku jaoks vältimatu. 2008. aastal tehtud KarS § 14
lõike 1 muudatuse kohaselt vastutab juriidiline isik oma pädeva esindaja poolt juriidilise isiku
huvides toime pandud süüteo eest. See standard on üsna lai, kuid vastab rahvusvaheliselt
omaks võetud nõuetele juriidilise isiku vastutuse standardite kohta paremini kui varasem
identifikatsiooniteoorial põhinev säte.13 Välistamaks juriidilise isiku vastutuse kohaldumist
juhul, kui juriidilisel isikul ei olnud võimalik vältida pädeva esindaja poolt juriidilise isiku
huvides süüteo toimepanemist, täiendatakse KarS-i kõnealuse paragrahviga. Kui juriidilisel
isikult puudus võimalus vältida süüteo toimepanemist – s.t ta oli omalt poolt teinud kõik, et
vätida pädeva esindaja sellist käitumist, ei saa talle seda tegu ka ette heita. Paragrahv ei
kohaldu juhtudel, kui juriidilise isiku vastutuse kohaldamise aluseks on juhtivtöötaja, organi
või selle liikme poolt juriidilise isiku huvides toime pandud süütegu.

3.1.2. Sanktsioonisüsteem ja karistuse kohaldamine
KarS § 44
Rahalise karistuse miinimumpäevamäär 3,2 eurot kehtestati KarS-i vastuvõtmisega 2001. a
summana 50 krooni, kui töötasu alammäär oli 1600 krooni. Tollal moodustas see 1/32 töötasu
alammäärast, praegu aga 1/100 (töötasu alammäär 2013. aastal on 320 eurot). Sellise ilmse
proportsiooninihke kõrvaldamiseks näebki eelnõu ette miinimumpäevamäära suurendamise
10 euroni. Nimetatud muudatus toob kaasa rahalise karistuse määra tõusu ning nihutab
kuriteo ja väärteo piiri § 218 (pisivargus) korral.
Rahalise karistuse päevamäära suuruse arvutab kohus reeglina süüdlase keskmise
päevasissetuleku alusel (§ 44 lg 2). Arvestatud päevamäära suurus ei või olla väiksem kui
Vt EN korruptsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise konventsioon, EN arvutikuritegevusvastane
konventsioon, nõukogu 28.05.2001 raamotsus mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimiste
vastase võitluse kohta, nõukogu 13.06.2002 raamotsus terrorismivastase võitluse kohta, nõukogu 19.07.2002
raamotsus inimkaubanduse vastu võitlemise kohta, nõukogu 22.07.2003 raamotsus 2003/568/JSK
korruptsioonivastase võitluse kohta erasektoris, nõukogu 22.12.2003 raamotsus 2004/68/JSK laste seksuaalse
ekspluateerimise ja lapsporno vastu võitlemise kohta, nõukogu 25.10.2004 raamotsus 2004/757/JSK, millega
kehtestatakse miinimumeeskirjad ebaseadusliku uimastiäri kuriteokoosseisu ja karistuste kohta, nõukogu
24.02.2005 raamotsus 2005/222/JSK infosüsteemide vastu suunatud rünnete kohta, nõukogu 12.07.2005
raamotsus 2005/667/JSK, millega tugevdatakse kriminaalõiguslikku raamistikku laevade põhjustatud
merereostuse vastase õiguse jõustamiseks ja nõukogu 28.11.2008 raamotsus 2008/913/JSK teatud rassismi ja
ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega, samuti OECD
Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International
Business Transactions, lisa I, artikkel B, http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/antibriberyconvention/44176910.pdf.
13
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miinimumpäevamäär ehk kehtiva seaduse alusel 3,2 eurot. Järelikult oleks nt 200 päevamäära
suurune karistus miinimumpäevamäära arvestades praegu 640 eurot (200 x 3,2), muudatuse
järgi aga 2000 eurot (200 x 10).
Väärteo ja kuriteo piir § 218 järgi (20 miinimumpäevamäära) on praegu 64 eurot (20 x 3,2),
pärast muudatust 200 eurot (20 x 10). Muudatus toob kaasa kuritegude arvu vähenemise ja
väärtegude arvu suurenemise. Täpsemalt on muudatuse mõju analüüsitud seletuskirja punktis
6 „Seaduse mõjud“.
KarS § 44 lg 8 muudatusega tõstetakse juriidilisele isikule kuriteo eest mõistetava rahalise
karistuse alammäär 3200 eurolt 4000 euroni. Senine miinimummäär 3200 eurot pärineb Eesti
krooni kehtivusajast, kui rahalise karistuse alammäär oli 50 000 krooni. Tegemist on seega ka
summa ümardamisega, tõstes füüsilise isiku rahalise karistuse määra kõrval ka juriidilisele
isikule mõistetava karistuse miinimummäära (juriidilise isiku karistusmäärade kohta vt ka
KarS § 47 lg 2 muudatusi).
Lõikest 8 jäetakse välja ka võimalus rahalist karistust mõista lisakaristusena koos
sundlõpetamisega (vt § 46 muudatused).
Paragrahvis 44 ja järgnevalt KarS-i üldosas asendatakse seadustikus seni ebajärjekindlalt
kasutatud termin süüdimõistetu terminiga süüdlane (kasutatud seni nii kuriteo kui väärteo
toimepanija kohta) ning vajadusel kustutatakse kordused. Nt on seni kasutatud ka kuriteo
toimepannud isiku korral konstruktsiooni „süüdlase isik“. Muudatus on redaktsiooniline ega
oma õiguslikke tagajärgi. Menetlusseadustikes kasutatakse endiselt eraldi termineid
süüdimõistetu (kriminaalmenetluses) ja süüdlane (väärteomenetluses).
KarS § 46
Juriidilise isiku karistusena jäetakse välja sundlõpetamine. Tegemist on tsiviil- ja
haldusõigusliku meetmega, mida ei saa lugeda karistuseks kuriteo eest. Seetõttu on läbivalt
tehtud muudatused ka vastavate süüteokoosseisude sanktsioonidesse.
TsÜS § 40 kohaselt lõpetatakse juriidiline isik kohtumäärusega siseministri või muu selleks
seadusega õigustatud isiku või asutuse nõudel (sundlõpetamine), kui:
1) juriidilise isiku eesmärk või tegevus on vastuolus seaduse, avaliku korra või heade
kommetega;
2) juriidilise isiku asutamisel on oluliselt rikutud seadust või asutamislepingu sõlmimisel või
asutamisotsuse tegemisel esines asjaolu, mis toob kaasa lepingu või otsuse kehtetuse, ja
rikkumist ei saa hiljem kõrvaldada;
3) juriidilise isiku põhikiri on olulisel määral vastuolus seadusega;
4) juriidiline isik ei vasta talle seadusega kehtestatud nõuetele;
5) juriidilise isiku juhatuse või seda asendava organi volitused on lõppenud rohkem kui kaks
aastat tagasi ja uut juhatust või seda asendavat organit ei ole valitud;
6) esineb muu seaduses sätestatud alus.
Kohus võib sundlõpetamise otsustada ka omal algatusel, kui seadusest ei tulene teisiti.
Kuna tõhusalt kohaldatavad alused juriidilise isiku sundlõpetamise kohaldamiseks
eksisteerivad väljaspool karistusõigust, on sundlõpetamine karistusõigusliku sanktsioonina
ülemäärane. Aastatel 2005–2013 on sundlõpetamine karistusena mõistetud 15 ettevõttele 10
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kriminaalasjas. Süüdistused olid peamiselt seotud rahapesuga (8 ettevõtet), samuti
maksukuritegude ning kelmustega.
KarS § 47 lg 2
Muudatusega korrigeeritakse juriidilisele isikule mõistetava rahatrahvi määra.
Praegu KarS-s kehtivad väärteo eest ettenähtud rahatrahvi määrad:
FI: 3–300 trahviühikut ehk 12–1200 eurot
JI: 32–32 000 eurot
Eelnõu kohaselt kuriteo eest ettenähtud rahalise karistuse määrad:
FI: 30–500 päevamäära ehk minimaalselt 300–5000 eurot
JI: 4000 – 16 000 000 eurot (eriosas ettenähtud juhtudel protsent käibest)
Arvestades võrdlusena ka FI-le kuriteo eest minimaalse rahalise karistuse määra tõusu, on
otstarbekas tõsta ka JI-le mõistetava rahatrahvi määrasid. Eelnõus tehakse ettepanek tõsta JIle mõistetava rahatrahvi määrasid, jättes need vahemikku 100 kuni 400 000 eurot.
Kehtivad trahvimäärad on pärit KarS-i jõustumise algusajast, s.o 2002. aastast (500 – 500 000
krooni JI-le). Arvestades üldist elukalliduse tõusu, on selge, et JI-le ette nähtud
miinimumtrahvimäär – 32 eurot – ei täida enam oma karistusõiguslikku eesmärki. Otstarbekas
on tõsta ka JI-le ette nähtud rahatrahvi ülemmäära. EL õigusaktid näevad sageli ette kohustuse
ette näha tõhusad karistused teatud rikkumiste eest, sealjuures ei peeta alati silmas
kuriteokaristusi. Sageli ei ole nõutavad karistusmäärad meil täidetavad, kuna väärteo eest JI-le
mõistetav maksimaalne rahatrahv on KarS-s 32 000 eurot. Tõstes JI-le määratava rahatrahvi
maksimummäära, on meil sisuliselt võimalik vältida ülekriminaliseerimist – ka väärteo eest
oleks võimalik JI-le mõista tõsine karistus, selleks pole tingimata vaja kriminaalvastutust ette
näha.
Muudatuse juures tuleb tähelepanu juhtida ka asjaolule, et eelnõuga püütakse saavutada seda,
et karistusõiguslik sekkumine oleks ultima ratio e äärmuslik abinõu. See tähendab, et
tühisemate rikkumiste puhul enam üldjuhul väärteovastutust ette ei nähta. Ka see põhjendab
omakorda rahatrahvi määra tõstmise vajadust. Oluline on see, et JI-le mõistetava rahatrahvi
maksimummäär on alati sätestatud konkreetse väärteokoosseisu juures. Uus ja oluliselt
kõrgem rahatrahvi maksimummäär on 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, sh konkurentsiõiguse rikkumisega seotud väärteod). On selge, et nt suurele
krediidiasutusele või rahvusvaheliusele ettevõttele ei oleks 32 000-eurone rahatrahv ei hoiatav
ega mõjus, samas võivad nt finantsvaldkonna rikkumised äärmuslikemal juhtudel mõjutada
kogu riigi majandust, mistõttu karistused peavad olema tõhusad. Kehtiva rahatrahvi
ülemmäära puudustele on viidanud ka Rahandusministeerium juba 2011.
aastal
Justiitsministeeriumile saadetud kirjas. Selles leitakse, et kehtiv 32 000 euroni (tollal 500 000
kroonini) ulatuv rahatrahvi ülemmäär ei taga vajalikul määral finantsjärelevalve eesmärkide
tõhusat saavutamist ja finantsteenuste tarbijate huvide kaitset. Näiteks on tõenäoline, et
finantssektori kontekstis suhteliselt madal rahatrahvi ülemmäär ei võimalda alati kinni pidada
põhimõttest, et õigusrikkumise toimepanemine ei tohi anda võimalust tulu teenimiseks ega
taga ka üldpreventiivsete eesmärkide saavutamist. Madala ülemmäära tõttu võib olla
raskendatud rahatrahvide konkreetse süüteo toimepanemise asjaoludest lähtuv
diferentseerimine. Neile vajakajäämistele on meie tähelepanu juhtinud OECD eksperdid Eesti
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OECD-ga ühinemise läbirääkimiste käigus, aga ka Euroopa Liidu vastavate komiteede,
näiteks Euroopa Panganduse Järelevalvekomitee (CEBS), eksperdid.
Kuigi trahvimäärade tõstmine on osaliselt seotud finantsvaldkonna vajadustega, ei ole selle
eelnõuga finantsvaldkonna haruseaduste väärteokoosseisudes karistusmäärades muudatusi
tehtud (vt seletuskirja p 1.2), välja arvatud investeerimispiirangute rikkumise väärtegudes
seoses KarS § 397 kehtetuks tunnistamisega. Trahvimäärade muutus on ette nähtud KarS §des 398 ja 3981 sätestatud väärtegudes, samuti konkurentsiseaduses ette nähtud väärtegudes.
Oluline on, et tegemist on rahatrahvi ülemmäära muutmisega – see ei tähenda automaatselt, et
vastavate rikkumiste eest mõistetavad karistused peavad saama maksimummääras karistatud.
Konkreetse rikkumise eest karistust mõistes tuleb arvestada konkreetseid asjaolusid: isiku
süüd, kergendavaid ja raskendavaid asjaolusid jne.
KarS-i revisjoni käigus kaaluti ka võimalust kehtestada juriidilise isiku rahatrahvimäär käibe
arvutamise kaudu – sarnaselt KarS § 44 lõikega 9, mis näeb ette võimaluse KarS-i eriosas
sätestatud juhtudel mõista juriidilisele isikule rahalise karistuse, mille suurus arvutatakse
protsendina juriidilise isiku käibest. Kuivõrd ka see tuleks kõne alla vaid erandjuhtudel ja
teatud valdkondades, tekiks siiski küsimus, mida käibena käsitleda (nt krediidiasutuse käive
võib olla nii suur, et trahvi arvutamine protsendina käibest oleks sisutühi, kuna trahvi
ülemmäär oleks siiski seotud KarS-i üldosas sätestatud ülempiiriga). Seetõttu otsustati eelnõu
tegemisel piirduda JI-le mõistetava rahatrahvimäära maksimumi tõstmisega.
KarS §-s 47 ette nähtud rahatrahvi miinimummäär tuleb siiski jätta sellisele tasemele, mis
võimaldaks kergema rikkumise eest mõista ka kergema karistuse. Eelnõuga pakutud 100 eurot
võiks olla selline karistusmäär, mis nt väikesele perefirmale võiks teatud kergemate
rikkumiste puhul kohane olla.
KarS § 50
Kehtiva õiguse kohaselt eeldab mootorsõiduki juhtimise õiguse äravõtmine põhi- või
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 veelgi
hukkamõistetavama teo kui juhtimisõigusega isik, kes sama liiklusnõuet rikub. Seetõttu
täiendatakse juhtimisõiguse äravõtmist lisakaristusena võimalusega kohaldada sõiduki
juhtimise keeldu isiku suhtes, kel juhtimisõigus puudub.
Juba kehtivas seaduses on lisakaristus reguleeritud keelu kaudu §-s 491.
Ühtlasi jätab seadus sõnaselgelt kohtu või kohtuvälise menetleja otsustada, millise liigi
sõidukite juhtimine isikul konkreetse süüteo eest lisakaristusena keelata tuleb (vt ka RKKK 31-1-26-10).
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KarS §-d 49, 51, 52, 522 ja 551
Lisakaristuste kohaldamist võimaldavate sätete sõnastust korrigeeritakse. Relva ja
laskemoona omamise õiguse äravõtmise (§ 51) kohaldamisala laiendatakse relva või
laskemoona käitlemisega seotud kuritegudele. Paragrahvides 49, 51 ja 52 ning 522
asendatakse „süüdimõistetu“ „süüdlasega“ ning kõigis paragrahvides ühtlustatakse sõnastust.
Loomapidamise õigus § 522 seni kehtinud redaktsioonis on abstraktne õigus, mille äravõtmise
võimalikkus on olnud küsitav ning see asendatakse loomapidamise keeluga.
Tulenevalt KarS § 551 muudatusest kohaldub nimetatu ka juriidilise isiku lisakaristustele,
kusjuures lisakaristuse tingimused (lisakaristuse kohaldaja, tähtaeg jne) tulenevad viidatud
paragrahvis (§ 521 või § 522) sätestatust.
KarS § 491
Sõnastatakse ümber KarS § 491 lg 1, mis reguleerib ettevõtluskeelu kohaldamist
lisakaristusena (keeld teatud ajavahemikul olla ettevõtja, juriidilise isiku juhtorgani liige,
juriidilise isiku likvideerija ja prokurist ning muul viisil osaleda juriidilise isiku juhtimises).
Tehtava muudatusega nähakse ette ettevõtluskeelu kohaldatavus ka majanduskuritegude
korral, kuna sarnaselt altkäemaksu andmise ja vahendamise, kelmuse ja võltsimisega on ka
majanduskuritegude korral põhjendatud isiku tegutsemise piiramine ettevõtluse valdkonnas.
Nt
maksupettuse
toime
pannud
raamatupidaja
ei
peaks
saama
juhtida
raamatupidamisteenuseid osutava äriühingu tegevust. Samuti sõnastatakse lõige analüütiliselt,
senine sõnastuse on osalt analüütiline, osalt aga viitab konkreetsetele eriosa sätetele või
numbriliselt jaotistele. Samas ei ole ettevõtluskeeld kohane lisakaristus juhul, kui karistatav
tegu on toime pandud ametiseisundit kuritarvitades (altkäemaksu võtmine, võimuliialdus); sel
juhul tuleks kohaldada §-s 49 ettenähtud tegevuskeeldu.
KarS § 54 lg 2 ning § 57 lg 1 p 7 ja § 58 p 3
Muudatused on redaktsioonilised (§ 54 kohta vt § 44 muudatuse selgitust, seoses terminiga
süüdlane). Paragrahvi 58 p-s 4, samuti §-s 60 ja uues §-s 601 võib „isik“ tähendada ka
juriidilist isikut, mistõttu seda ei asendata „inimesega“.
KarS § 60 lg 4
Kehtiv sõnastus näeb ette karistuse kergendamise eluaegse vangistuse korral, kuid sätestab
üksnes alammäärana vangistuse mitte alla kolme aasta, jättes aga lahtiseks ülemmäära.
Muudatus kõrvaldab selle regulatsioonilünga, nähes ette ka ülemmäära – 15 aastat vangistust.
KarS § 601
Tegemist on nn iteratiivse deliktiga – koosseisuga, mis hõlmab nii ettevalmistamise, katse kui
ka lõpuleviimise. Viimane asjaolu eristabki seda delikti kärbitud koosseisust. Näiteks valeraha
tegemine (§ 3331) on lõpule viidud juba rahatähe valmistamisega, olenemata selle
käibelelaskmisest. Ka on valeraha tegemise ettevalmistamine (§ 340) iseseisev süütegu.
Vabatahtlik loobumine iteratiivse delikti korral ei ole võimalik. Näiteks hävitades valeraha
tegemiseks mõeldud trükiplaadi, loobub isik küll süüteost, mida ta ei ole alustanudki, kuid on
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juba täitnud § 340 koosseisu ja ta ei saa sellest enam loobuda. Hävitades valmistatud raha,
loobub ta selle kasutamisest (§ 334), kuid ei saa enam loobuda valmistamisest jne. Nõustunud
altkäemaksu võtma, on ametiisik § 294 koosseisu lõpule viinud ning tema hilisem otsus vara
tegelikult mitte vastu võtta ei tähenda vabatahtlikku loobumist (RK 3-1-1-10-09 p 24.3). Kui
me tahame isikut siiski faktilise loobumise, st õigushüve kahjustamata jätmise eest
tunnustada, tuleks kehtestada erireegel. Seda teebki ettepandav § 601. Kohtul on
kaalutlusõigus toimepanija karistust vähendada või ta karistusest vabastada; tegu ei ole
automaatse vastutuse piiranguga.
KarS § 65 lg 3
Kehtivas karistusõiguses puuduvad alused liitkaristuse mõistmiseks hiljem tuvastatud kogumi
või kohtuotsuste kogumi eest olukorras, kus süüdlane on mõnest talle varasema kohtuotsusega
mõistetud karistusest tingimuslikult vabastatud (KarS §-d 73–751) või see on asendatud
(KarS §-d 69–692). Tegemist on õigusliku probleemiga, mis aktualiseerub eeskätt liitkaristuse
mõistmise korral hiljem tuvastatud kogumi eest KarS § 65 lg 1 alusel olukorras, kus süüdlase
poolt kõiki enne tema suhtes süüdimõistva kohtuotsuse tegemist toimepandud kuritegusid
pole menetletud koos, vaid need on objektiivsetel (riigil puudub teave kõigi selle isiku poolt
toimepandud kuritegude kohta) või subjektiivsetel (süüdlane hoiab kohtust kõrvale) põhjustel
eraldatud eri kriminaalmenetlustesse. Tagamaks ka niisugustel juhtumitel liitkaristuse
mõistmist KarS §-s 64 toodud põhimõtteid järgides, kohustab KarS § 65 lg 1 ka sellises
situatsioonis kohut mõistma süüdlasele liitkaristust samadel alustel, kui see oleks toimunud
juhul, kui kõiki sama isiku poolt toimepandud kuritegusid oleks menetletud ühe kriminaalasja
raames.
Samas näeb KarS § 64 ette liitkaristuse mõistmise reeglid vaid olukorraks, kus liitkaristuse
mõistmine toimub ühe menetluse raames ning sellest tulenevalt sätestab üksnes põhimõtted
erinevate põhikaristuste ja liitkaristuste kokkuvõtmise kohta. Selline lähenemine on ka
õigustatud, arvestades, et traditsiooniliselt läbib karistuse mõistmine mitmed etapid, milles
üksiku kuriteo eest karistuse mõistmine (KarS § 56) ja mitme kuriteo eest liitkaristuse
moodustamine (KarS § 63–64) eelnevad sellele otsustusele, kas süüdlane mõistetud
liirkaristusest tingimuslikult vabastada või see tema suhtes asendada. Seevastu sama süüdlase
poolt toimepandud kuritegude menetlemisel eraldi KarS § 65 lg 1 mõttes on praktikas
sagedased juhtumid, kus omavahel tuleb liitkaristuseks kokku võtta uue süüdimõistva
kohtuotsusega mõistetud karistus ja talle varasema kohtuotsusega mõistetud karistus, millest
süüdlane on täiesti õiguspäraselt juba tingimuslikult vabastatud või on see asendatud. Harvad
pole ka kaasused, kus liitkaristus tuleb moodustada mitmest kohtuotsusest, millest mõlemaga
on süüdlane mõistetud karistusest tingimuslikult vabastatud või kõik tema suhtes kohaldatud
karistused asendatud (vt nt RKKK 3-1-1-66-10; 3-1-1-24-11). Sellisteks puhkudeks
liitkaristuse moodustamise eeskirjad kehtivas õiguses puuduvad. Iseenesest on tegemist
probleemiga, mis on ajalooliselt tekkinud meie karistusõiguses pärast Eesti NSV
kriminaalprotsessi koodeksi § 352 p 3 kehtetuks tunnistamist, mis võimaldas kriminaalasja
uuendamist uute asjaolude ilmnemisel ja millega kaasnes jõustunud kohtuotsuse tühistamine
muu hulgas ka siis, kui selgusid teised kohtule mitte teada olnud asjaolud. Uueks ilmnenud
asjaoluks nimetatud sätte tähenduses võis olla ka teise kuriteo toimepanemine sama isiku
poolt, mis kogumis varem tuvastatud kuriteoga ei võimaldanud enam rääkida näiteks tema
tingimusliku vabastamise otstarbekusest. Seega tühistati sama isiku suhtes varem tehtud
kohtuotsus tema karistusest tingimusliku vabastamise kohta ja kõik tuvastatud kuriteod
saadeti üheskoos uueks kohtulikuks arutamiseks. Kriminaalmenetlusõiguses vahepeal tehtud
muudatustega seoses oli aga kõnealune säte tunnistatud kehtetuks eeskätt põhjusel, et see
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regulatsioon ei olnud kooskõlas 1992. a jõustunud põhiseaduse § 23 lõikes 3 sätestatud ne bis
in idem-põhimõttega.14 Kõnealuse menetlusõigusliku sätte tühistamisega ei kaasnenud paraku
aga ka ühegi uue, põhiseadusega kooskõlas oleva lahenduse väljapakkumist liitkaristuse
moodustamiseks hiljem tuvastatud kogumi või kohtuotsuste kogumi olukorras. On põhjust
arvata, et selgete ja ühemõtteliste seadusandja poolt kehtestatud reeglite puudumine ja
vaatlusaluse regulatsiooni kujundamise jätmine ainuüksi kohtupraktika hooleks on endaga
kaasa toonud ka olukorra, kus kõige enam levinud kriminaalasjas tehtud kohtuotsuse
tühistamise aluseks kõrgemalseisvas kohtus on nimelt eksimused liitkaristuse mõistmise
vallas.15
KarS § 65 täiendamisega uue lõikega 3 kavandataval kujul pakutakse välja liitkaristuse
hilisema mõistmise materiaalõiguslik alus ka olukordadeks, kus süüdlasele varasema
kohtuotsusega mõistetud põhikaristus on individualiseeritud mõnel juba eespool osutatud
viisil. Sätte eesmärk on anda kohtule võimalus seoses liitkaristuse hilisema mõistmisega
pöörduda uuesti tagasi ka sama süüdlase kohta varem tehtud kohtuotsuse juurde ning vajaduse
korral otsustada uuesti seoses uue kuriteo ilmnemisega varasema kohtuotsusega määratud
karistuse individualiseerimise viiside üle. Säte peab edaspidi vältima niisuguste olukordade
teket, kus KarS § 65 alusel liitkaristuse mõistmine on välistatud põhjusel, et süüdlase suhtes
tehtud varasem kohtuotsus on jõustunud ning selles talle määratud karistus ei ole KarS §-s 64
sisalduvate liitkaristuse mõistmise reeglite järgi ühitatav uue kohtuotsusega mõistetud
karistusega (nt varasema kohtuotsusega on süüdlane talle mõistetud karistusest tingimuslikult
vabastatud, kuid uue kohtuotsuse esemeks oleva kuriteo raskus tingib tema karistamise
reaalse vangistusega jne). Praeguses kohtupraktikas valitsev arusaam, et sellistel puhkudel
jäetakse mõlemad karistused paralleelsele täitmisele, ei ole samas sageli praktikas ellu
rakendatav (nt põhjusel kinnipidamiskohas pole KarS §-s 75 sätestatud käitumiskontrolli
nõuete järgimise kontroll võimalik ega vajalik) ning võib tingimusliku või asendatud karistuse
täitmisele pööramise korral samuti kaasa tuua süüdlasele KarS §-s 64 sätestatud liitkaristuse
mõistmise reeglite rikkumise. Viimane kujutab endast ka aga põhiseaduse §-s 12 ette nähtud
võrdsuspõhiõiguse järgimata jätmist. Neil põhjustel suunab kavandatav KarS § 65 lg 3 kohut
alati liitkaristust mõistma ka neis olukordades, kus süüdlasele varasema kohtuotsusega
mõistetud karistus on jäetud tingimuslikult täitmisele pööramata või asendatud. Norm annab
seega kohtule pädevuse vajaduse korral üle vaadata ka varasema kohtuotsusega otsustatud
karistuse individualiseerimise viisid, kuid mitte eelmise otsusega mõistetud üksikuid
põhikaristusi või nende pinnalt moodustatud liitkaristust. Selletaolisele kohtu pädevuse
piirangule osutavad selgelt lõike 3 sõnad, mis viitavad süüdlase tingimuslikule vabastamisele
mõnest varasemast karistusest või selle asendamisele. Uus säte ei kirjuta seevastu kohtule
üksikasjalikult ette, milline peab olema viimase kohtuotsusega mõistetud liitkaristuse
individualiseerimise viis. Viimase otsustuse peab kohus langetama konkreetse kriminaalasja
tehiolude põhiselt lähtuvalt karistuse mõistmise üldalustest nii, nagu need on sätestatud KarS
§-s 56. Täpsemate reeglite ettenägemine pole ka seadusandja poolt otstarbekas, kuna
varasema (sealhulgas ka mitme varasema) ja uue kohtuotsuse kogumis praktikas esile kerkida
võivate võimalike karistuse individualiseerimise viiside kombinatsioonide arvu ei ole
võimalik ammendavalt selgitada ja sel põhjusel ka seaduse tasandil reguleerida. Igal juhul
jääks iga selline reguleerimisettepanek paratamatult poolikuks, kuna paindlik, üksikule
süüdlasele eripreventiivsetest kaalutlustest lähtuv sobiva karistuse leidmisele orienteeritud
sanktsioonisüsteem sisaldab järjest enam erisuguseid karistuse individualiseerimise viise (vt
14
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nt hiljutisi KarS täiendamisi §-dega 691 ja 692: vangistuse asendamine elektroonilise valvega
ja vangistuse asendamine sõltuvusraviga). Toodud kaalutlusi silmas pidades piirab planeeritav
KarS § 65 lg 3 kohtu volitusi uue liitkaristuse täideviimise viiside üle otsustamisel ainuüksi
klausliga, et juhul, kui üheks kogumit moodustavaks karistuseks on süüdlase poolt
ärakandmata reaalne vangistus, tuleb ka liitkaristuseks mõista reaalne vangistus. Sel teel
väldib KarS § 65 lg 3 viimane lause süüdlase tingimusliku vabastamise või tema suhtes
asenduskaristuse kohaldamise olukorras, kus üks kogumit moodustav kuritegu on sedavõrd
raske, et tingis süüdlase karistuse reaalse vangistusega. Sellist lähenemist põhjendab samuti
arusaam, et sedavõrd raske kuriteo menetlemine ühes menetluses mõne kergema kuriteoga,
mille puhul karistusest tingimuslik vabastamine või karistuse asendamine oleks olnud
abstraktselt võimalik, oleks süüdlasele samuti liitkaristuseks mõistetud üksnes reaalne
vangistus. Muus osas jätab KarS § 65 lg 3 uue liitkaristuse kohaldamise täpsemad juhised
kohtupraktika kujundada.
KarS § 69
Paragrahvi 69 lõikes 1 muudetakse tundide arvu, mis on aluseks vangistuse asendamisel
üldkasuliku tööga (edaspidi ÜKT). Kehtivas seaduses vastab ühele päevale vangistusele kaks
tundi tööd. Muudatuse tulemusel hakkab võrduma üks päev vangistust ühe tunni ÜKT-ga.
Töö tegemise üldtähtaeg ei muutu, selle pikkuseks jääb endiselt kuni kaks aastat. Samuti ei
muutu vangistuse aeg, mida on võimalik ÜKT-ga asendada. Kehtiv ÜKT tundide ja
vangistuse suhe 1 : 2-le kehtestati ilma vastava põhjaliku analüüsita. Algselt, KarS-i
jõustumisel 2002. aastal, oli suhe koguni 1 : 4-le, kuid kuna sellise tundide arvuga ei olnud
võimalik asenduskaristust edukalt täita, siis peagi vähendati kohustust poole võrra.
14.02.2004 jõustunud muudatuse tegemise ajal oli kaalumisel ka asendusvormeli muutmine 1
: 1-le analoogselt Soomega, kuid Riigikogu õiguskomisjonist need arutelud kaugemale ei
jõudnud ja jõustus praegu kehtiv redaktsioon. ÜKT kasutamine on sellest ajast märgatavalt
suurenenud, kuigi mitte ainult tundide arvu poole võrra vähendamise tõttu. Olulise hoo ÜKT
kohaldamisele andis selle lisandumine oportuniteediga menetluse lõpetamisele ning 2007.
aastal jõustunud muudatusele, mille kohaselt võis vangistust asendada ÜKT-ga ka sel juhul,
kui kuritegu pandi toime katseajal. Kui asendusvormeli vähendamine 2004. aastal vähendas
määratud ÜKT tunde, siis 2007. aasta muudatus taas suurendas neid, kuna liitmise tõttu
hakkas kohus asendama sagedamini väga pikki või maksimaalse pikkusega (kuni 2 aastat)
vangistusi ja see omakorda avaldas peagi mõju ÜKT positiivselt lõpetanute osakaalule. Liiga
suure tundide arvu korral on oht töö pooleli jätta tunduvalt suurem kui väiksema tundide arvu
korral. ÜKT tundide arvu ja tulemuslikkust on Justiitsministeerium põhjalikult analüüsinud
2012. aasta lõpus16. Samuti arutati ÜKT küsimusi 20.11.2012 kuriteoennetuse nõukogu
istungil ja 2013. aasta kevadel karistusseadustiku kodifitseerimiskomisjoni istungitel ning
leiti, et otseselt ei ole millegagi põhjendatud praegune ÜKT asendusvormel 1 : 2-le ja selle
vähendamine annaks paremaid tulemusi. ÜKT on küllaltki piirav meede võrreldes näiteks
käitumiskontrolliga,
mis
nõuab
süüdimõistetult
väiksemat
pingutust.
Kuna
seadusemuudatusega luuakse paindlikum lähenemine ka käitumiskontrolli rakendamiseks, siis
on põhjendatud ÜKT muutmine paindlikumaks. Muudatuse tagajärjel on kuriteo
toimepanemise korral minimaalne ÜKT tundide arv 30, kuid karistuspraktika kohaselt esineb
minimaalset vangistuse asendamist ÜKT-ga väga harva. Eespool viidatud analüüsi kohaselt
on keskmine asendatav vangistus umbes 6 kuu pikkune, mille tulemuseks on kehtiva seaduse
kohaselt 360 töötundi. Seadusemuudatuse korral oleks sama pika vangistuse tulemuseks 180
16
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tundi ÜKT-d, mis on endiselt märkimisväärset pingutust nõudev muu töö ja õppimise kõrvalt
sooritamiseks. Lisaks tuleb ka ÜKT tegijal käia regulaarselt kriminaalhooldusosakonnas
registreerimas ja täita teisi KarS § 75 kontrollnõuded ja kohustusi. Maksimaalne tundide arv
oleks muudatuse tulemusel 730. Võrreldes kehtiva 1460 tunniga on 730 tunni ÜKT tegemine
tunduvalt reaalsem kohustus.
Kuna ÜKT-ga saab asendada ka väärteo eest määratud aresti, mille maksimaalne pikkus saab
olla 30 päeva, siis siin muutub ÜKT mõttekus väga lühikese aresti määramise korral
küsitavaks. Seetõttu on mõistlik seada aresti asemel määratavale ÜKT-le minimaalne maht
viis tundi. See tähendab, et kui kohus määrab aresti näiteks 3 päeva, siis ÜKT-ga asendamise
korral tuleb süüdlasel teha minimaalne hulk ehk 5 tundi ÜKT-d. Kui kohus määrab aresti
näiteks 6 päeva, siis asendatakse see vormeli 1 : 1-le alusel 6 tunni ÜKT-ga. Minimaalse
tundide hulga kehtestamine on vajalik selleks, et alla 5-tunnise ÜKT kohustuse täitmise kulu
on suurem kui saavutatav tulemus. Minimaalselt 5 tundi saab veel võrrelda KrMS § 202
alusel määratava ÜKT kohustusega, kui kriminaalmenetlus lõpetatakse oportuniteediga ja
isikule määratakse ÜKT-d 10–24 tundi. Sellele on viidanud ka politsei oma analüüsis 2012.
aasta ÜKT rakendamise kohta, et liiga vähese tundide arvu korral kulub töö korraldamisele
liiga palju ressurssi17. Ilmselgelt on otstarbekam kasutada asendusvõimalust pikema aresti
asendusena ja praktikas ongi peaaegu pooltel juhtudel levinud selline asendus, kus algselt on
süüdlasele määratud rahatrahv(id), mis on tasumata ja need asendatakse KarS § 72 kohaselt
arestiga, mis siis omakorda asendatakse ÜKT-ga. Politsei analüüsi kohaselt määrati 2012.
aastal kõige enam aresti asemel ÜKT-d kuni 10 tundi (33%), seejärel 11–20 tundi (28%), 21–
30 tundi (16%) ja 31–60 tundi (23%). 2013. aasta 10 kuu andmete põhjal oli 1-2 päevaseid
areste 17 % kõikidest määratud ÜKT lahenditest, 3-9 päevaseid areste 38%. Kõige enam on
asendatud ÜKT-ga 5-päevast aresti - 30 % 3-9 päevastest asendatud arestidest.
Põhjamaades kasutatakse ÜKT-d või seda sisaldavaid sanktsioone isiku enda nõusolekul, kuid
võrreldes Eestiga on võimalik määrata vähem töötunde: Soomes 20–200 tundi (ÜKT-ga saab
asendada kuni 8-kuulise vangistuse), kusjuures enam kui aasta kestva tingimisi vangistuse
lisakaristusena saab ÜKT-d määrata kuni 90 tundi; Rootsis 40–240 tundi (ÜKT-ga asendamist
või eri liiki karistuste kombineerimist kasutatakse praktikas kuni üheaastase tingimisi
vangistuse puhul); Taanis 30–240 tundi (ÜKT-ga asendatav vangistuse kestus pole
kriminaalkoodeksis sätestatud); Norras 30–420 tundi (ÜKT-ga jm tegevustega saab asendada
kuni üheaastase vangistuse). Analoogiliselt KarS-i §-s 75 kirjeldatud käitumiskontrolli
kohustustega võidakse ÜKT-le suunatud isikule panna muid kohustusi, nt kohustus osaleda
raviprogrammis.
Paragrahvi 69 lõigete 2 ja 3 sisu ei muutu, need on vaja uuesti sätestada mõistete ühtlustamise
tõttu. Kehtiv seadus kasutab kuriteo toime pannud ja karistatud isiku puhul sõna
süüdimõistetu ja väärteo puhul süüdlane, kuid selline vahetegu ei ole vajalik, kuna need sõnad
on oma sisult sünonüümid. Seetõttu kasutatakse edaspidi läbivalt asenduskaristuste puhul
sõna süüdlane ning seepärast kehtestatakse uuesti kogu § 69. Lisaks lõigetele 2 ja 3 ei muutu
peale mõistete ühtlustamise muud ka lõigetes 5 ja 7.
Paragrahvi 69 lõiget 4 täiendatakse võimalusega asendada kuni 30 ÜKT tundi
sotsiaalprogrammiga. Muudatuse põhjus tuleneb sellest, et KarS § 69 alusel ÜKT-d tegema
määratud süüdlane on kohustatud järgima ka KarS § 75 kontrollnõudeid ja kohustusi,
sealhulgas osalema sotsiaalprogrammis, kui kohus on selle määranud. Kui süüdlasele on
määratud vangistus ja see on asendatud ÜKT tundidega, siis tema peamine eesmärk on
sooritada töötunnid, mis vähendab vangistusaega. Kriminaalhooldusametnikul on raske või
võimatu motiveerida isikut lisaks töötegemisele osalema programmis, millest võib süüdlasele
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küll kasu olla, kuid mis nõuab lisaaega. Kui kriminaalhooldusametnik saab arvestada osa
ÜKT tunde sooritatuks programmi läbimisega, on kindlasti programmis osalemise huvi ja
motivatsioon süüdlasel kõrgem ning kasu edasise kuritegeliku käitumise ärahoidmiseks
suurem. Maksimaalne asendatavate ÜKT tundide hulk on valitud selle järgi, et enamik
vanglasüsteemis
rakendatavatest
sotsiaalprogrammidest
oleksid
kasutatavad.
Kriminaalhooldusametnik võib lugeda sotsiaalprogrammis osaletud tunnid ÜKT
sooritamisega võrdseks pärast sotsiaalprogrammi läbimist.
Paragrahvi 69 lõiget 6 täiendatakse uute võimalustega analoogselt KarS §-ga 74. Kehtivas
seaduses on kriminaalhooldajal ÜKT-st kõrvalehoidmisel või kontrollnõuete rikkumisel või
kohustuste mittetäitmisel erakorralises ettekandes võimalik teha ettepanek esialgselt määratud
vangistuse täitmisele pööramiseks ja kohtul ei ole alternatiivseid valikuid, vaatamata
rikkumise suurusele. Muudatusega lisatakse võimalus ka ÜKT sooritajale väiksemate
rikkumiste korral panna täiendavaid kohustusi või pikendada töö tegemise tähtaega,
arvestades tähtaja üldist piirangut (maksimaalselt kaks aastat). Muudatus annab võimaluse
paindlikumalt reageerida rikkumistele ja väldib väikeste rikkumiste eest isikute vangistusse
saatmist. Kuna aresti asendamise korral ÜKT-ga süüdlasele kohustusi ei määrata, siis ei saa
politseiasutus taotleda rikkumiste korral ka nende lisamist. Küll aga saab ka politseiasutus
taotleda töö tegemise tähtaja pikendamist lisaks aresti täitmisele pööramisele.
Samuti lisatakse võimalus väiksemate rikkumiste eest kriminaalhooldajal või politseiasutusel
süüdlasele kirjalik hoiatus teha, ilma et ta pöörduks kohtusse taotluse või erakorralise
ettekandega. Selline hoiatuse tegemise võimalus on olnud seni määruse (justiitsministri
25.06.2004 määrus nr 49 „Üldkasuliku töö ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord“
https://www.riigiteataja.ee/akt/13067721) tasandil reguleeritud, kuid mõistlik on see sätestada
seaduses. Määruse kohaselt võib kriminaalhooldusametnik või politseiasutus teha süüdlasele
kaks hoiatust ja kolmanda rikkumise korral peab ta esitama kohtule taotluse või erakorralise
ettekande. Kui tegemist on raske rikkumisega, siis hoiatusi ei tehta ja koostatakse kohe taotlus
või erakorraline ettekanne kohtule. Sama põhimõte jääks kehtima pärast hoiatuse lisamist
seadusesse, kuigi seadus ei täpsusta tehtavate hoiatuste arvu, see jääb endiselt määruse
ülesandeks. Samuti annab seadusest madalamal seisev õigusakt täpsemad juhised ametnikule,
millised rikkumised on sellise raskusastmega, et kohe tuleb esitada kohtule ettekanne, ja
milliste rikkumiste korral võib koostada hoiatuse.
Kuna § 69 lõikega 1 muudetakse ÜKT asendusvormel senise 1 : 2-le asemel 1 : 1-le, mis
tooks kaasa lühemate arestide puhul ebamõistlikult lühikesed ÜKT kohustused, siis
kehtestatakse lühikese aresti asendamise korral minimaalne määratav ÜKT tundide arv 10
tundi. Kuna lõige 6 sätestab muu hulgas ÜKT täitmisele pööramise töö tegemata jätmise
korral selliselt, et tehtud tunnid arvestatakse kantud karistusest maha sama asendusvormeli
järgi, siis on vaja lisada täpsustus alla 10-päevase aresti täitmisele pööramiseks, kuna siin ei
toimi tasaarveldus 1 : 1-le. Näiteks 5-päevase aresti asendamisel ÜKT-ga ei tule teha mitte 5
tundi tööd, vaid minimaalne võimalik ehk 10 tundi. Kui süüdlane teeb 5 tundi tööd ära ja jätab
seejärel kohustuse täitmise pooleli, siis asendusvormeli 1 : 1-le korral ei ole kohtul enam
midagi täitmisele pöörata, kuigi pooled tunnid jäid sooritamata. Seepärast on lisatud lõikesse
6 täiendus, et alla 10-tunnise ÜKT korral arvestab kohus tehtud tunnid proportsionaalselt
maha täitmisele pööratavast arestist. Määratud 5-päevase aresti ja sooritatud 5 tunni ÜKT
korral on isik sooritanud 50% nõutust ning seega saab lugeda, et kantud on pool mõistetud
arestist, ja teine pool pööratakse täitmisele.
KarS § 691
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Paragrahvi 691 lõikesse 2 lisatakse võimalus analoogselt teiste tingimisi kantavate vangistuse
alternatiividega koostada kriminaalhooldusametnikul hoiatuse, kui süüdimõistetu ei allu
elektroonilisele valvele. Rikkumine, mille eest tehakse esmalt hoiatus, peab olema väike,
näiteks ajakava eiramine lühikese ajavahemiku piires või esmakordselt. Sel juhul koostab
kriminaalhooldusametnik kirjaliku hoiatuse. Hoiatusi võib teha kaks ja kolmanda rikkumise
korral esitatakse kohtule ettepanek vangistuse täitmisele pööramiseks. Kui tegemist on raske
rikkumisega, näiteks jalavõru eemaldamisega, siis hoiatust ei koostata, vaid esitatakse kohe
erakorraline ettekanne kohtule. Täpsemad reeglid, millal võib teha hoiatuse ja millal tuleb
esitada ettekanne, sätestab vastav määrus (https://www.riigiteataja.ee/akt/112012011007).
Samuti täpsustab määrus põhimõtte, et kirjalikke hoiatusi võib teha kahel korral, seadus
sätestab vaid üldise hoiatuse koostamise võimaluse. Erinevalt teistest vangistuse
alternatiividest ei ole aga §-s 691 võimalik kriminaalhooldajal taotleda süüdlasele rikkumise
korral täiendavaid kohustusi või elektroonilise valve pikendamist, kuna lühiajalise vangistuse
asendamisel elektroonilise valvega ei määrata süüdlasele kontrollnõudeid ja kohustusi,
mistõttu ei saa neid lisada ka rikkumise korral. Tähtaega ei saa aga pikendada seetõttu, et
elektroonilise valve aeg määratakse vastavalt mõistetud vangistusele asendusvormeliga 1 : 1le ja vangistuse aega ei saa pikendada. Paragrahvis 691 sätestatud elektroonilise valve
kohustuse väiksemate rikkumiste korral võib süüdlast hoiatada ning korduvate rikkumiste või
suurema rikkumise korral pöörab kohus vangistuse täitmisele. Kui süüdlane võtab
elektroonilise valve nõusoleku tagasi, siis hoiatust ei koostata ja kohus pöörab vangistuse
täitmisele ning seejuures ei arvestata vangistusest kantuks juba möödunud elektroonilise valve
aega erinevalt ÜKT-st.
KarS § 692
Paragrahvi 692 lõiget 9 muudetakse ja täiendatakse võimalusega analoogselt KarS §-ga 74
taotleda kohtult lisaks vangistuse täitmisele pööramisele süüdlasele täiendavate kohustuste
panemist, kui tahoiab ravist kõrvale või ei järgi kontrollnõudeid või ei täida talle pandud
kohustusi. Kohus võib määrata kõiki lisakohustusi, mis on ette nähtud KarS § 75 lõikes 2,
sealhulgas elektroonilist valvet, kui isik sellega nõustub. Levinuimad kohustused, mida
rikkumise korral määratakse, on sotsiaalprogrammi suunamine ja vajaduse korral alkoholi või
narkootikumide tarvitamise keelamine. Selleks et määrata täiendavaid kohustusi, peaks ravist
kõrvalehoidmine olema pigem esmakordne. Oluliste rikkumiste, näiteks süstemaatilise ravist
kõrvalehoidmise korral, pöörab kohus vangistuse täitmisele. Kohtul ei ole valikut, kui isik
võtab ravi kohaldamise nõusoleku tagasi või kui ravi katkestatakse kõrvalmõjude või muude
meditsiiniliste näidustuste tõttu. Sel juhul pöörab kohus mõistetud vangistuse täitmisele.
Tähtaja pikendamise võimalust seadusesse ei lisata, kuna mõistetud vangistuse ja ravi pikkus
ei ole omavahel seotud ja rikkumine ei saa olla mõistetud vangistuse ega kohaldatud ravi
pikkuse muutmise aluseks.
Küll aga lisatakse seadusesse võimalus kriminaalhooldusametnikul teha kirjalik hoiatus
süüdlasele, kui ta hoiab ravist kõrvale või ei järgi kontrollnõudeid või ei täida talle pandud
kohustusi. See on analoogne säte kõikide kriminaalhooldusaluste kohta. Eesmärk on vältida
olukorda, kus kriminaalhooldaja peab iga väiksemagi rikkumise korral pöörduma kohtu poole
erakorralise ettekandega. Otstarbekas on esmase ja väikese rikkumise korral võimaldada
kõigepealt kriminaalhooldusametnikul endal rikkumisele reageerida. Hoiatusi võib teha kaks
ja kolmanda rikkumise korral tuleb esitada erakorraline ettekanne. Raske rikkumise puhul
esitab kriminaalhooldusametnik kohe erakorralise ettekande kohtule. Täpsemad juhised
hoiatuste ja ettekande esitamise kohta sisalduvad kriminaalhoolduse standardis ja vastavates
rakendusaktides.

32

KarS § 73
Paragrahvi 73 tekst kehtestatakse tervikuna uuesti, kuna sarnaselt teiste alternatiivkaristusi
käsitlevate paragrahvidega ühtlustatakse terminite süüdimõistetu ja süüdlane kasutamist.
Lisaks täiendatakse lõiget 2 ja kehtestatakse piirang kuriteo toimepanemise ajal alaealisele
isikule osaliselt ärakantava vangistuse (nn šokivangistus) pikkuse määramiseks. Kohe
ärakantav vangistus ei või kesta kauem kui 30 päeva. Ülejäänud mõistetud vangistust ei
pöörata täitmisele, kui süüdlane ei pane katseajal toime uut kuritegu. Kohe ärakantava
vangistuse osa ei ole mõeldud rakendada selliselt, et isik on olnud eelnevalt teatud aja vahi all
ja kohtuotsuse jõustumisel loetakse nn šokivangistus kantuks vahi all oldud ajaga.
Paragrahvi 73 lõikes 3 sisalduv minimaalne kolmeaastane katseaeg muudetakse. Katseajaks
määratakse kaksteist kuud kuni kolm aastat. Siiani on olnud põhjendamatult suur erinevus §des 73 ja 74 sätestatud miinimumtähtaegades ja kokkuleppemenetlustes on kahtlustatavad või
süüdistatavad eelistanud sageli §-i 74 kohaldamist, kuna seal ette nähtud katseaeg on poole
lühem kui § 73 järgi. Paragrahv 73 on mõeldud kohaldamiseks süüdlasele, kes ei vaja
kriminaalhooldusametniku tuge, abi ning järelevalvet ja kelle ainsaks kohustuseks on vältida
katseajal uue kuriteo toimepanemist. Seega lühendatakse KarS §-s 73 minimaalse katseaja
pikkust kaheteistkümne kuuni, et see oleks võrreldav § 74 katseajaga ja kohus saaks määrata
edaspidi katseaja kas § 73 või § 74 alusel konkreetse süüdlase vajaduse järgi, mitte isiku
taotlusel katseaja pikkust silmas pidades. Kohus ei pea alati määrama minimaalset katseaega
ning kohtu valik muutub seetõttu laiemaks, sest maksimaalset viieaastast katseaega ei
muudeta. Kuna karistusest tingimisi vabastamisel ei ole ette nähtud piiranguid, milliste
kuritegude puhul võib seda kasutada, siis ei saa piirata ka karistuse pikkust, mille kohus võib
mõista ning millest siis süüdlase tingimisi vabastada. Seadus ei nõua, et mõistetava vangistuse
pikkus oleks lühem kui määratav katseaeg.
Paragrahvi 73 lõiget 4 muudetakse selliselt, et katseajal uue kuriteo toime panemise korral on
kohtul täiendav võimalus määrata isik elektroonilise valve alla. Kehtiv seadus lubab uue,
ettevaatamatusest toime pandud kuriteo korral määrata isikule uuesti sama § 73 alusel
katseaja või asendada vangistuse üldkasuliku tööga. Lisandub võimalus tahtliku kuriteo toime
panemise korral kohaldada karistusest tingimisi vabastamist koos käitumiskontrolliga ja isiku
nõusolekul allutada ta lisaks elektroonilisele valvele. Kui isik ei ole elektroonilise valvega
nõus, siis seda täiendavat võimalust kasutada ei saa. Kuna elektroonilist valvet saab
rakendada vaid isiku nõuolekul ja see on kirjas §-s 751, siis ei ole vaja nõusolekut siinkohal
täiendavalt korrata. Muudatuse eesmärk on regulatsiooni paindlikumaks muutmine – võib
eeldada, et reeglina mõistab kohus katseajal toime pandud uue tahtliku kuriteo eest
liitkaristuseks reaalse vangistuse. Võib aga esineda olukordi, mil isiku reaalselt vangi
saatmine ei ole otstarbekas – nt kui tegemist on sisult eriliigiliste kuritegudega või kui
kuritegude toimepanemisest on kaua aega möödas jms. Karistusliigi valikul hindab kohus
konkreetseid asjaolusid.
Paragrahvi 73 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks, kuna § 73 kohaldamine on praktikas suuresti
takistatud just selle tõttu, et isik ei tohi olla varem vangistusega karistatud. See nõue ei ole aga
millegagi põhjendatud, eriti juhul, kui varasem vangistusega karistamine on toimunud aastaid
tagasi. Samuti on praktikas probleeme olnud vangistusega karistamise nõude tõlgendamisel.
Näiteks ka ÜKT puhul mõistab kohus esmalt karistuseks vangistuse ja asendab selle ÜKT-ga,
kuid § 73 lõige 6 ei räägi midagi asendamisest. Nii võib lugeda ka ÜKT tegijat vangistusega
karistatuks ning välistada talle § 73 katseaja määramise, mis ei ole aga otstarbekas ega
vajalik.
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KarS § 74
Paragrahvi 74 tekst kehtestatakse tervikuna uuesti, kuna sarnaselt teiste alternatiivkaristusi
käsitlevate paragrahvidega ühtlustatakse terminite süüdimõistetu ja süüdlane kasutamist.
Lisaks täiendatakse lõiget 2 ja kehtestatakse piirang kuriteo toimepanemise ajal alaealisele
isikule osaliselt ärakantava vangistuse (nn šokivangistus) pikkuse osas. Kohe ärakantava
vangistuse pikkus ei või olla pikem kui 30 päeva. Ülejäänud mõistetud vangistust ei pöörata
täitmisele, kui süüdlane ei pane katseajal toime uut kuritegu ning järgib kriminaalhoolduse
ajal käitumiskontrolli nõudeid ja täidab talle pandud kohustusi. Kohe ärakantava vangistuse
osa ei ole mõeldud rakendada selliselt, et isik on olnud eelnevalt teatud aja vahi all ja
kohtuotsuse jõustumisel loetakse nn šokivangistus kantuks vahi all oldud ajaga.
Paragrahvi 74 lõikes 3 lühendatakse minimaalset katseaja pikkust 18 kuult kuue kuuni.
Muudatuse põhjus tuleneb sellest, et millegagi ei ole leidnud tõendamist 18 kuu pikkuse
katseaja määramine minimaalsena. Ka kriminaalhoolduse all olemine on isikule koormav ja
pingutust nõudev ning seetõttu peaks määratav katseaeg olema paindlik ja mitte pikem kui
hädapäraselt vajalik. Katseaja minimaalse tähtaja alandamine võimaldab kohtul, lähtudes
isikust ja toimepandud kuriteost, mõistetavat karistust rohkem individualiseerida ja karistusel
on suurem mõju. Määratava katseaja maksimaalne kolmeaastane määr jääb muutmata. Kuna
karistusest tingimisi vabastamisel ei ole ette nähtud piiranguid, milliste kuritegude puhul võib
seda kasutada, siis ei saa piirata ka karistuse pikkust, mille kohus võib mõista ning millest siis
süüdlase tingimisi vabastada. Seadus ei nõua, et mõistetava vangistuse pikkus oleks lühem kui
määratav katseaeg.
Paragrahvi 74 lõiget 4 täiendatakse
ja luuakse võimalus teha kirjalik hoiatus
kriminaalhooldusalusele, kes ei järgi katseajal kontrollnõudeid või ei täida talle pandud
kohustusi. Sarnaselt võimaldatakse hoiatuse tegemist kõikidele kriminaalhooldusaluste
liikidele, et kriminaalhooldusametnik ei peaks alati pöörduma kohtusse ettekandega ja seega
saaks ametnik ise reageerida väiksematele rikkumistele kirjaliku hoiatusega.
Paragrahvi 74 lõige 5 muudetakse selliselt, et kohtul tekib võimalus katseajal uue kuriteo
toime pannud kriminaalhooldusalusele määrata uuesti karistus KarS § 74 alusel ja süüdlase
nõusolekul rakendada lisaks elektroonilist valvet. Kehtiva seaduse kohaselt võib kohus
ettevaatamatusest toime pandud uue kuriteo puhul kohaldada uuesti karistusest tingimisi
vabastamist. Samuti võib kohus vangistuse asendada ÜKT-ga. Muudatuse jõustumise järel
võib kohus ka katseajal tahtlikult toime pandud uue kuriteo puhul kohaldada karistusest
tingimisi vabastamist, kuid seda vaid koos käitumiskontrolliga ehk § 74 alusel ja süüdlase
nõusolekul isiku täiendavalt allutada elektroonilisele valvele. Kui isik ei nõustu elektroonilise
valvega, siis seda võimalust kasutada ei saa. Muudatuse eesmärk on regulatsiooni
paindlikumaks muutmine – võib eeldada, et reeglina mõistab kohus katseajal toime pandud
uue tahtliku kuriteo eest liitkaristuseks reaalse vangistuse. Võib aga esineda olukordi, mil
isiku reaalselt vangi saatmine ei ole otstarbekas – nt kui tegemist on sisult eriliigiliste
kuritegudega või kui kuritegude toimepanemisest on kaua aega möödas jms.
KarS § 75
Paragrahvi 75 lõikes 2 muudetakse punkti 2 ja lisatakse punkt 21. Kehtivas seaduses on ühes
punktis koos keeld tarvitada alkoholi ja narkootikume. Kui kohus on süüdlasele selle kohustus
pannud, siis kontrollib kriminaalhooldusametnik mõlema aine tarvitamist sellest hoolimata, et
tegelikkuses võib süüdlasel olla probleeme vaid ühe ainega. Mõnikord ongi kohus silmas
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pidanud vaid näiteks narkootikumide tarvitamise keeldu, kuna isikul ei ole probleeme
alkoholi kuritarvitamisega. Seaduse kohaselt on tal aga keelatud alkoholi tarvitada ka väga
väikeses koguses ja kriminaalhooldaja kontrollil ilmnenud alkoholi tarvitamise tõttu pöördub
kriminaalhooldusametnik kohtu poole ettekandega. Selleks et kohus saaks määrata
võimalikult individuaalselt kohustusi, luuakse loetelusse uus punkt. Punkti 21 sõnastust
korrigeeritakse, kasutades seaduses esinevat terminit „narkootiline või psühhotroopne aine“.
Keeld laieneb lisaks sellise aine tarvitamisele ka aine omamisele. Kohustusi saab määrata
kohtuotsustes eraldiseisvatena alates seadusemuudatuse jõustumisest olenemata sellest, kas
kuritegu pandi toime enne või pärast seadusemuudatust.
Paragrahvi 75 lõikes 2 muudetakse punkti 8 ja nimetatakse sotsiaalabiprogramm
sotsiaalprogrammiks. Sotsiaalabi on oma olemuselt riiklike meetmete süsteem, mille
eesmärgiks on parandada inimese toimetulekut igapäevaeluga. Sotsiaalabi saamiseks peab
inimese majanduslik olukord vastama kindlatele kriteeriumitele. Sotsiaalabi subjektideks on
vähese sissetulekuga inimesed, kelle vähene sissetulek on tingitud mingist kindlast põhjusest,
näiteks tervisehäirest vm. Paragrahvi 75 lõike 2 punktis 8 nimetatud programm on küll
suunatud osaleja toimetuleku parandamisele, kuid ei seondu isiku majandusliku olukorraga.
Õigem on nimetada seda sotsiaalprogrammiks, mis tähendab teatud sotsiaalvaldkonnaga
seonduvat programmilist sekkumist.
Paragrahvi 75 täiendatakse lõikega 6, millega antakse kohtule võimalus vabastada süüdlane
talle kohtuotsusega mõistetud katseajaga määratud käitumiskontrollist või käitumiskontrolli
aega lühendada nii, et esialgu määratud katseaeg ise jääb küll kehtima, kuid ilma
käitumiskontrollile
allumise
kohustuseta.
Isiku
ainsaks
kohustuseks
sellisel
käitumiskontrollita katseajal on vältida uue tahtliku kuriteo toimepanemist analoogselt KarS
§-ga 73. Kohtu poole pöördub vastava muudatuse tegemiseks kriminaalhooldusametnik juhul,
kui katseajast koos käitumiskontrolliga on möödunud vähemalt kuus kuud ja
kriminaalhooldusalune on kogu selle aja käitunud väga hästi, järginud eeskujulikult
kontrollnõudeid ja täitnud kõiki talle määratud kohustusi ning samal ajal leiab
kriminaalhooldusametnik, et konkreetse isiku käitumise edasiseks mõjutamiseks ei ole
kriminaalhoolduse intensiivne sekkumine vajalik ja piisab üksnes katseajast.
Kriminaalhooldusametniku ettepanek ei ole kohtule siiski siduv.
KarS § 751
Paragrahvi 751 tekst kehtestatakse tervikuna uuesti, kuna sarnaselt teiste alternatiivkaristusi
käsitlevate paragrahvidega ühtlustatakse terminite süüdimõistetu ja süüdlane kasutamist.
Paragrahvi 751 lõiget 1 muudetakse ja lisatakse võimalus kasutada lisaks liikumispiirangute
järgimiseks mõeldud elektroonilise valve seadmetele ka seadmeid, mille abil on võimalik
jälgida süüdlaselepandud alkoholi või narkootikumide tarvitamise keelust kinnipidamist.
Kuna § 751 reguleerib elektroonilise valve kasutamist, siis ei saa alkoholi või narkootikumide
tarvitamise mõõtmise seadmeid rakendada eraldiseisvatena, vaid koos elektroonilise valvega.
Kui kohus allutab süüdlase elektroonilisele valvele ja lisaks paneb talle kohustuse mitte
tarvitada alkoholi või mitte tarvitada narkootikume, siis saab kriminaalhooldusametnik valida
kolme liiki elektroonilise valve seadmete vahel: 1) nn tavalised koduvalveseadmed, mille abil
on võimalik kindlaks teha, kas isik on oma elukohas või mitte; 2) aktiivjälgimisseadmed,
mille abil on võimalik igal hetkel kindlaks teha, kus isik viibib, 3) alkoholi/narkootikumide
tarbimise mõõtmist võimaldavad seadmed, mille abil saab kindlaks teha nii seda, kas isik on
oma elukohas või mitte, kui ka seda, kas isik on alkoholi tarvitanud või mitte. Alkoholi
tarvitamist mõõtev seade töötab indikaatorvahendi põhimõttel selliselt, et süüdlane peab
seadme märguande peale puhuma sellesse ja samal hetkel teeb seade temast lähedalt pilti, et
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välistada petmisvõimalus. Arvutiprogramm edastab puhumise tulemused ja pildi
keskserverisse, kus automaatselt kontrollitakse nii alkoholi tarbimise näitu kui ka foto
vastavust. Usaldusväärset narkootikumide tarvitamist näitavat seadet ei ole veel elektroonilise
valve seadmete turul saadaval, kuid selle väljatöötamisega tegeletakse, mistõttu on mõistlik
selline võimalus seadusesse lisada. Kuna seadmed, mida konkreetsel juhul kasutatakse, valib
kriminaalhooldusametnik, siis teeb ta valiku vastavalt vajadusele ja võimalustele.
Paragrahvi 751 lõige 3 muudetakse selliselt, et kohtul on võimalik elektroonilist valvet
määrata teise astme kuriteo või esimese astme kuriteo ettevaatamatusest toime pannud isikule
ühest kuust kuni kuue kuuni ja esimese astme kuriteo toime pannud isikule vastavalt ühest
kuust kuni kaheteistkümne kuuni. Eri riikide kogemuse kohaselt on optimaalne elektroonilise
valve tähtaeg kuni kuus kuud, sel ajal on meetmel oluline mõju. Pärast kuue kuu möödumist
on isik piirangutega sedavõrd harjunud, et seadmete jätkuval kasutamisel ei ole enam suurt
mõju. Siiski võib raskemate kuritegude puhul olla vajalik kohaldada pikemat tähtaega,
mistõttu kehtestatakse erinev tähtaeg vastavalt kuritegude raskusele. Samas ei ole muudatus
mõeldud sellisena, et edaspidi teise astme kuritegude puhul kohaldatakse tähtaega kuni kuus
kuud ja esimese astme kuritegude puhul alates kuuest kuust kuni kaheteistkümne kuuni.
Endiselt võib ka esimese astme kuritegude puhul kohaldada tähtaega alates ühest kuust, vaid
lõpptähtaeg on pikem.
Paragrahvi 751 lõikes 5 täpsustatakse viidet punktile, mis sätestab elektroonilise valve
maksimaalse pikendamise aja. Kuigi § 751 lõike 3 muutmise järel ei saa elektroonilise valve
kohaldamisel määrata teise astme kuriteo või esimese astme kuriteo ettevaatamatusest toime
pannud isikule elektroonilist valvet kauemaks kui kuus kuud, siis vajaduse korral saab kohus
esialgset tähtaega pikendada ikkagi 12 kuuni. Sama pikendamise maksimaalne tähtaeg 12
kuuni on ka esimese astme kuritegude puhul.
KarS § 76
Paragrahvi 76 tekst kehtestatakse tervikuna uuesti, kuna sarnaselt teiste alternatiivkaristusi
käsitlevate paragrahvidega ühtlustatakse terminite süüdimõistetu ja süüdlane kasutamist.
Paragrahvi 76 lõige 1 käsitleb teise astme kuriteo või esimese astme kuriteo toime pannud
süüdimõistetu võimalikku vangistusest tingimisi ennetähtaegse vabastamise aega, mis ei
muutu, kuid muudetakse minimaalset aega, mis peab olema süüdimõistetul kantud, et üldse
tekiks võimalus tingimisi ennetähtaegseks vabanemiseks, olenemata mõistetud vangistuse
pikkusest. Senise kuue kuu asemel kehtestatakse minimaalselt ärakantavaks vangistuse ajaks
neli kuud. Lühemat aega ei ole otstarbekas kehtestada, kuna sel juhul ei jõua vangla läbi viia
vangistuse algusega seotud kohustuslikke toiminguid, nagu riskihindamine ja paigutamise üle
otsustamine jne. Kuus kuud ei ole aga millegagi põhjendatud ja piirab asjatult lühema
karistuse saanud kinnipeetavate võimalust tingimisi ennetähtaegseks vabanemiseks.
Paragrahvi 76 lõige 2 ei muutu ning samuti ei muutu sisu poolest lg 3, mis on kehtiva
numeratsiooni järgi lõige 21.
Paragrahvi 76 lõige 4 on kehtiva numeratsiooni järgi lõige 3 ja selle sisu ei ole muudetud.
Paragrahvi 76 lõige 5 on kehtiva numeratsiooni järgi lõige 4 ning see sätestab katseaja
määramise vangistusest tingimisi ennetähtaegse vabastamise korral. Kehtiva seaduse kohaselt
on minimaalne katseaeg üks aasta, mida eelnõus on vähendatud kuue kuuni. Kuna
minimaalne katseaeg määratakse ka neile isikutele, kellel on jäänud vangistust kanda vähem
kui minimaalne katseaeg, siis ka näiteks kolm kuud vangistusest varem vabastatud isikud
peavad katseajal viibima kaksteist kuud, mis ei ole proportsionaalne ega motiveeri
kinnipeetavaid vangistusest ennetähtaegselt vabanema ega hiljem kriminaalhoolduse nõuetele
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alluma. Tingimisi ennetähtaegse vangistusest vabastamise puhul on süüdlane juba suure osa
oma vangistusest ära kandnud ja sageli ei ole vajalik ega põhjendatud tema jätkuv järelevalve
vanglateenistuse poolt. Mõistlik on minimaalset katseaega vähendada kuue kuuni, mis
omakorda on minimaalne aeg, mille jooksul on kriminaalhoolduses mõtet süüdlasega
tegeleda, et aidata tal väljaspool vanglat oma elu korraldada ning samal ajal tema üle
järelevalvet teostada.
Lisaks teeb lõige 4 vahet katseajal ja käitumiskontrollil. Katseaeg määratakse maksimaalselt
kandmata jäänud vangistuse ulatuses, mis võib teoreetiliselt olla isegi kuni kümme aastat, kui
näiteks 20-aastase vangistuse korral peaks isik vabanema ennetähtaegselt poole vangistuse
ärakandmise järel. Samas ei ole otstarbekas ega millegagi põhjendatud kohaldada nii kaua
käitumiskontrolli. Seepärast kehtestatakse erinevus katseaja ja käitumiskontrolli tähtajale. Kui
katseaeg on ärakandmata vangistuse aeg, siis selle sees on käitumiskontrolli maksimaalne aeg
kuni 24 kuud. Kuni ärakandmata vangistuse aeg on lühem kui 24 kuud, siis ei saa olla ka
käitumiskontrolli aeg pikem ja katseaeg ning käitumiskontroll võivad olla ka ühepikkused.
Minimaalne aeg on nii katseajal kui käitumiskontrollil kuus kuud ja seda ka siis, kui
kandmata jäänud vangistuse aeg on lühem kui kuus kuud. Seega määrab kohus tingimisi
ennetähtaegse vabastamise korral isikule katseaja, mis eespool toodud näite puhul oleks 10
aastat ja käitumiskontrolli aja, mis võib olla vahemikus kuus kuud kuni 24 kuud.
Paragrahvi 76 lõige 6 on kehtiva numeratsiooni järgi lõige 41 ja selle sisu ei ole muutunud.
Paragrahvi 76 lõige 7 on kehtiva numeratsiooni järgi lõige 4, kuid seda on täiendatud
võimalusega analoogselt teiste käitumiskontrollile määratavate isikute gruppidega. Kehtiva
seaduse kohaselt saab kohus vaid pöörata vangistuse täitmisele, kui isik rikub kontrollnõudeid
või kohustusi või ei allu elektroonilisele valvele, vaatamata rikkumise suurusele jt asjaoludele.
See aga tähendab, et kui süüdlasele on pandud näiteks kohustus mitte tarvitada alkoholi ja ta
joob pudeli õlut jaanipäeval, siis pööratakse vangistus täitmisele, mis ei ole aga rikkumise
raskust arvestades proportsionaalne. Uus sõnastus võimaldab kohtul kriminaalhooldaja
ettekande alusel panna isikule ka lisakohustusi vastavalt KarS § 75 lõikele 2 ning pikendada
käitumiskontrolli aega kuni katseaja lõpuni, Seega eespool toodud näite korral, kui isik on
vabanenud 20-aastasest vangistusest pärast poole vangistusaja ärakandmist ja tema katseaeg
on 10 aastat ning kohustus alluda käitumiskontrollile näiteks 2 aastat, siis kohus võib
rikkumise korral pikendada käitumiskontrolli aega kuni 10 aastani. Otstarbekas ei ole ilmselt
pikendada kohe ühekorraga nii pikka ajavahemikku, kuna pikendada võib ka mitu korda.
Seevastu, kui ennetähtaegse vabastamise korral jäi isikul vangistusest kandmata näiteks 12
kuud, mis on ka tema katseaja pikkuseks, ja kohus määrab esialgu käitumiskontrolli ajaks
minimaalse 6 kuud, siis saab seda vajadusel pikendada kuni katseaja lõpuni ehk kuni 12
kuuni. Kui katseaeg ja käitumiskontrolli aeg on võrdse pikkusega, siis pikendamise võimalust
ei ole. Muudetud ei ole põhimõtet, et kui kohus pöörab kandmata jäänud vangistuse osa
täitmisele, siis vaatamata möödunud katseajale pööratakse täitmisele kogu kandmata jäänud
vangistuse osa.
Lisaks seadustab lg 7 kriminaalhooldaja poolt kirjaliku hoiatuse tegemise, kui süüdlane ei
järgi kontrollnõudeid või ei täida talle pandud kohustusi. Hoiatus on mõeldud väikestele või
esmakordsetele rikkumistele reageerimiseks, ilma et ametnik kohtule ettekande esitaks.
Kirjalikke hoiatusi võib teha kaks. Kolmanda rikkumise korral peab esitama kohtule
erakorralise ettekande. Raske rikkumise korral esitatakse kohe ettekanne. Näiteks loetakse
rikkumiseks registreerimisele mitteilmumist, kui see ei ole seotud mingi põhjusega.
Esmakordse mitteilmumise korral võiks kriminaalhooldusametnik teha hoiatuse ning selgitada
uuesti mitteilmumisest teatamise korda ning millised on aktsepteeritavad põhjused. Kui
mitteilmumine on korduv ja/või ametnikul ei õnnestu süüdlast pärast mitteilmumist kätte
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saada, siis tuleb lugeda rikkumine raskeks ning esitada erakorraline ettekanne. Analoogselt on
hoiatuse tegemise võimalus sätestatud kõigi kriminaalhooldusaluste liikide puhul. Täpsem
regulatsioon hoiatuse tegemiseks tuleneb kriminaalhoolduse standardist ja teistest vastavatest
rakendusaktidest.
Paragrahvi 76 lõige 8 on kehtiva numeratsiooni järgi lõige 6 ja selle sisu ei ole muutunud.
KarS § 761
Seadust täiendatakse uue paragrahviga 761, mis käsitleb erisusi alaealise isiku tingimisi
ennetähtaegselt vabastamise korral. Lõike 1 punkt 1 reguleerib alaealisena teise astme kuriteo
või esimese astme kuriteo ettevaatamatusest toime pannud süüdlase suhtes kehtestatavat
erisust. Tingimisi ennetähtaegse vabanemise võimaluse aeg on küll sama mis täisealistel
isikutel § 76 lõikes 1, kuid täisealistel isikutel on kohustuslik lisatingimus esimese
ennetähtaegse vabanemise korral nõustumine elektroonilise valvega. Kuna elektroonilise
valvega nõustumiseks on vajalik teatud nõuetele vastava elukoha omamine ja selles elukohas
elavate teiste isikute nõusolek ning materiaalse vastutuse võtmine elektroonilise valve
seadmete eest, siis on praktikas osutunud probleemiks alaealiste vabastamine koos
elektroonilise valve kohustusega. Uus säte võimaldab kohtul vabastada alaealise isiku kohe
esimesel korral ka ilma elektroonilise valve kohustuseta. Samas võib kohaldada ka
elektroonilist valvet analoogselt täisealiste isikutega.
Lõike 1 punkt 2 reguleerib alaealisena esimese astme kuriteo toime pannud isiku tingimisi
ennetähtaegset vabastamist. Kohus võib sellise isiku vabastada analoogselt täisealiste
süüdimõistetutega pärast poole mõistetud vangistusaja ärakandmist, kuid kohus ei pea
kohaldama seejuures elektroonilist valvet. Samas võib kohus elektroonilist valvet kohaldada
süüdimõistetu nõusolekul ja vastavate tingimuste olemasolul. Muudatuse põhjus on analoogne
nagu kirjeldatud teise astme kuritegude puhul lõike 1 punktis 1.
Paragrahvi 761 lõike 2 punkt 1 kohustab kohut vabastama vangistusest tingimisi
ennetähtaegselt isiku, kes on pannud alaealisena toime teise astme kuriteo või esimese astme
kuriteo ettevaatamatusest, kui ta on talle mõistetud vangistuse ajast poole ära kandnud (see ei
või olla vähem kui neli kuud). Vaatamata kohustusele alaealine isik vabastada, peab seda
siiski otsustama kohus, kuna 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. Arvutusliku poole
pealt tähendaks näiteks 3-aastase vangistuse mõistmise korral, et alaealisel isikul tekib
esimest korda võimalus vabaneda pärast 1/3 vangistuse aja ärakandmist ehk pärast 1 aastat ja
kui kohus sellega ei nõustu, siis pärast poole vangistusaja ärakandmist ehk pärast 1 aasta ja 6
kuu pikkust vangistust peab kohus alaealisena kuriteo toime pannud süüdlase vabastama
tingimisi ennetähtaegselt, määrates talle katseaja ärakandmata jäänud karistusaja ulatuses ehk
1 aastat ja 6 kuud ning vahemikus 6 kuud kuni 18 kuud kestva käitumiskontrolli.
Muudatused seoses süüdimõistetuga, kes on kuriteo toime pannud nooremalt kui
kaheksateistkümneaastasena, on tingitud sellest, et kehtiv tingimisi ennetähtaegse vabastamise
regulatsioon ei näe ette eritingimusi alaealistele. Rahvusvahelises praktikas on aga sellised
erisused tavapärased, kuna need on kooskõlas alaealiste erikohtlemise printsiipidega ning
nende eesmärk on vältida vangistuse negatiivset mõju eelkõige noortele õigusrikkujatele.
Lõike 2 p 2 kohustab kohut vabastama vangistusest tingimisi isiku, kes on pannud alaealisena
toime esimese astme kuriteo ning on talle mõistetud vangistusajast ära kandnud kaks
kolmandikku. Muudatuse põhjendused on analoogsed lõike 2 punktiga 1, mis käsitleb teise
astme kuritegu. Arvutusliku poole pealt tähendaks see näiteks maksimaalse lähedase ehk 9-
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aastase vangistuse mõistmise korral, et esimene võimalus tekib alaealisel pärast ½ vangistuse
aja ärakandmist ehk 4 aasta ja 6 kuu järel. Kohustuslik ennetähtaegne vabastamine toimub 2/3
vangistuse aja ärakandmise ehk 6 aasta järel ning seejuures määrab kohus isikule katseaja
kandmata jäänud vangistuse aja ulatuses ehk 3 aastat ning käitumiskontrolli vahemikus 6
kuud kuni 24 kuud.
Lõige 3 viitab §-le 76, mis käsitleb täisealisena kuriteo toime pannud isikute tingimisi
ennetähtaegset vangistusest vabastamist. Ka alaealiste isikute osas kohaldatakse samu sätteid,
välja arvatud tähtaegadest tulenevad erandid.
Lõige 4 on vajalik sellisteks juhtudeks, kui kohus on vabastanud alaealisena kuriteo toime
pannud süüdlase tingimisi ennetähtaegselt vangistusest, kuid isik ei ole järginud
kontrollnõudeid ja kohustusi ning kohus on pööranud tema kandmata jäänud vangistuse osa
täitmisele. Sel juhul esitab vangla uuesti kohtule materjalid isiku tingimisi ennetähtaegseks
vangistusest vabastamiseks vastavalt vangistusseaduse § 76 lõikele 5, pärast 1 aastast
vangistuse kandmist, kui kohus ei ole sätestanud pikemat või lühemat tähtaega. Kui nüüd
alaealisena kuriteo toime pannud süüdlase suhtes on saabunud § 761 lõikes 2 sätestatud
tähtaeg, siis kohus ei pea isikut enam kohustuslikult vabastama ennetähtaegselt.
KarS § 77
Seni lõikes 2 olnud viide KarS § 76 kolmandale lõikele asendatakse viitega lõikele 4 (vt § 76
muudatusi).
KarS § 78 p 1
Muudetav säte reguleerib katseaja arvestamist. Tingimisi karistamise korral (§-d 73–75)
määratakse katseaeg, mille algust arvestatakse karistusest tingimisi vabastamise korral
kohtulahendi kuulutamisest. Uue kuriteo toimepanemisel pööratakse tingimisi mõistetud
karistus täitmisele. See on põhjendatav asjaoluga, et kuritegu on iseenesest karistatav ja selle
täitmisele pööramine on sisuliselt juba mõistetud karistuse kohaldamine. KarS §-s 75
sätestatud käitumiskontrolli nõuete kohaldamine enne kohtuotsuse jõustumist on aga
vastuolus PS §-ga 22, mille kohaselt isikut saab käsitada kuriteos süüdiolevana alles pärast
süüdimõistva kohtuotsuse jõustumist. Kui katseaeg iseenesest ei ole isikule koormav –
kohustus elada ilma kuritegusid toime panemata on inimese normaalne igapäevane seisund,
mitte täiendav koormus – siis käitumiskontrolli nõuetele allumine võib isikule kaasa tuua
olulisi piiranguid (nt kohustus hüvitada kuriteoga tekitatud kahju või küsida luba elukohast
lahkumiseks või töökoha vahetamiseks). Enne kohtuotsuse jõustumist – kui isiku süüküsimus
ei ole veel lõplikult otsustatud – on käitumiskontrolli nõuete järgimine isiku põhiõiguste
põhjendamatult suur riive. Siit tulenebki vajadus alustada käitumiskontrolli nõuete järgimist
alles pärast kohtuotsuse jõustumist. Kehtiva regulatsiooni puudusele on tähelepanu juhtinud
ka õiguskantsler18.
Paragrahvi 78 punkti 2, mis sätestab katseaja alguse tingimisi vangistusest ennetähtaegse
vabastamise korral, täiendatakse viitega uuele §-le 761. Sisuliselt ennetähtaegse vabastamise
korral katseaja alguses muudatusi ei tehta, samuti ei muutu senisega võrreldes ÜKT (§ 69)
tegemise kohustuslik algusaeg – see on endiselt kriminaalmenetluse seadustikust tulenev
üldine kohtulahendi jõustumise aeg.
18

http://oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_margukiri_kaitumiskontrolli_rakenda
mine_kohtuotsuse_kuulutamisest.pdf
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KarS § 81
Paragrahvi kehtiv lõike 2 redaktsioon näeb ette, et süütegu inimsuse vastu, sõjasüütegu ja
süütegu, mille eest on ette nähtud eluaegne vangistus, ei aegu. Sätet tuleb täiendada selliselt,
et aegumatuks loetakse ka genotsiid ja agressioonikuritegu. Sellekohane rahvusvaheline
kohustus tuleneb Eestile Rooma statuudi art-st 29. Samuti on genotsiidi ja agressioonikuriteo
aegumatus tunnustatud rahvusvahelise tavaõigusena. Teiseks asendatakse sõna süütegu
sõnaga kuritegu. Kõik KarS-s sätestatud inimsusevastased ja sõjasüüteod on kuriteod. Kui
seadusandja peakski vajalikuks väiksema tähtsusega sõjasüüteo muuta karistatavaks
väärteona, ei oleks sellele aegumatuse põhimõtte kohaldamine proportsionaalne.
KarS § 81 lg 3 näeb väärtegude aegumistähtajaks ette kaks aastat, tehes üldosalise erandi
maksuväärtegudele ja konkurentsiväärtegudele. Kuna eksisteerib veel teisi valdkondi, milles
kaheaastane tähtaeg on reeglina väärteoasja menetlemiseks ebasobiv, võimaldab muudatus
KarS-i üldosa kasuistlikust loetelust säästes eriosaliselt ette näha teatud väärtegude korral
erandliku kolmeaastase aegumistähtaja. Muudatus nõuab haruseaduste vastutuse peatükkide
muutmist.
Süüteo aegumistähtaja kulgemise alguseks ei loeta edaspidi süüteo toimepanemise hetke KarS
§ 10 tähenduses, mis omistab õigusliku tähtsuse üksnes toimepanija tegutsemise või
tegevusetuks jäämise ajale, vaid seob aegumistähtaja kulgema hakkamise süüteo
lõpuleviimisega. Karistusõiguse teoorias omaksvõetud arusaama kohaselt loetakse süütegu
lõpuleviiduks, kui toimepanija on realiseerinud kõik selle koosseisu tunnused. Viimasest
järeldub, et materiaalse ehk tagajärjedelikti korral algab aegumistähtaja kulg
muudatusettepaneku kohaselt alles koosseisupärase tagajärje saabumisest. Kui
koosseisupärane tegu ja tagajärg on teineteisest lahutatud pikema ajavahemikuga, hakkab
aegumistähtaeg kulgema alles tagajärje ilmnemisel. Juhul kui tagajärg kujutab endast ajas
pidevalt korduvat sündmust või sooritust (nt pensionikelmuse korral avaliku võimu poolne
perioodiline väljamaksete tegemine kui pidev varalise kasu saamine toimepanija jaoks),
hakkab aegumistähtaeg kulgema viimase sellise sündmuse või soorituse aset leidmisest.
Eriosa koosseisudes, mille kohaselt on karistatav üksnes tegu (n-ö formaalne delikt), samuti
süüteokatse korral, hakkab aegumistähtaeg kulgema nende koosseisude tunnuste
realiseerimisest. Seega seab muudatusettepanek edasiselt süüteo aegumistähtaja sõltuvusse
eriosa vastava koosseisu spetsiifikast. Ka Saksa StGB § 78a kohaselt hakkab tagajärjedelikti
korral aegumistähtaeg kulgema tagajärje saabumisest.
Lõikes 8 tehakse muudatused seoses väärtegude aegumise uuenemisega. Kehtiva
regulatsiooni kohaselt on teatud liiki väärtegude aegumise uuenemine välistatud – nii
aegumise tähtaeg kui ka aegumise uuenemise tähtaeg on 3 aastat. Seega muutuks mõttetuks
aegumise peatumine väärtegude puhul. Muudatuse kohaselt väärteo aegumine ei uuene, kui
väärteo lõpuleviimisest on möödunud kolm aastat. Kui väärteo aegumistähtaeg on kolm
aastat, ei uuene aegumine, kui väärteo lõpuleviimisest on möödunud neli aastat.
KarS § 82
Paragrahvi 82 täiendatakse lõikega 21., 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 RKKK 3-1-1-118-09, p-d 12–16). Arvestades KarS § 82 lg-s 1 ette nähtud
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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
sisuliselt uue kohtuotsuse täitmise raames. Seetõttu ei peaks kohtuotsuse täitmise aegumine
KarS § 65 lg 2 kohaldamist välistama.

3.2. KarS-i eriosa
3.2.1. Läbivad muudatused kuriteokoosseisudes
3.2.1.1. Väärteoprejuditsioon
KarS näeb mitmetes süüteokoosseisudes ette nn väärteoprejuditsiooni (lad praeiudicium –
eelmõistmine, eelkaristamine) – vastutuse kuriteo eest, kui sama teo eest on varem kohaldatud
väärteokaristust. Isiku karistamine kuriteo eest tingimusel, et ta on varem sama teo eest
karistatud väärteokaristusega, tähendab sisuliselt kuriteokaristuse kohaldamist väärteo – ehkki
korduva väärteo – eest. Väärteo varasem toimepanemine ei muuda uut väärtegu raskemaks,
sest selle ebaõigussisu jääb ikka samaks, ei ületa väärteo raskuse künnist ega ulatu kuriteo
ebaõiguseni. Õigusriiklikult tähendab väärteoprejuditsioon topeltkaristamise keelu rikkumist,
sest uue teo eest kuriteokaristuse kohaldamisega karistatakse isikut sisuliselt veel kord juba
toimepandud ja karistuse pälvinud väärteo eest. Väärteoprejuditsioon kujul, nagu see on
praegu mitmetes karistusseadustiku eriosa koosseisudes ette nähtud, ei ole kooskõlas PS § 12
lg 1 esimesest lausest tuleneva õigusloome võrdsuse põhimõttega.19 Mitmed
väärteoprejuditsiooni sätestavad kuriteokoosseisud kohtlevad varem sama teo eest karistatud
isikuid ebavõrdselt, seades sama teo eest väärteokorras karistatud isikud ebasoodsamasse
olukorda kui sama teo eest kriminaalkorras süüdi tunnistatud isikud. Näiteks kehtiva KarS
§ 258 lg 1 p 4 kohaselt on kuriteona karistatav Eesti Vabariigi riigipiiri või ajutise
kontrolljoone ebaseaduslik ületamine, kui süüdlasele on sama teo eest kohaldatud
väärteokaristust. Samas ei ole kuriteona karistatav Eesti Vabariigi riigipiiri või ajutise
kontrolljoone ebaseaduslik ületamine isiku poolt, keda on karistatud kriminaalkorras nt KarS
§ 258 lg 2 p 1 järgi riigipiiri või ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületamise eest
vägivallaga. Sellisel ebavõrdsel kohtlemisel saab vaevalt olla mõistlikku põhjendust, mistõttu
on tegemist meelevaldse ebavõrdse kohtlemisega. Siiski tuleb rõhutada, et
väärteoprejuditsiooni väljajätmine eriosa koosseisudest ei tähenda süstemaatilisusest
loobumist § 199 lg 2 punktis 9; ka lisatakse süstemaatilisus § 2601 lg 1 punkti 1, § 3651
lõikesse 1 ja § 3652 lõikesse 1. Väärteoprejuditsioon jäetakse välja § 1821 lg-st 1, § 3651 lg-st
1, § 3652 lg-st 2, § 375 lg-st 1, § 376 lg-st 1, § 3761 lg-st 1, § 3762 lg-st 1, § 391 lg-st 1, § 393
lg-st 1. Väärteoprejuditsiooniga koosseisud §-des 258, 395, 396, 399, 401, 402 tunnistatakse
kehtetuks.

19

Riigikohtu väljakujunenud praktika kohaselt nõuab PS §-st 12 lg 1 esimesest lausest tulenev õigusloome
võrdsuse põhimõte üldjuhul, et seadused ka sisuliselt kohtleks kõiki sarnases olukorras olevaid isikuid
ühtemoodi. Selles põhimõttes väljendub sisulise võrdsuse idee: võrdseid tuleb kohelda võrdselt ja ebavõrdseid
ebavõrdselt. Keeldu kohelda võrdseid ebavõrdselt on rikutud, kui kahe isiku, isikute grupi või olukorra
ebavõrdne kohtlemine on meelevaldne. Meelevaldseks saab ebavõrdset kohtlemist pidada siis, kui selleks ei
leidu mõistlikku põhjust. Vt nt RK 3-1-3-10-02 p 36, 3-4-1-2-05 p 39 ja 3-4-1-8-08 p 20.
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3.2.1.2. Korduvus
Karistusseadustik näeb ette kuriteo toimepanemise korduvalt koosseisulise kvalifitseeriva
tunnusena, nt § 141 lg 2 p 6: isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas jaos
sätestatud kuriteo või § 151 lg 2 p 2: … isiku poolt, keda on varem karistatud sellise teo eest.
Enamasti peetakse korduvuse all silmas nii faktilist kui ka juriidilist retsidiivi, st korduvus ei
sõltu sellest, kas isik on pannud toime mitu kuritegu ning teda karistatakse nende eest ühes
menetluses või on ta kuriteo eest varem karistatud (eespool näitena toodud § 151 lg 2 p 2, aga
ka § 264 lg 1 p 1 või § 372 lg 2 p 1 on kahetsusväärsed erandid, mis on ilmselt tingitud
seadusandlikust hooletusest). Korduvus kui eriosas ettenähtud kvalifikatsioon on põhjendatud
asjaoluga, et korduvalt, eelkõige sama liiki kuriteo toime pannud isiku süü on suurem, ta ei
ole teinud varasemast karistusest vajalikke järeldusi või on ta siis sedavõrd sügavalt
negatiivse sotsiaalõigusliku meelestatusega, et paneb kuritegusid toime korduvalt või koguni
süstemaatiliselt. Eelmised karistused peavad kujutama endast isikule tehtud hoiatust, kuid
uute tegude toimepanemisega näitab ta, et ei ole õppust võtnud, mis suurendab vastavalt isiku
süüd. Seega on ikkagi tegemist karistamisega konkreetse teo eest. Korduvuse arvestamine ei
ole põhimõtteliselt vastuolus ne bis in idem-keeluga, see ei kujuta endast ka Euroopa
Inimõiguste Kohtu praktika kohaselt ne bis in idem-põhimõtte rikkumist. Riikides, kus ei
kasutata korduvust kvalifitseeriva tunnusena (nt Saksamaa, Soome), võetakse korduvust
süüdistatava kahjuks arvesse süüd suurendavana või eripreventiivsest aspektist lähtuvalt.
Kindlasti tuleb korduvuse sisu kõikides eriosa koosseisudes ühtlustada ning sõnastada
selliselt, et see hõlmaks nii juriidilist kui faktilist retsidiivi (vt ka eespool p 1), seega: isiku
poolt, kes on varem toime pannud ….
Seni on KarS-i eriosa kasutanud ainult eriretsidiivi, st raskendavaks asjaoluks loetakse
samaliigilise kuriteo, mitte aga mistahes kuriteo varasem toimepanemine. Samaliigilise all ei
mõelda enamasti mitte ainult samas paragrahvis sätestatud süütegu, vaid ka liigilt lähedast (nt
§ 200 lg 2 p 4: röövimine, röövmõrv ja väljapressimine). Seda põhimõtet tuleks ka edaspidi
järgida. Sõnastus vähemalt teist korda kujutab aga samas paragrahvis sätestatud teo
korduvust, seega eriretsidiivi. Eelnõu seadis eesmärgiks igal konkreetsel juhul otsustada, kas
rakendada eriretsidiivi sama koosseisu mõttes või retsidiivi ühe liigi raames (peatükk või
jagu). Iseenesest näitab korduvus isiku ja kuritegeliku käitumise seost, süüdlase hoolimatut
suhtumist õiguskorda ning soovi teostada oma huvisid õigusvastasel viisil.20 Seega tuleb
lugeda korduvus raskendavaks asjaoluks sellistes süüteoliikides, kus isiku ja kuritegeliku
käitumise seos on tüüpiline. Mõistagi tuleb arvestada ka kriminoloogilist tausta, lugedes
korduva kuriteo rangemini karistatavaks nende kuriteoliikide korral, mis on enam levinud ja
mida pannaksegi sageli toime korduvalt (nt vargused ja üldse varavastased süüteod).
Eeltoodust tulenevalt on korduvus ühtlustatud järgmistes sätetes: § 199 lg 2 p 4, § 201 lg 2 p
1, § 202 lg 2 p 2, § 209 lg 2 p 1 ja § 214 lg 2 p 1, nähes ette korduvuse varavastaste
kuritegude eest. Kehtetuks on tunnistatud korduvuse tunnus § 264 lg 1 punktis 1 ja § 271
lõikes 2.

3.2.1.3. Kuritegelik ühendus
KarS §-d 255 ja 256 näevad ette vastutuse kuritegelikku ühendusse kuulumise ja selle
organiseerimise eest. Kui kuritegeliku ühenduse liikmed on pannud toime muid kuritegusid,
moodustub § 255 või 256 ja vastava kuriteo kogum.21 See tähendab, et kui kuritegeliku
ühenduse raames on toime pandud mõni kuritegu, mõistetakse isik süüdi ideaalkogumi
20
21

Vt nt StGB-Schönke/Schröder § 46/31.
KarSK § 255/6.
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alusel.22 Karistus võib sealjuures ulatuda raskema sanktsiooni ülemmäärani (§ 255 korral kuni
12-aastase vangistuseni). KarS-i eriosas on mitmed koosseisud, mis ei pea seda lahendust
piisavaks ning näevad ette kvalifitseeritud koosseisu tunnusena kuritegeliku ühenduse. Neid
koosseise võib liigitada järgmiselt vastavalt sellele, kas kuritegelik ühendus on iseseisev eriti
raskendav asjaolu, nt § 199 lg 3 (karistus kuni 10 aastat vangistust) või raskendav asjaolu
koos grupiga, nt § 200 lg 2 p 7 (kuni 15 aastat vangistust) või § 201 lg 2 p 4 (kuni 5 aastat
vangistust). Teatavasti kujutab koosseisuline raskendav asjaolu endast erinormi vastava
iseseisva koosseisu suhtes, nt vargus sissetungimisega (§ 199 lg 2 p 8) neelab § 266 ning
viimast ei kohaldata.23 Seega tekib olukord, kus teatud juhtudel vastutab isik ainult vastava
kvalifitseeritud koosseisu alusel, teatud juhtudel aga kogumis §-ga 255, kusjuures esimesel
juhul võib kuriteo toimepanemine kuritegelikus ühenduses olla §-ga 255 võrreldes vastutust
kergendav (§ 199 lg 3) või raskendav (§ 200 lg 2 p 7). Olukord, kus osa koosseise näeb ette
kuritegeliku ühenduse iseseisvana, teisel juhul aga koos grupiga, loob ebavõrdse kohtlemise
nii ülaltoodud punktide a ja b vahel kui ka võrreldes §-ga 255. Pealegi muutub nii § 255 üldse
mõttetuks vähemalt nende koosseisude osas, milles sisaldub kuritegelik ühendus raskendava
asjaoluna. Ka ei saa pidada õigeks grupi ja kuritegeliku ühenduse sisaldumist ühes
raskendavas asjaolus, sest nende kaastäideviimisvormide ebaõigussisu ei ole võrdne.
Eeltoodust tulenevalt näeb eelnõu ette jätta eriosast välja kuritegelik ühendus raskendava või
eriti raskendava asjaoluna ning kohaldada vastaval juhul kuritegude ideaalkogumit.
Kuritegelik ühendus kui kvalifitseeriv asjaolu jäetakse välja järgmistest sätetest: § 184 lg 21 p
2, § 199 lg 3, § 200 lg 2 p 7, § 201 lg 2 p 4, § 202 lg 2 p 1, § 209 lg 2 p 3, § 214 lg 2 p 4, §
215 lg 3 p 2, § 394 lg 2 p 4, § 418 lg 3 ja § 4181 lg 3.

3.2.1.4. Juriidilise isiku vastutus
Kehtivas karistusõiguses on juriidilise isiku vastutus süüteo eest ette nähtud spetsiaalsuspõhimõtte alusel – kui see on karistusseaduses eraldi lõikega sätestatud. Reeglina on sellise
sätte kehtestamisel lähtutud teo majanduslikust laadist või rahvusvahelisest kohustusest, mis
nõuab
juriidilise
isiku
vastutust.
On
prognoositav,
et
rahvusvahelise
kriminaliseerimiskohustuste süsteemi tihenedes kasvab pidevalt kuritegude osakaal, mille
puhul rahvusvaheliselt on juriidilise isiku vastutus nõutav. Eeltoodut arvestades jääb eelnõu
kehtiva spetsiaalsuspõhimõtte juurde, kus igas süüteokoosseisus, mis võimaldab juriidilise
isiku vastutust, peab see olema eraldi sätestatud. Selle süsteemi eelis on status quo hoidmine.
Selle, kas juriidilise isiku vastutus peaks kohalduma, otsustab seadusandja, võttes aluseks
ühiskondliku reaalsuse ja rahvusvahelised kohustused. Eelnõu lähtub ühtlasi eeldusest, et
juriidilise isiku vastutus on võimalik praktiliselt iga süüteo puhul, mistõttu vastav lõige on
lisatud nendesse paragrahvidesse, kus see praegu puudub. Erisubjektiga koosseisudesse,
seksuaalsüütegude (§-d 141–147) ja liiklussüütegude (§-d 422–430) koosseisudes, samuti
provotseeritud tapmise (§ 115) ja lapsetapmise (§ 116) koosseisu ei ole lisatud juriidilise isiku
vastutust. Ka ei ole juriidilise isiku kriminaalvastutust rahvusvaheliste kuritegude eest
rahvusvahelisel tasandil praeguseks veel sätestatud, mistõttu seda ei tehta ka kõnesolevas
eelnõus.
Paragrahvide 113, 120, 123, 124, 129, 130, 131, 132, 139, 148, 149, 150, 158, 186, 195, 203,
2352, 2353, 236, 238, 243, 245, 249, 250, 262, 265, 278, 308, 314, 315, 316, 3161, 322, 341,
348, 404 ja 419 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahve täiendatakse lõikega 2, mis näeb
ette juriidilise isiku vastutuse.
22
23

A. Soo. Kuritegeliku ühenduse mõiste. – Juridica 2010/II, lk 151.
KarSK § 199/33.
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Paragrahve 117, 119, 135, 136, 140, 152, 153, 156, 161, 174, 183, 187, 188, 2171 ja 239
täiendatakse lõikega 3, mis näeb ette juriidilise isiku vastutuse.
Nende sätete täiendamine juriidilise isiku vastutusega, mida ka muul põhjusel muudetakse, on
toodud seletuskirjas vastava paragrahvi muudatuste juures

3.2.1.5. Näo varjamine kui raskendav asjaolu
Mitmed KarS-i eriosa koosseisud näevad ette raskendava asjaoluna kuriteo toimepanemise
näo varjamisega näokatte või maskiga või muul viisil, mis takistas isiku tuvastamist. Selline
raskendav asjaolu ei ole üldjuhul kooskõlas PS § 22 lõikes 3 sisalduva enese mittesüüstamise
privileegiga. Isikut ei saa karmimalt karistada selle eest, et ta ei tee õiguskaitseorganil
kergemaks enda isiku tuvastamist ja seega tabamist. Samuti võib näo varjamine nt röövimise
või sissetungimise korral olla hoopis teguriks, mis vähendab vägivaldse konflikti tekkimise
ohtu ning seda ei saa tingimata lugeda raskendavaks asjaoluks. Seetõttu näebki eelnõu ette
vastava sätte kehtetuks tunnistamise. Tunnus jääb kehtima üksnes KarS § 239 lg 2 koosseisus
(süüteo toimepanemine massilise korratuse ajal).

3.2.2. Muudatused KarS-i eriosas peatükkide kaupa
8. peatükk
Inimsuse ja rahvusvahelise julgeoleku vastased süüteod
KarS-i 8. peatükki on seadustiku jõustumisest alates tehtud üksnes mõned kosmeetilised
täiendused. Samas on rahvusvahelises kriminaalõiguses toimunud hüppeline areng: jõustunud
ja rakendunud on rahvusvahelise kriminaalkohtu statuut, märkimisväärselt on suurenenud
kohtupraktika maht ja arenenud dogmaatika. Enam ümbertöötamist vajab sõjakuritegude osa,
s.o 8. ptk 4. jagu, sest selles ilmnevad eeltoodu arvestamata jätmisest tingitud puudused kõige
reljeefsemalt ja tuleb tõdeda, et praegune seadustiku tekst on küllaltki suures osas vastuolus
rahvusvahelisest õigusest Eestile tulenevate kohustustega. Sõjakuriteod on rahvusvahelises
õiguses sätestatud esmalt Genfi 1949. a konventsioonides24 (GK) ja nende 1977. a esimeses
lisaprotokollis25 (LP I). Suurem osa rahvusvahelises relvakonfliktis toimepandud
sõjakuritegudena on karistatavad ka Rooma statuudi26 art 8 alusel.
Peatükis tehtavad muudatused võib jagada järgmiselt: koosseisude sõnastuse täiendamine ja
täpsustamine, puuduvate koosseisude lisamine, koosseisude privilegeeringute ja
kvalifikatsioonide lisamine, sanktsioonide muutmine.
Eelnõuga muudetakse §-de 88, 91, 93, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 106, 107, 108 ja 112 tekst
ning § 96 sanktsioon. Seadustikku täiendatakse §-dega 981, 1001, 1021, 1022 ja 1023.

24

1949.aasta 12.augustil Genfis toimunud rahvusvahelisel konverentsil tunnustati reegleid, mis reguleerivad
vaenupoolte käitumist sõjaolukorras. Arvutivõrgus: https://www.riigiteataja.ee/akt/79239,
https://www.riigiteataja.ee/akt/79249, https://www.riigiteataja.ee/akt/79251,
https://www.riigiteataja.ee/akt/79260
25
12. augusti 1949 Genfi konventsioonide 8. juuni 1977 (I) lisaprotokoll rahvusvaheliste relvakonfliktide ohvrite
kaitse kohta. RT II 1999, 21, 121 (https://www.riigiteataja.ee/akt/79264)
26
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuut (RT II 2002, 2, 5, https://www.riigiteataja.ee/akt/27547)
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KarS § 88
Tulenevalt Rooma statuudi art-st 28 on muudetud § 88 lg 1 teksti. KarS ei näe praegu ette
ülema vastutust olukorras, kus ülem küll ei ole andnud korraldust rahvusvahelise kuriteo
toimepanekuks, sellega nõustunud või jätnud teo toimepanemise takistamata, kuid peale
sellise kuriteo toimepanemise ilmsiks tulekut ei ole astunud samme selleks, et esitada kuriteo
asjaolud uurimiseks ning süüdistuse esitamiseks pädevale asutusele. Paragrahvi regulatsiooni
kohaldatakse peatükis sätestatud kuritegudele, mitte aga väärtegudele.
KarS § 91
KarS § 91 koosseis ei vasta Rooma statuudi muudatuse27 sisule, õige ei ole koosseisuteo
sidumine terminiga sõda. Sellist terminit Rooma statuudi kavandatav muudatus ei sisalda.
Samuti on sõja mõiste II maailmasõja järgses rahvusvahelises õiguses asendunud teiste,
paindlikumatega: relvajõu kasutamine, agressiooniakt, relvakonflikt. Välja on jäetud
koosseisus sisalduv viide rahvusvahelisi kokkuleppeid rikkuvale või riigi enda antud
julgeolekutagatisi rikkuvale sõjale. Need mõlemad kujutavad endast ju samuti agressiivset
sõda. Koosseisu sõnastamisel on lähtutud Rooma statuudi muudatusest, defineerides
agressioonikuritegu agressiooniakti kaudu. Lõikes 2 sisalduv agressiooniakti määratlus
tuleneb samuti Rooma statuudi muudatusest, kuid seda on üldistatud.
Senises KarS-s puudub rida sõjakuritegude koosseise, mis on Rooma statuudi, Genfi 1949. a
konventsioonide ja nende 1977. a I LP kohaselt ning tulenevalt rahvusvahelisest tavaõigusest
sõjakuriteod: vaenlase reeturlik ründamine; kuulutamine, et armu ei anta; lapse kaasamine
relvakonflikti ja inimkilbi kasutamine. Kuigi osa neist tegudest on võimalik karistada
tavakuritegudena, ei ole selline olukord vastuvõetav. Esmalt on sõjakuritegudel teatud
sümbolväärtus. Isik, kes tunnistatakse süüdi sõjakuriteo toimepanemises, saab seega
kvalitatiivselt teistsuguse reaktsiooni osaliseks kui tavakuriteo toime pannud isik. Rooma
statuudi art 17 lg 2 p a kohaselt võib rahvusvahelis-õiguslikult sõjakuriteona käsitatava teo
toime pannud isiku tavakuriteo eest karistamisel tekkida olukord, kus RVKK hindab Eesti
justiitssüsteemi käitumist kui tahtmatust isikut sõjakuriteo eest karistada ja soovi kaitsta
asjaomast isikut kriminaalvastutuse eest artikli 5 kohaselt kohtu jurisdiktsiooni alla kuuluvate
kuritegude toimepanemise eest. Teiseks väärib märkimist, et põhimõtteline erisus võrreldes
tavakuritegude koosseisudega seisneb asjaolus, et sõjakuriteod on tulenevalt sõjakuritegude ja
inimsusevastaste kuritegude suhtes aegumistähtaja mittekohaldamise konventsiooni art 1
punktist a ja KarS § 82 lg-st 2 aegumatud.
KarS § 93
Muudetakse sätte pealkirja, mis viiakse vastavusse paragrahvi sisuga. Esimeses lõikes
asendatakse koosseisutegu „säilitamine“ sõnaga „hoidmine“, kuivõrd säilitamine on pigem
suunatud riknemise vältimisele. Lõike 2 sanktsioonist jäetakse välja sundlõpetamine (vt § 46
muudatused).
KarS § 95

27
Artikkel 8bis, rahvusvaheliselt jõustumata, kuid Eesti suhtes siduv. Vt Rahvusvahelise Kriminaalkohtu
Rooma statuudi muudatuste ratifitseerimise seadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/212022013001.
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Kehtivat koosseisu täiendatakse, lisades …nendele juurdepääsu takistamise. Keelatud ei ole
mitte üksnes tsiviilelanike ründamine või varude hävitamine, karistatav peab olema ka
ligipääsu takistamine olulistele elatusvajadustele ja -vahenditele, nt ei tohi põldu põlema
panna jms.
Paragrahvi sanktsioon muudetakse raskemaks.
KarS §-d 95, 96, 97, 99 ja 102
Sõjakuritegusid käsitlevatest sätetest on muudetud §-d 97, 99 ja 102, täiendades koosseisude
sõnastusi tulenevalt konventsioonide ja LP I artiklitest raskete rikkumiste kohta. Nii ei sisalda
koosseisud praegu vastutust teo eest, millega tõsiselt ohustatakse kaitstud isiku füüsilist või
vaimset tervist või isikupuutumatust (LP I art 11 lg 4). Koosseisud sätestavad põhjendamatult
erinevalt (või üldse mitte) vastutuse seksuaalse vägivalla eest.
Praeguses KarS-i sõnastuses on põhjendamatuid erinevusi sanktsioonimäärades sama sisuga
kuritegude eest ning arusaamatu on sanktsioonide võrdlev raskus ka sisult erinevate
kuritegude vahel. Nii nt on võimatu selgitada, miks tuleb §-s 114 sätestatud mõrva eest
karistada vangistusega 8–20 aastat või eluaegse vangistusega, kuid §-des 95 ja 96 sätestatud
sõjakuriteo eest, mille koosseisu alternatiivide hulka kuulub mh paljude inimeste surma
tahtlik põhjustamine, nähakse ette üksnes vangistus 5–15 aastat või eluaegne vangistus; §-s 97
või 99 puudub aga üldse võimalus eluaegset vangistust mõista – seda hoolimata asjaolust, et
nende koosseisutegudena hõlmatakse potentsiaalselt ka määratlemata hulga inimeste tapmine.
Sanktsioonivahemike korrastamisel lähtub eelnõu sellest, et esiteks on rahvusvaheliste
õigushüvede vastaste kuritegude puhul tegemist olemuslikult väga raskete kuritegudega, mida
tüüpiliselt pannakse toime, kasutades ära süsteemselt tagatud võimupositsiooni kannatanu
suhtes. Seetõttu on mitmete koosseisude puhul kvalifitseeritud koosseisus (§-d 97 ja 102)
sanktsiooni piire muudetud.
KarS §-d 98, 99, 102 ja 106
Paragrahvides 98, 99, 102 ja 106 on täpsustatud kaitstava objekti mõistet. Rahvusvahelise
õiguse kohaselt tuleb sõjakuriteona karistada ka ÜRO rahuvalvemissiooni esindaja ründamise
eest. Paragrahvi 106 lisatakse ÜRO rahuvalvemissiooni sõidukid ja muud objektid. KarS §-d
98 ja 99 näevad ette karistuse kinnipeetud isikute, sh sõjavangide ja interneeritud tsiviilisikute
väärkohtlemise eest. Vahet ei tehta rahvusvahelisel ja mitterahvusvahelisel relvakonfliktil.
Genfi konventsioonide II lisaprotokolli artikkel 5(1) kehtestab lisagarantiid isikutele, kes on
„interneeritud või peetud kinni seoses relvakonfliktiga“. Samuti peab Genfi konventsioonide
II lisaprotokolli artikkel 6(5) kohaselt võimul olev riik kaaluma võimalikult laia amnestia
andmist isikutele, kes osalesid relvakonfliktis, või neile, „[...] kelle vabadus oli piiratud seoses
relvakonfliktiga olenemata sellest, kas nad olid interneeritud või kinnipeetud.“ Interneerimine
rahvusvahelises humanitaarõiguses viitab isiku kinnipidamisele julgeolekukaalutluste, mitte
aga õigusvastase käitumise tõttu. Arvestades, et humanitaarõigus ei anna õiguslikku
hinnangut tsviilisiku vahetule osalemisele relvakonfliktis, tuleb eeldada, et humanitaarõigus
lubab ka julgeolekukaalutlustel vabaduse võtmist ehk interneerimist, sh ka muus kui
rahvusvahelises relvakonfliktis. Ometi peavad rahvusvahelise humanitaarõiguse kohaselt ka
neile isikutele olema tagatud põhigarantiid. Nende põhigarantiide eiramise teatud juhtumid on
aga samuti rahvusvahelis-õiguslikult sõjakuriteona karistatavad. Sel põhjusel on §-de 98 ja 99
teksti täiendatud.
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KarS § 981
Nähakse ette vastutus tsiviilelanikkonna või sõjavangide õiguste piiramise eest. Kehtiv KarS
vastavat koosseisu ette ei näe, mis ei vasta rahvusvahelistele nõuetele.
KarS § 1001
Vaenlase võitleja reeturlik tapmine või haavamine on Rooma statuudi art 8 kohaselt
sõjakuriteona karistatav nii rahvusvahelises kui mitterahvusvahelises relvakonfliktis Keeld
Haagi 1907. a IV konventsiooni lisaks olevast maasõja õiguste ja kohustuste määrusest, mille
art 23 p b kohaselt on keelatud vaenupoole kodaniku või relvajõududesse kuuluva isiku
reeturlik tapmine või haavamine. Kuigi Haagi määrustik ise rakendub üksnes maasõjale ja
üksnes rahvusvahelisele relvakonfliktile (sõjale), on vaenupoolele kuuluvate isikute
ründamise keeld üldtunnustatavalt keelatud igasuguses relvakonfliktis.
KarS § 101
KarS § 101 nõuab teo karistatavuse eeldusena seda, et võitleja ei oleks mitte üksnes
võitlusvõimetu, vaid ka relvad maha pannud. Samas LP I art 85 lg3 p e kohaselt on raske
rikkumine ka sellise võitlusvõimetu võitleja ründamine, kes ei ole veel relvi maha pannud.
Oluline ei ole seega mitte see, kas võitleja on manifesteerinud, et ta on võitlusest loobunud,
vaid see, kas tema võimetus end kaitsta on äratuntav.
KarS § 1021
Rahvusvahelises humanitaarõiguses kehtib üldine kohustus anda armu neile, kes annavad
võitluses alla, ja selle kohustusega korreleerub keeld deklareerida, et armu ei anta või vange ei
võeta. Üleskutse mitte armu anda tähendab sisuliselt kõikide humanitaarõiguse reeglite
kõrvale jätmist ning vaenlase võitlejate ja tsiviilisikute absoluutset objektistamist. Sellise
üleskutsega muudetakse olematuks humanitaarõiguse see osa, mis puudutab sõjavangide
kohtlemist, tsiviilisikute kaitset, haavatute, vigastatute ja merehädaliste kohtlemist.
Humanitaarõiguse eesmärk on tasakaalustada humaansus ja sõjaline vajadus, kuid võib öelda,
et armuandmatu käitumise üleskutse lähtub kitsalt, ebaseaduslikult ja moraalinormide
vastaselt ainult sõjalisest vajadusest. Reegel sisaldub Haagi 1907. a IV konventsiooni lisaks
oleva maasõja õiguste ja kohustuste määruse art 23 punktis d; samuti LP I art-s 40.
KarS § 1022
Inimkilbi kasutamine keelustatakse Genfi III ja IV konventsiooni art-tega 23 ja 28 ning LP I
art-ga 51. Rooma statuudi art 8 kohaselt on rahvusvahelises relvakonfliktis inimkilbi
kasutamine sõjakuritegu. Mitterahvusvahelise relvakonflikti tarvis küll sarnane expressis
verbis lepingunorm puudub, ent üldtunnustatult on rahvusvahelise tavaõiguse kohaselt
inimkilbi kasutamine keelatud sõltumata sellest, kas relvakonflikt on rahvusvaheline või
mitte. Seega, kuigi Rooma statuudi art 8 ei sätesta inimkilbi kasutamist sõjakuriteona ka
mitterahvusvahelise relvakonflikti kontekstis, tuleks KarS-s LP-s II sätestatu kontekstis,
samuti arvestades riigi praktikat, inimkilbi kasutamine kriminaliseerida üldiselt.
KarS § 1023
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Kahetsusväärsel kombel ei sisalda praegune KarS kuriteokoosseisu, millega kriminaliseeritaks
laste värbamine relvajõududesse või kaasamine sõjategevusse. Rahvusvahelise õiguse
kohaselt on sunniviisiline laste värbamine keelatud ja karistatav nii rahvusvahelises kui ka
mitterahvusvahelises relvakonfliktis (sõjakuritegu Rooma statuudi art 8 kohaselt). LP I art-s
77 sätestatakse, et konfliktiosalised peavad võtma vajalikke meetmeid, et alla viieteistaastased
lapsed ei osaleks vahetult sõjategevuses. Esmajoones peavad konfliktiosalised hoiduma
selliste laste värbamisest oma relvajõududesse. Samas on 152 riiki ühinenud laste kaasamist
relvakonfliktidesse käsitleva lapse õiguste konventsiooni fakultatiivprotokolliga28 (edaspidi
fakultatiivprotokoll), mis võeti vastu ÜRO Peaassamblee 25. mai 2000. a resolutsiooniga
A/RES/54/263 ning see jõustus 12. veebruaril 2002. a. Kõnealune fakultatiivprotokoll on
suunatud lapse õiguste konventsioonis29 tunnustatud õiguste edendamisele ja laste kaitsele
nende relvakonfliktidesse kaasamise eest. Fakultatiivprotokolliga võtavad riigid kohustuse
tagada, et alla 18-aastaseid isikuid ei kaasataks vahetusse sõjategevusse ega värvataks
sunniviisiliselt relvajõududesse. Seejuures peab riik deklareerima, kas riiklikesse
relvajõududesse võetakse vabatahtlikult 15 – 18-aastaseid isikuid. Eesti õiguse kohaselt ei
värvata alla 18-aastaseid isikuid riigi relvajõududesse.
Paragrahvis toodud mõisteid - "riigi relvajõud" ja "riigist eraldiseisev relvastatud rühmitus"
sisustamisel tuleb arvestada nii rahvusvahelist humanitaarõigust, fakultatiivprotokolli kui ka
riigisisest õigust. Kindla ühenduse, rühmituse või organisatsiooni kuulumise määratlemisel
toodud mõistete alla peab arvestama ka selle ühenduse, organisatsiooni või rühmituse
eesmärke, tegevuse ning sõjaväelise väljaõppe piiranguid erinevatele liikmegruppidele.
Põhiseaduse § 48 lõike 2 alusel on lubatud luua eelneva loa alusel relvi valdavaid, samuti
sõjaväeliselt korraldatud või sõjalisi harjutusi harrastavaid ühinguid ja liite. Üheks selliseks
organisatsiooniks on näiteks Kaitseliit. Avalik-õigusliku juriidilise isiku staatuse andmisel on
riik Kaitseliidu seadusega piiritlenud erinevate liikmete staatuse, eesmärgid, tegevused ja
väljaõppe, sealhulgas selle, et Kaitseliidu noorliikmeid ei saa võrdsustada Kaitseliidu
tegevliikmetega ega kohaldada neile alla 18-aastase isiku värbamise piiranguid. Samas jääb
keelatuks Kaitseliidu noorliikmete kaasamine vahetusse sõjategevusse.

KarS § 107 ja 108
KarS §-d 107 ja 108 käsitlevad varavastaseid sõjasüütegusid. Lisatud on vaenupoole vara
hõivamine ja hävitamine, mida ei õigusta sõjaline vajadus ja rüüstamine. Paragrahv 108
koosseisu on lisatud vargus, röövimine ja asja omavoliline kasutamine Samuti on sõnastust
muudetud selliselt, et karistatav tegu hõlmaks üheselt nii vara hävitamist kui ka selle
rikkumist.
KarS § 108
Sõjakuritegude koosseisud on praegu sõnastatud eranditult ühelõikeliselt. Koosseisud
sisaldavad väga kirevat paletti tegudest, mille raskusaste on väga erinev ja seda hoolimata
toimepanemise kontekstist – selle süsteemsusest, ulatuslikkusest või toimepanijate
eesmärkidest, samuti ei eristata juriidilise isiku vastutust. Seetõttu tuleks koosseisud muuta
mitmelõikeliseks. Arvestada tuleks nii sellega, et ka sama koosseisu piires on osa
28
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sõjakuritegusid oluliselt raskemate tagajärgedega kui teised, samuti on osa tegudest, mis küll
täidavad koosseisu kirjelduse, olemuslikult vähetähtsad. Seetõttu on vaja luua nii
kvalifitseeritud koosseisud, lõiked kui ka priviligeeringud. Nii sätestab KarS § 108 kuni
viieaastase vangistuse vara ulatusliku hävitamise või omastamise eest sõjategevuse
piirkonnas. Juba eespool on selgitatud, miks on selline sõnastus iseenesest puudulik. Tuleb
aga märkida, et täiendades KarS § 108 koosseisu uute teoalternatiividega, oleksid
sanktsioonipiirid ebaproportsionaalsed KarS-i varavastaste süütegude peatükis sisalduvate
kuriteokoosseisude eest ettenähtavate sanktsioonidega. Seetõttu tuleks KarS § 108 koosseisus
edaspidi eristada põhikoosseisu, mis hõlmaks varavastaste sõjakuritegude põhikoosseise
(vargus, röövimine, omastamine, hävitamine, omavoliline kasutamine) ning kvalifikatsioone
(teo suur ulatus, süstemaatilisus, spetsiifiline teoobjekt).
KarS § 112
Muudatus on osaliselt redaktsiooniline: kehtivas sättes loetletud esemed on võetud kokku
mõiste „lennuohutust kahjustav ese või aine“ alla. Eesmärk õhusõiduki kahjustamiseks või
pardal viibivate isikute elu või tervise ohustamiseks on seotud vaid ohtliku aine või eseme
pardale toimetamise või lennuki külge paigaldamisega. Õhusõiduki tulistamine või muul moel
lennuõnnetuse või lennuintsidendi ohu põhjustamine (nt laserkiirega piloodi pimestamine)
eesmärki ei nõua.
Lõike 2 sanktsioonimäära täiendatakse eluaegse vangistusega, muutes karistuse
maksimaalmäära sarnaseks §-s 114 sätestatuga. Kui praegu võib nt ühise peo käigus omakasu
ajendil toime pandud tapmise eest karistada kuni eluaegse vangistusega, ei ole kuidagi
põhjendatud, et nt lennuki allatulistamise eest, millega põhjustatakse mitmete isikute
hukkumine, on ette nähtud vaid kuni kahekümneaastane vangistus.
9. peatükk
Isikuvastased süüteod
KarS § 114
KarS §-d 302 ja 303 näevad ette vastutuse õigusemõistmisel osalevale isikule raske
tervisekahjustuse tekitamise või vägivallateo eest nende suhtes. Kehtiv § 302 lg 2 näeb ette
vastutuse õigusemõistmisel osalevale isikule tervisekahjustuse tekitamise eest, millega
põhjustati kannatanu surm. Karistusena näeb § 302 lg 2 ette vangistuse kuuest kuni
kahekümne aastani. Nimetatud säte tunnistatakse kehtetuks ning eelnõu näeb ette mõrva
koosseisu vastava uue tunnuse punktina 8. Samas ei ole uues punktis 8 loetletud konkreetseid
ametinimetusi – siia alla lähevad nii §-dega 302 ja 303 kaetud isikud kui teised ametnikud,
kui tapmine on toime pandud kättemaksuks ametialase tegevuse eest. Oluline on, et säte katab
ära ka juhtumid, kus tapetakse ametiisiku lähedane – kui seda tehakse kättemaksuks ametisiku
ametialase tegevuse eest.
Teokoosseisu paigutamine isikuvastaste kuritegude peatükki on tingitud asjaolust, et inimese
elu on olulisim õigushüve. Samuti võib kehtiva seaduse alusel kerkida küsimus süüteo
kvalifitseerimisest ja paragrahvide omavahelisest konkurentsist.
Lisatakse juriidilise isiku vastutus.
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KarS § 118
KarS § 118 lõikes 1 muudetakse punkti 2 sõnastust, mis seni nägi ette vastutuse raske kehalise
haiguse põhjustamise eest. Raske kehalise haiguse mõiste pärineb KarS-i rakendusseaduse
§-st 81 ning selle sisu ületoomine KarS-i põhineb asjaolul, et tegemist ei ole
rakendusseadusele omase üleminekunormi, vaid püsiva tähendusega sättega. Siiski ei ole
regulatsioon paigutatud seadustikku iseseisva definitoorse sättena, vaid raske
tervisekahjustuse ühe tunnusena. Loobutud on mõistest kehaline haigus, sest töövõimekaotus
ei ole haigus, vaid tervisehäire. Tervisehäire pikkus, mille põhjustamisel järgneb vastutus §
118 järgi, jääb võrreldes kehtiva seadusega samaks.
Samuti lisatakse § 118 lõikesse 1 täiendava tunnusena punktis 7 surm. Selle muudatuse
eesmärk on luua tõhus õiguslik vahend reageerimaks sellistele tahtlikele tervisekahjustustele,
mis toovad kaasa kannatanu surma, ilma et surm oleks teo toimepanija tahtlusest hõlmatud.
Suuresti on tegemist KrK § 107 lg 2 p 1 ja StGB § 227 analoogiga.
Ettepanek lähtub sellest, et seniajani on KarS § 118 lg 1 rakendamisel jäetud ebaõigesti
tähelepanuta KarS § 19, mis sätestab, et isik vastutab seaduses sätestatud enam ohtliku
tagajärje eest, kui ta põhjustas selle vähemalt ettevaatamatusest. Kuivõrd KarS § 118 lg 1
kõneleb tervisekahjustusest, millega kaasnevad sätte seitsmele punktile vastavad rasked
tagajärjed, on tegemist KarS §-s 121 sätestatud kuriteo (tervisekahjustus) kvalifikatsiooniga.
Seetõttu peaks tulenevalt KarS §-st 19 isiku karistamiseks KarS § 118 lg 1 järgi piisama juba
sellest, kui tahtliku tervisekahjustuse tekitaja on raske tagajärje osas toiminud ettevaatamatult.
Tervisekahjustuse enda osas peab teo toimepanijal olema igal juhul tahtlus.
Seaduses seni sätestatud tervisekahjustuse rasketele tagajärgedele lisatakse veel üks – surm.
See tagajärg näitab üheselt ära, et KarS § 118 ei eelda raske tervisekahjustuse korral tahtlust.
Kui teo toimepanija põhjustab surma tahtlikult, tuleb kohaldamisele üksnes KarS § 113 (või §
114), milles välja pakutav KarS § 118 lg 2 neeldub.
Kuivõrd § 118 lg 1 sanktsiooni piirid on võrdlemisi suured, ei ole eelnõus vajalikuks peetud
näha eri tagajärgede jaoks ette eraldi lõiked.
KarS § 1191
Tegemist on StGB § 231 analoogiga, mõeldud nende juhtude jaoks, kui kannatanu on surnud,
kuid menetluse käigus ei õnnestu välja selgitada, kes täpselt peksjatest tema surma kausaalses
mõttes põhjustas. Elulise näitena võib tuua juhtumi, kus ühise alkoholitarbimise käigus
tarvitab seltskond kordamööda ühe isiku kallal vägivalda, hommikul avastatakse, et
kannatanu on surnud. Kes millised vigastused põhjustas ning kelle vägivald oli surma
põhjustajaks, ei ole võimalik tuvastada – samas on aga kannatanu surnud ja seega toime
pandud tõsine kuritegu. Näitena kohtupraktikast võib tuua kriminaalasja A. Rannamehe jt
süüdistuses - RKKK 3-1-1-57-1030.
Raske tervisekahjustus või surm on mõlemad vastutuse objektiivsed eeldused, mille suhtes
pole vaja osalejatel tuvastada ei kausaalsust ega tahtlust. Piisab, kui osaleti selliste
tagajärgedeni viinud kakluses või kallaletungis.
Karistusena näeb § 1191 lg 1 ette kuni viieaastase vangistuse. Võrdluseks – § 118 (raske
tervisekahjustuse tekitamine) näeb ette vangistuse 4-12 aastat, § 113 (tapmine) vangistuse 6–
15 aastat. Kuigi § 1191 koosseisus on tagajärjeks ka surm, ei peaks sanktsioon olema samas
suurusjärgus – ei surma ega raske tervisekahjustuse suhtes tahtlust ja kausaalsust lisatava sätte
30
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järgi ei nõuta. Tegemist on n-ö varuparagrahviga, mis tuleb tulenevalt tagajärje raskusest
kohaldamisele vaid siis, kui ei ole võimalik tõendada isikute rolli ja tahtlust konkreetse
tervisekahjustuse tekitamisel.
Lõige 2 välistab vastutuse sellisel juhul, kui toimepanija kaasati kaklusse tahte vastaselt – nt
kui isik satub grupikaklusse ja peab end sealjuures kaitsma.

KarS § 121
Paragrahvi 121 kehtiv redaktsioon loeb mistahes vägivallateo karistatavaks, vägivalla
raskusastet arvestamata; see on ülekriminaliseerimine, sest näeb ette kuni kolmeaastase
vangistuse 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 jääva käitumisega (nt trügimine
järjekorras, jalale astumine jms). Sealjuures on praeguse § 121 ulatus alusetult suur – alates
nimetatud kergetest rikkumistest ja lõpetades mitu kuud kestva tervisekahjustusega.
Ettepanek diferentseerib karistuse kahes lõikes olenevalt väärkohtlemise raskusest (lõige 2
punkt 1) ja teo iseloomust (punktid 2 ja 3). Tervisekahjustuse raskusastmete piiritlemisel (§
121 lg 1 ja lg 2 p 1) on arvestatud tervisekahjustuse kohtuarstliku tuvastamise korras31 toodud
liigitust.
Lühiajaline tervisekahjustus on tervisekahjustus, millest täielik paranemine kestab vähem kui
4 nädalat (kord § 5 lg 2 p 1). Selline tervisekahjustus võib olla nt nahaalune verevalum,
nahamarrastus, pindmine haav või muu lühiajaline tervisekahjustus. Nahaaluse verevalumi all
mõeldakse inimese eri kahepiirkondades paiknevaid nahaaluseid verekogumeid, mis on
tekkinud löögi või surve (nt sõrmedega jõulisel haaramisel õlavarrest) tagajärjel, tõukamise
tagajärjel kukkumisest, vastastikusest tõuklemisest jms füüsilisest vägivaldsest kontaktist.
Nahamarrastuse all mõeldakse kogu inimese keha pinnal naha terviklikkuse pindmist
kahjustust, mis ei eelda meditsiinilisi protseduure naha terviklikkuse taastamiseks (nt
õmblemine) ning millise paranemise kestus ei ületa 4 nädalat.
Pikaajaline tervisekahjustus on tervisekahjustus, millest täielik paranemine kestab üle 4
nädala (kord § 5 lg 2 p 2). Pikaajalise tervisekahjustuse tähenduse alla läheksid kõik
tervisekahjustused, mis on oma iseloomult tõsisemad kui lõike 1 järgi kvalifitseeritavad
tervisekahjustused, paranemise kestus on vähemalt 4 nädalat, kuid vähem kui 4 kuud.
Seega – kui kehalise väärkohtlemisega kaasneb tervisekahjustus kestusega kuni neli nädalat,
järgneb vastutus § 121 lg 1 järgi; kui tervisekahjustuse kestab vähemalt neli nädalat, kuid alla
nelja kuu, järgneb vastutus § 121 lg 2 järgi; kui tervisekahjustuse kestab vähemalt neli kuud ja
rohkem, järgneb vastutus § 118 järgi.
Oluline on, et § 121 muudatustega kehalise väärkohtlemise karistamisväärset lävendit ei
tõsteta – jätkuvalt jääb karistatavaks igasugune kehaline väärkohtlemine, sõltumata sellest,
kas sellega põhjustati tervisekahjustus või mitte. Küll aga võimaldab muudatus
diferentseerida vastutust sõltuvalt väärkohtlemise raskusest. § 121 lõige 1 jääb teokirjelduselt
kehtima sisuliselt samasugusena nagu praegu, v.a peksmise väljajätmine lõikest 1. Kuna
peksmine on sisuliselt korduv löömine, on see toodud lõikesse 2 kvalifitseeritud raskendava
asjaoluna (lg 2 p 3).
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Eesmärk lähi- või sõltuvussuhtes toime pandud väärkohtlemise tunnuse lisamiseks (lg 2 p 2)
on karmistada suhtumist ja reageerimist lähisuhtevägivalla korral. Sageli on perevägivald ka
varjatud ja korduv, selle karmimalt kohtlemine on väärtuspõhine lähenemine. See on ühtlasi
ka kompromiss, et ei koostata eraldi paragrahvi perevägivalla jaoks nagu rahvusvahelised
soovitused ette näevad. Lähi- või sõltuvussuhte ettenägemine eraldi tunnusena eraldi punktis
võimaldab selliste juhtumite kohta ka eraldi statistikat pidada.
Lähisuhe32 on kahe või rohkema inimese vaheline pere-, sugulus-, põlvnevus-, hõimlus- või
armastussuhe, sõltumata sellest, kas suhte osapooled jagavad elukohta. Lähisuhtele on
iseloomulik hoolitsus, usaldus, turvalisus, emotsionaalne tugi ning omavaheline tundeseotus,
sh pere-, sõprus-, paari- ja armastussuhted. Lähisuhe võib, kuid ei pea sisaldama füüsilist
lähedust.
Ben-Ari33 järgi on lähedust hinnatud füüsilis-ruumilise34, psühhologilise35 ja emotsionaalse36
läheduse aspektidest lähtuvalt, aga ka lähedust mõjutavate käitumisstrateegiate järgi37.
Lähedust defineeritakse kui tavalise kahe inimese vahelise vastastikuse seose määra38 ja kui
partnerite omavahelise vastutuse määra39.
Sõltuvussuhet iseloomustab vajadus teise inimese abi, toe ja hoolitsuse järele. Üldjuhul on
teisest inimesest sõltuvuses lapsed, eakad ja tõsise terviserikkega inimesed.40 Samuti võib
sõltuvussuhe põhineda majanduslikul sõltuvusel.
Riigikohus on sõltuvussuhet analüüsinud oma lahendis nr 3-1-1-109-1041, punktis 16.
Isikutevahelise sõltuvussuhtena tuleb mõista suhet, kus ühe isiku käitumisotsustused on
tingitud teisest isikust tulenevast mõjust. Selline suhe on asümmeetriline, kuna võim on
isikute vahel relevantsetes aspektides jaotunud sedavõrd ebavõrdselt, et üht isikut saab
käsitada teisele allutanuna ja sellest tulenevalt ei lähtu ta käitumisotsustustes enda vabast
tahtekujundusest.
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Riigikohus rõhutab oma lahendis, et sõltuvussuhet ei saa sisustada ainuüksi õigusel põhineva
suhtena, kus süüdlasel on kannatanu suhtes mingi seaduslik võim. Esmalt võib sõltuvussuhe
olla tõepoolest õigusel põhinev. See tähendab, et süüdistataval on kannatanu suhtes mingi
juriidiline võim ja sellest tulenev võimalus tema käitumist olulisel määral mõjutada.
Nimetatud juhtudel nähtub süüdistatava võimu olemus ja ulatus juba selle õiguslikust alusest.
Võimalus teist isikut mõjutada ja seega ka sõltuvussuhe võib aga tekkida samuti õiguslikult
reguleerimata suhtluses (nt on süüdistataval kannatanut kompromiteerivaid andmeid, mille
avaldamisega
ähvardades
suudab
ta
kannatanut
kontrollida).
Sellises
n-ö
institutsionaliseerimata olukorras tuleb sõltuvussuhte olemus ja ulatus tuvastada iga kord
eraldi. Sõltuvussuhtest kõnelemiseks peab isikul olema mingi reaalne võim kannatanu üle:
loomaks talle kitsendusi, võtmaks ära hüvesid või pakkumaks mingeid eeliseid. Igal juhul
peab sõltuvussuhte näol olema tegemist millegi enamaga kui pelgalt isikliku autoriteediga.
Selle üle otsustamiseks tuleb vastata küsimusele, kas kannatanu positsioon oli faktiliselt
süüdistatava poolt mõjutatav sel määral, et kannatanult võib tema olukorda silmas pidades
eeldada, et ta kaalutletult süüdistatava tahtele alistub. Sellise normatiivse hinnangu andmisel
tuleb silmas pidada kannatanu isiksuseomadusi ja tema võimet kujunenud olukorras end
kehtestada.
KarS § 122
Piinamise koosseis kehtivas redaktsioonis (§ 122) näeb ette vastutuse järjepideva kehalise
väärkohtlemise eest; tunnust järjepidev on aga raske piiritleda peksmise kui korduva löömise
puhul ja korduvusest kui kvalifitseerivast tunnusest (lg 2 p 3). Paragrahvi 121 uue
redaktsiooni kehtestamisega tõstetakse lõike 2 sanktsiooni viieaastase vangistuseni, mis
võimaldab adekvaatselt sanktsioneerida kõik need teod, mis seni vastasid §-s 122
sisalduvatele tunnustele. Piinamine kui iseseisev karistatav tegu sätestatakse ametialase
kuriteona §-s 2901.
KarS § 125
Termin kuritegelik on sisustamata õigusmõiste. Sellisel kujul ei vasta pealkiri ka paragrahvi
sisule, kus räägitakse raseduse katkestamisest naise tahte vastaselt.

KarS §-d 133, 1381 ja 141
Seadustiku tekst ühtlustatakse, asendades paragrahvi 133 lõike 2 punktis 7, § 1381 lõike 2
punktis 7 ja § 141 lõike 2 punktis 2 sõnad „kahe või enama isiku poolt“ sõnadega „grupi
poolt“. 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“. Puudub vajadus eristada gruppi ja kahe või enama isiku poolt
toime pandud tegusid – karistusõiguslikku vastutust selline eristus ei mõjuta.

10. peatükk
Poliitiliste ja kodanikuõiguste vastased süüteod
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KarS § 154
Kehtiv säte on vastuolus rahvusvaheliste inimõigustega ning vajab muutmist. Usuvabaduse
kaitse aluseks on põhiseaduse § 40 ja vastav inimõigus, mida tunnustavad EIÕK artikkel 9
ning kodaniku ja poliitiliste õiguste pakti artikkel 18. Usu- ja südametunnistuse vabadus
kaitseb võrdselt ka selliseid maailmavaateid, mis ei ole hõlmatavad klassikalise usu või
religiooni mõistega ning sealhulgas õigust omada ja kuulutada mittereligioosset, nt
traditsioonilisele religioonile vastanduvat maailmavaadet ning vabadust mitte tunnistada
ühtegi usku. Vastavalt inimõiguste konventsioonile ja paktile võib seda vabadust piirata
üksnes veendumuse välise järgimise osas ning tingimusel, et on seaduslik alus selliseks
demokraatlikus ühiskonnas vajalikuks piiranguks avaliku turvalisuse, korra, tervise või
kõlbluse või teiste isikute põhiõiguste või -vabaduste kaitse eesmärgil. Seega senine
redaktsioon, mis jättis selle otsustamise, kas usutalituse täitmine kahjustab kõlblust, teiste
inimeste õigusi või tervist või rikub avalikku korda, juhtumipõhiseks (vrd PS § 40 lg 3);
vastavalt universaalselt, sh Eestile siduvale rahvusvahelisele õigusele peab selline piirang
olema seadustatud ja olema lisaks ka demokraatlikus ühiskonnas vajalik. Karistussäte
määratleb, et usuvabaduse karistatavaks rikkumiseks loetakse otsese tahtlusega toime pandud
usulise veendumuse olemasolu või selle puudumise tunnistamise või kuulutamise või
usutalituse või usulise kohustuse täitmise takistamist ilma seadusliku aluseta. Õigusriigis võib
eeldada, et sisemist usuvabadust (õigust omada usulist veendumust, mitte omada ja
veendumust muuta) ei piirata ja välise usuvabaduse seaduslikud piirangud loetletud eesmärgil
on proportsionaalsed. Seega võib eeldada, et religioosse motivatsiooniga kuriteo
toimepanemise takistamine ei kujuta endast kõnealust kuritegu. Lisandub juriidilise isiku
vastutus.
KarS § 155
Kehtiv redaktsioon on liiga kitsas, hõlmates ainult usulisse ühendusse ja erakonda ühinemise
kaitset, ning jätab välja nt ametiühingu, millesse ühinemine peaks seda liiki ühenduse
ühiskondliku ja õigusliku tähenduse poolest olema võrdselt kaitstud. Samuti ei kaitse kehtiv
redaktsioon sellise ühenduse asutamise vabadust.
Säte ei nõua ebaseaduslikkust; seadus võib küll mõnel juhul ette näha piirangud teatud isikute
kuuluvusele nt erakondadesse (kohtunikud); sellisel juhul on õigusvastasus välistatud.
Karistussäte kaitseb ühinemisvabadust piiratud juhtudel (olles usuvabaduse osas § 154 suhtes
mõnel juhul erinormiks, kuid mitte alati, sest usulise ühenduse liikmesus ei tähenda tingimata
veendumuste vaba tunnistamise takistamist), kui ühinemisvabadusel on põhjendatud
intensiivsem, põhiseadusega tagatud kaitse – nt usuvabadus või poliitilise tegevuse vabadus
või õigus koonduda ametiühingusse. Ühenduse juriidiline vorm ei ole muudatuse kohaselt
oluline. Sätte muutmine väärteoks ei ole põhjendatud, sest tegemist on ühiskonnas (eeskätt nt
sunderakonnastamise korral) ebaõiglasena tajutud ja põhiõiguse kasutamist intensiivselt
ründava rikkumisega.
KarS §-d 157 ja 1571
Paragrahvi 157 kehtiv redaktsioon on suuresti kattuv §-ga 1571, nt on isiku tervist puudutavad
andmed (§ 157) ühtlasi ka delikaatsed isikuandmed (§ 1571). Uus ettepandav koosseis näeb
ette vastutuse n-ö tavaliste isikuandmete ebaseadusliku avaldamise eest, jättes nende
töötlemise kohustuse rikkumise haldussunni hooleks (isikuandmete kaitse seaduse § 43
tunnistatakse kehtetuks). Isikuandmete ebaseaduslik avaldamine on muudetud väärteoks,
kuivõrd kuriteokoosseisuks oleks norm liiga laia kohaldamisalaga, nähes ette vastutuse mis
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tahes isikuandmete avaldamise eest, isikuandmete mõiste on aga lai. Karistusmäärad väärteo
eest on samas suurusjärgus kui IKS-s teiste rikkumiste eest ette nähtud. Negatiivne
subsidiaarsus jätab koosseisust välja delikaatsed isikuandmed, mille avaldamine sisaldub §-s
1571. Karistus isikuandmete avaldamise eest ei saa olla rangem kui delikaatsete isikuandmete
avaldamise korral – tegemist on vastuoluga kehtivas seaduses. Paragrahvist 157 jääb välja ka
vastutus äritegevust puudutava teabe avalikustamise eest. KarS § 377 näeb juba ette vastutuse
ärisaladuse õigustamatu avaldamise ja kasutamise eest – puudub vajadus mingi muud
äritegevust puudutava teabe, mis ei ole ärisaladuseks, karistusõiguslikuks kaitsmiseks. Juhul
kui äritegevust puudutava teabe avaldamisega tekitatakse kahju, järgneb tsiviilõiguslik
vastutus ning võimalik on kahju hüvitamise nõue.
Paragrahvi 1571 uus redaktsioon näeb ette kolm koosseisutegu, mis puudutavad delikaatseid
isikuandmeid tingimusel, et need said ebaseaduslikult teatavaks. Kuna ka § 1571
kohaldamisala on võrdlemisi lai – delikaatsed isikuandmed (IKS § 4 lg 2) võivad olla ka
sellised andmed, mille avaldamine ei põhjusta reeglina isikule mingit kahju – nähakse
rikkumise eest ette üksnes rahaline karistus. Andmete töötlemise korra rikkumine on väärtegu
isikuandmete kaitse seaduse § 42 järgi.
KarS § 159
Ühinemisvabadus laiemas mõttes (kõikvõimalikud MTÜ-d, äriühingud, mitteformaalsed
ühendused) on kaitstud tsiviilõiguslikult ning seoses sellega tunnistatakse § 159 kehtetuks.
Kui mittetulundusühingusse kuuluma sundimine või selle takistamine ei ole seotud
veendumuste või kutsealaste huvide kahjustamisega, nt filatelistide klubi korral, ei ole
karistusõiguslik sekkumine põhjendatud. Vt ka § 155 muudatused.
KarS § 161
Paragrahvi täiendatakse juriidilise isiku vastutusega.
KarS § 162
Lõikesse 1 on võetud kehtiva redaktsiooni § 164 (hääle ostmine); viimati nimetatu
tunnistatakse kehtetuks. Lõige sisaldab kolme alternatiivi: valimisvabaduse teostamise
takistamist, valimisvabaduse vaba teostamise moonutamist hääle ostmisega ning
valimisvabaduse vaba teostamise moonutamist mõjutamisega ametiseisundit, vägivalda,
pettust või sõltuvust kasutades. Seaduslikku valimiskampaaniat ei loeta valimisvabaduse vaba
teostamist moonutavaks mõjutamiseks. Valimisvabadus hõlmab nii aktiivset kui passiivset
valimisvabadust kui ka rahvahääletusel vaba hääletamise vabadust. Seega ka juhul, kui
mõjutatakse potentsiaalset kandidaati mitte oma kandidatuuri üles seadma või seda tegema
kindlal viisil, on koosseisu tunnused täidetud. Kui valimisvabadust rikutakse vägivalda
kasutades, tuleb kohaldada vägivallakuritegude koosseise kogumis kõnesoleva paragrahviga.
Lisandub juriidilise isiku vastutus, nt kui tegu on toime pandud erakonna või tööandjaks oleva
juriidilise isiku poolt.
KarS § 163
Koosseis kohaldub demokraatliku ühiskonna ühe aluse – valimis- või hääletamistulemuste
võltsimisele, mida üldjuhul saab toime panna vaid erilise usalduse saanud ametiisik –
valimiskomisjoni liige. Seetõttu tõstetakse karistusmäära proportsionaalselt §-s 162
sisalduvaga.
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Lisandub juriidilise isiku vastutus.
KarS § 164
Paragrahv 164 (hääle ostmine) tunnistatakse kehtetuks seoses § 162 muudatustega. Vt § 162
muutmise põhjendus.
KarS § 165
Lisandub säte väärteokatse karistatavuse kohta ja juriidilise isiku vastutus.
KarS § 166
Kehtiv redaktsioon ei vasta määratletusnõudele, nähes ette karistuse igasuguse salajase
hääletuse korra rikkumise eest. Karistamisväärne on teise isiku antud häälega õigustamatu
tutvumine, sh elektroonilistel valimistel. Väärteo katse on karistatav. Lisandub juriidilise isiku
vastutus. Teise inimese valiku sisu hõlmab seda, kas ta hääletas ühe või teise valiku poolt või
loobus valimast.
KarS § 167
Lisandub väärteokatse karistatavus ja juriidilise isiku vastutus.
KarS § 168
Väärteokoosseis ühendab ebaseadusliku aktiivse agitatsiooni ja ebaseadusliku poliitilise
välireklaami, mis on sisult sarnased; nende nõuete rikkumises avalduv ebaõigus ei erine.
Seoses koosseisu uue redaktsiooniga tunnistatakse kehtetuks kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise seaduse § 672, Riigikogu valimise seaduse § 732 ning Euroopa Parlamendi valimise
seaduse § 711. Kuivõrd seoses elektrooniliste valimistega on valimispäeva mõiste muutunud
ebamääraseks, peavad valimis- ja rahvahääletuse seadused täpselt määratlema, millal, kus ja
kuidas on aktiivne agitatsioon ja poliitiline välireklaam keelatud ning kes selle eest vastutab.
Norm oleks ebaseaduslikkuse tunnuse osas blanketne ja sisustamine lähtuks valimisseadusest,
kuid tagaks samas KarS-i stabiilsuse haruseaduste muutmisest sõltumata. Uuest sõnastusest
jäetakse välja sõnad „valimise või rahvahääletuse päeval“ mõttega, et kohaldada vajaduse
korral KarS-i normi ka eelvalimise perioodil, kui valimisseadust vastavalt muudetakse. Kui
normis on viide „ebaseaduslik“, siis pole vaja KarS-s päeva täpsustada. Koosseisus on
täpsustatud, et ebaseadusliku poliitilise välireklaami eest vastutab reklaami tellija, mitte selle
koostaja või paigaldaja. Reklaami tellija saab omalt poolt hoolsuskohustust täita sellega, et
näeb lepingus ette vastavad tingimused reklaami avaldamiseks. Samuti saab tellija nõuda
reklaami koostajalt/avaldajalt selle eemaldamist. Kui paigaldaja eirab lepingu tingimusi – tal
on kohustus reklaam enne valimispäeva maha võtta, kuid ta ei tee seda – on tegemist
võlaõigusliku vaidlusega tellija ja paigaldaja vahel.
Sanktsioon on muudetud rikkumise laadiga proportsionaalsemaks.
11. peatükk
Süüteod perekonna ja alaealise vastu
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KarS § 169 ja § 170
Kehtivas KarS-s on ette nähtud kriminaalvastutus nii lapse ülalpidamise kohustuse rikkumise
kui vanema ülalpidamise kohustuse rikkumise eest – vastavalt §-d 169 ja 170. Paragrahvis
170 ettenähtud rikkumine – täisealise lapse poolt elatise maksmisest kõrvalehoidumine –
muudetakse väärteoks. Muudatus lähtub põhimõttest, et lapse elatise nõue vanema vastu on
õiguslikult eelistatum kui vanema nõue täisealise lapse vastu. Aastatel 2003–2012 on KarS §
170 alusel registreeritud 6 kuritegu. Mõlemas paragrahvis asendatakse seni kasutatud mõiste
„kuritahtlik“ selgema otsesele tahtlusele osutava mõistega „teadev“.
KarS § 171
Hoolduse või eestkoste nõuete rikkumise kehtiv koosseis ei vasta isikuhoolduse osas (PKS §
124 lg 1) määratletusnõudele, lugedes teoga hooldusõiguse ärakasutamine hooldatava õiguste
vastaselt kuriteoks ka vähetähtsad rikkumised (nt lubab vanem lapsel koolist põhjuseta
puududa ühe päeva). Koosseis ei konkureeri §-ga 123, sest see loeb karistatavaks mitte ainult
ohtu jätmise, vaid ka ohtu asetamise; kõnesolev koosseis kriminaliseerib ka üksnes ohtu
jätmise. Varahoolduses (PKS §-d 171 ja 172) peab KarS § 171 kehtiv redaktsioon kuriteoks
ka lapsele makstud elatisest paari euro kasutamist isiklikuks tarbeks; seega on siingi tegemist
ülereageerimisega. Hooldatava ja eestkostetava vara on kaitstud ka §-ga 2172. Kelmuse või
varguse korral tuleb sõltuvalt kahju suurusest kohaldada § 209, 199 või 218. Paragrahvis 171
täpsustatakse ka mõisteid – perekonnaseadus ei kasuta terminit „eestkosteõigus“.
KarS § 180
Kuigi alaealist isikut tuleb kaitsta vägivalla eksponeerimise eest, ei ole kehtivas §-s 180
sätestatud kujul alaealisele vägivalla eksponeerimise ebaõigussisu nii oluline, et tegu oleks
karistatav kuriteona, seetõttu näeb eelnõu ette kuriteokaristuse asendamise väärteokaristusega.
Arvestades tänapäeva noorte arengu kiirenemist, on otstarbekas tuua kaitstava isiku vanuse
piir 14 aastale. Karistatavaks jääb üksnes julmust propageeriva teose eksponeerimine, mis
võimaldab selgemini piiritleda karistamisväärseid tegusid igapäevaelus ette tulevatest
olukordadest. Näiteks võib kerkida küsimus, kas alaealise märulifilmi vaatama viimine võib
olla kriminaalkorras karistatav.
Karistusõiguslikult on vägivallaga tegemist igasuguse tegevuse korral, mis riivab isiku tervist
– nii kehalist kui vaimset heaolu (vt karistusseadustiku kommentaarid42, nt §-d 120–122).
Seega oleks kehtiva § 180 alusel karistatav ka nt ühe isiku poolt teisele isikule teadlikult
varba peale astumine, tehes seda demonstratiivselt 17-aastase isiku ees (s.o muul viisil
vägivalla teadvalt eksponeerimine). Sealjuures ei erista kehtiv säte subjekti – s.t kuriteo
toimpanija võib ka ise olla alaealine.
Viimase 9 aasta jooksul on KarS § 180 alusel registreeritud 7 kuritegu:
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Kokku
2

0

1

0

1

2

1

0

0

7

Neist mitme puhul on teo toimepanijaks olnud alaealine ise – nt internetikeskkonda üles
laetud video alaealiste kaklusest.
42

J.Sootak, P.Pikamäe, 2009, Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne
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Muudatusega jäetakse koosseisust välja vägivalla eksponeerimine, säilib vastutus julmuse
eksponeerimise eest. Karistusseadustiku kommenteeritud väljaandes viidatakse julmusele kui
vägivallale, mis on halastamatu, armutu, toores. Vägivalla ja julmuse piiritlemine sõltub mh
sellest, mis on ühiskonna jaoks aktsepteeritav. Näiteks on Eesti teadlased uurinud Eesti
teismeliste vägivallatõlgendusi: „Lapsed kasutasid sõna „füüsiline vägivald“ erinevates
tähendustes ning hindasid vägivalla ilminguid erinevalt. Kaklus on laste silmis füüsilise
vägivalla ilming, kuid tehti vahet kaklusel enam-vähem võrdsete poiste või ka tüdrukute vahel
ja endast selgelt nõrgema peksmisel. Esimesel puhul on tegemist poistekultuurile omase enese
maksmapaneku viisiga, mis on vägivaldsusele vaatamta laste poolt üldiselt aktsepteeritud,
sõltumata, kas see neile isklikult meeldib või mitte. Sama on leidnud ka Stoudt (2006),
Tolonen (2003) ning Lahelma ja Gordon (2003). Peksmine on aga väärkohtlemine (…), sest
ohver on füüsiliselt nõrgem ja ta pole võimeline enda eest seisma.“43 Julmus on vägivalla üks
võikamaid vorme, seega toodud näite puhul on võrdsete vaheline võitlus vägivald, ent
olukord, kus tugevam peksab nõrgemat, on julmus. Julmuse puhul ei ole nõrgem pool
võimeline ennast kaitsma.
Eapiiri muudatusega (18 aastalt 14 aastani) viiakse § 180 kooskõlla ka muude
karistusseadustiku sätetega. Nii on § 179 alusel karistatav nooremale kui 14-aastasele isikule
pornograafilise teose või selle reproduktsiooni üleandmine, näitamine või muul viisil teadvalt
kättesaadavaks tegemine.
Oluline on rõhutada, et KarS § 180 osalisel dekriminaliseerimisel ei tähenda see, et vägivalla
eksponeerimine alaealistele oleks lubatav. Nii seavad vastava piirangu nt lastekaitseseadus
(§-d 40, 48) ning pornograafilise sisuga ja vägivalda ja julmust propageerivate teoste leviku
reguleerimise seadus (§-d 1, 2). Karistamisest olulisem ongi vägivalla mõju vähendamine – nt
meedia kaudu levitatava vägivalla puhul vanematepoolne selgitus ning hoiakud, mis aitavad
teatud sisuga teoste puhul riske minimeerida.44 Lisaks interneti keskkonda üleslaetavate
materjalidele piirangu seadmine (nt lisada märge, et video vms sisu ei ole sobiv lapseealistele)
ning materjalide (videod jms) kontroll teenusepakkujate poolt, audiovisuaalsete teoste sisu
reguleerimine (nt filmide eapiirangud kinodes), koolikeskkonnas konflikte soodustavate
olukordade ennetamine (nt konkurentsil põhineva õppetöö asemel individuaalse õppeprotsessi
toetamine) jne.
Soovides säilitada vastutuse lisaks julmusele ka vägivalla eksponeerimise eest, vääriks
kaalumist ka selle sidumine majandustegevuse või kasu saamise eesmärgiga – nii on see
lahendatud nt Rootsis45.
KarS § 1821
Seadustikus on läbivalt loobutud väärteoprejuditsioonist (vt seletuskiri p 3.2.1.1), sellest
tulenevalt muudetakse KarS § 1821 lõike 1 sõnastust. Alaealisele alkoholi müümine ja
ostmine on karistatav väärteona alkoholiseaduse alusel. Väärteo eest ette nähtud karistusele
on lisatud arest, suurendatakse ka juriidilisele isikule ette nähtud rahatrahvi määra (vt
alkoholiseaduse § 67 ja 69 muudatused).
Korduv alaealisele alkoholi müümine või ostmine jäävad kuriteoks. Lõike 2 sõnastust
ühtlustati seadustiku muude juriidilise isiku vastutuse sätetega. Eelnõu koostamisel kaaluti ka
43

Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 3/2007. „Eesti teismeliste vägivallatõlgendused“.
Wilson BJ. 2008, Media and children's aggression, fear, and altruism. Future Child. 2008 Spring;18(1):87-118.
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The Swedish Penal Code, http://www.government.se/content/1/c6/02/77/77/cb79a8a3.pdf ( 2. november
2013)
44

58

võimalust kriminaliseerida kuriteona esmakordne alaealisele alkoholi müümine ja ostmine,
kuid seda siiski ei toetatud46.
12. peatükk
Rahvatervisevastased süüteod
KarS § 184
NPALS § 2 p 3 annab käitlemise mõiste ammendava loeteluna: narkootilise või
psühhotroopse aine või lähteaine omamine, valdamine, vahendamine, tarbimine, kasvatamine,
korjamine, valmistamine, tootmine, töötlemine, pakkimine, säilitamine, hoidmine, laadimine,
vedu, sisse- ja väljavedu, tolliprotseduuri transiitrakendamine, tasu eest või tasuta tarnimine
kolmandale isikule. Käitlemistegude mitteammendaval loetelul KarS §-s 184 ei ole mõtet,
sest käitlemise toodud legaaldefinitsioon hõlmab kõiki § 184 kehtivas redaktsioonis nimetatud
tegusid – valmistamist, omandamist jne. Pealegi tekitab selline loetelu segadust ja
liigitamisprobleeme, sest nimetatud alternatiivid osaliselt kattuvad üksteisega. Nii tähendab
enamasti mistahes käitlemise viis ka aine valdamist jne. Ka võib kehtiva redaktsiooni korral
tekkida ebavõrdne kohtlemine, kus ühel juhul vastutavad isikud (nt ühise vedamise korral)
grupilise kuriteo eest (lg 2 p 1) karistusega 3–15 aastat vangistust, teisel juhul, kui üks veab ja
teine vahendab, lõike 1 alusel karistusega 1–10 aastat vangistust.
Paragrahvi lõike 21 punkt 1 loetakse lõike uueks tekstiks ning punkt 2 (kuritegelik ühendus)
tunnistatakse kehtetuks (vt seletuskirja p 3.2.1.3). Juriidilise isiku karistusena jäetakse sättest
välja sundlõpetamine.
KarS § 194
Muudetakse § 194 pealkiri ja esimeses lõikes toodud tegude loetelu. Ravimi ebaseadusliku
levitamise koosseis hõlmab juba praeguses redaktsioonis tegusid, mis väljuvad paragrahvi
pealkirjas ettenähtud levitamise mõistest ning kujutavad endast käitlemist. Ravimi ühe
käitlemise viisina tuleb vaadelda ka selle ebaseaduslikku toimetamist üle riigipiiri - § 194
alusel järgneb vastutus siiski üksnes siis, kui isikul oli edasiandmise eesmärk. Kehtiva
seaduse kohaselt on ravimi üle riigipiiri toimetamine karistatav KarS § 392 alusel, sõltumata
ravimi kogusest või isiku eesmärgist. KarS § 392 tunnistatakse kõnesoleva eelnõuga
kehtetuks, enamus selles ette nähtud teoalternatiive on karistatavad ka muude KarS §-de
alusel. Seoses EL-is kehtiva liikumisvabadusega ei tähenda igasugune ravimi üle tollipiiri
toimetamine kohe suurt ebaseaduslikku äritegevust ja ohtu rahva tervisele. Ravimi oma
tarbeks ja määratlemata koguses üle riigipiiri toimetamise kriminaliseerimine ei ole
otstarbekas
–
tegemist
on
ülekriminaliseerimisega,
mis
toob
kaasa
ka
kriminaalmenetlusressursi ebaotstarbeka kasutamise.
Tulenevalt sellest, et § 194 alla läheb nüüd ka ravimi ebaseaduslik sisse- ja väljavedu ning et
sellele lisatakse ka edasiandmise eesmärk,tõstetakse ka kuriteo eest ettenähtud sanktsiooni
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Põhjalikumalt on teemat käsitletud justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika analüüsis 4/2013 (alkoholiseaduse
rikkumised alaealistele alkoholi müümisel). Arvutivõrgus:
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58659/Alkoholiseaduse+rikkumised+alaealistele+alkoh
oli+m%FC%FCmisel.pdf
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ühelt aastalt kolme aastani. Ilma edasiandmise eesmärgita ravimi üle riigipiiri toimetamine on
karistatav väärteona ravimiseaduse § 104 alusel kui käitlemisnõuete rikkumine.
Lisaks edasiandmise eesmärgil üle riigipiiri toimetamise on KarS § 194 alusel karistatav ka
võltsitud ravimi tootmine, valmistamine, turustamine või edasiandmise eesmärgil valdamine.
Senisest loetelust on välja jäänud hankimine ja vahendamine. Hankimine ilma edasiandmise
eesmärgita ei ole sellise raskusastmega tegu, mis nõuaks kriminaalkorras karistamist (RavS §
104 alusel oleks see käitlemisnõuete rikkumisena väärtegu). Vahendamine võib aga niikuinii
sisuliselt moodustada tootmisele, turustamisele vms kaasaaitamise teo.
13. peatükk
Varavastased süüteod
KarS §-d 199–203
Muudetakse kvalifitseeriva tunnuse – korduvus – sõnastust, muutes see omandi vastu
suunatud süütegudes ühesuguseks. Tunnistatakse kehtetuks sätted, mis näevad ette
kvalifitseeriva asjaoluna kuriteo toimepanemise kuritegeliku ühenduse poolt (vt seletuskiri p
3.2.1.3) ning näo varjamisega (vt seletuskirja p 3.2.1.5). Paragrahvidesse 199, 200, 201 ja 203
lisatakse juriidilise isiku vastutus.
KarS § 204
Lisatakse uue koosseisuteona arhivaali hävitamine; arhivaali kasutamiskõlbmatuks muutmise
jms koosseisud §-de 285, 286 ja 287 näol tunnistatakse kehtetuks (vt selgitused vastavate
sätete muudatuste juures).
KarS § 205
Asja rikkumine või kahjustamine ettevaatamatusest (isegi kui sellega on tekitatud suur kahju),
ei ole tegu, mis nõuaks karistusõiguslikku sekkumist. Asja omanikul on võimalik nõuda
rikkujalt lepingulisel või deliktiõiguslikul alusel (VÕS §-d 1043, 1045 lg 1 p 5 ja 1050)
tekitatud varalise (VÕS § 132) ja erandjuhtudel ka mittevaralise (VÕS § 134 lg 4) kahju
hüvitamist. Olukorras, kus asja rikkumine või hävitamine pole tahtlik, vaid ettevaatamatu, ei
ole selle kriminaliseeritus oluline ka õiguskorra kaitsmiseks. Seetõttu nähakse sättes ette
üksnes kultuurimälestise, arhivaali, museaali või muuseumikogu rikkumine ja hävitamine,
kuivõrd nende puhul on kõrgem kaitse põhjendatud.
KarS § 206
Edaspidi ei ole teoobjekt mitte enam „andmed või programm“, vaid üksnes „andmed“.
Põhimõtteliselt samamoodi (tõsi, „andmete“ asemel kasutatakse terminit „arvutiandmed“) on
vastavad normid sõnastatud Euroopa Nõukogu arvutikuritegevusvastase konventsiooni
(edaspidi konventsioon) art-s 4 ja infosüsteemide vastu suunatud rünnete kohta koostatud EL-i
direktiivi47 (edaspidi direktiiv) art-s 5. Tegu on vormilise, mitte sisulise muudatusega. Nimelt

47

Vt http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:218:0008:0014:ET:PDF.
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kujutab (arvuti)programm endast ühte arvutiandmete alaliiki, mistõttu piisab sellest, kui
kõneleda andmetest.
Kustutatakse formuleering „samuti arvutisüsteemi andmete või programmi ebaseadusliku
sisestamise eest“. Konventsioon ega direktiiv seda ei tunne (vt vastavalt art 4 ja 5).
Rahvusvahelised normiloojad on soovinud kaitsta õigustatud isiku selliseid huve, mis
seonduvad juba olemasolevate andmetega. Pelk uute andmete lisamine on põhimõtteliselt
teistsugune tegevus – lihtsalt teatud andmete lisamine süsteemi ei mõjuta iseenesest süsteemis
varem olnud andmeid. Eelöeldu ei tähenda siiski, et süsteemi uusi andmeid lisades ei ole
võimalik realiseerida KarS § 206 lg 1 koosseisu. Kui andmeid lisatakse nt DoS-ründe (ingl k
denial of service; massiline päringute saatmine serverile, mis toob kaasa serveri toimimise
aeglustumise või lakkamise) abil või kui lisatavateks andmeteks on nt viirused vms pahavara,
mis hakkab mõjutama seni süsteemis olnud andmeid, on tarvis – muude koosseisuelementide
täidetuse korral – KarS § 206 lg-le 1 vastava kuriteo toimepanemist jaatada. Peale selle oli
senine sõnastus süstemaatiliselt segadust tekitav. Nimelt ei olnud aru saada, kas „sisestamise“
all peeti silmas igasugust uute andmete lisamist või üksnes sellist uute andmete lisamist, mida
ei saa pidada andmete edastamiseks. Selline küsimus tõusetus seetõttu, et KarS § 207 teeb
vahet sisestamisel ja edastamisel. Süstemaatiliselt tõlgendades võiks öelda, et edastamine on
andmete lisamine ühest arvutisüsteemist teise (nt sõnumite jms vahetamine Interneti teel või
muudes arvutivõrkudes), sisestamine aga andmete „kohalik“ lisamine – nt klaviatuuri või
hiire abil. Kui läheneda n-ö mittesüstemaatiliselt ja leida, et hoolimata KarS §-st 207 oli KarS
§-s 206 hõlmatud igasugune andmete lisamine, tekkinuks selge ülekriminaliseerimise oht.
Nimelt kujutab andmete lisamist (sisestamist) arvutisüsteemi endast ka meili või SMS-i
saatmine. Kui saatja möönab, et adressaat meili või SMS-i ei soovi, tulnuks teda senise
seaduse kohaselt karistada. Nii tulnuks nt karistada tülli pööranud endise armastajapaari liiget,
kes võtab teise poolega meili või SMS-i teel uuesti ühendust. Samuti olnuks koosseisupärane
üksiku spämm-meili saatmine – seda hoolimata sellest, et seadusandja on teisal pidanud
spämmimist pelgalt väärteoks (vt infoühiskonna teenuse seaduse § 15).
Teise lõike muutmine on seotud eeskätt direktiiviga. Nimelt näeb direktiivi art 9 lg 4 ette, et
teatud juhtudel peab sanktsiooni minimaalne ülemmäär olema viieaastane vangistus.
Nimetatud lõike teise ja kolmanda punkti kohaselt on see vastavalt nii, kui tegu põhjustab
rasket kahju või on toime pandud elutähtsa infrastruktuuri infosüsteemi vastu48. Need
kvalifitseerivad alused sisalduvad KarS §-s 206 ka juba tänasel päeval. Edaspidi on nad KarS
§ 206 lg 2 p-d 3 ja 4.
Teise lõike esimene punkt on seletatav direktiivi art 9 lg-ga 3. See norm sätestab, et
liikmesriik võtab vajalikud meetmed tagamaks, et artiklites 4 ja 5 osutatud kuritegude tahtliku
toimepanemise eest määratakse karistus, mille maksimummäär on vähemalt kolmeaastane
vangistus, kui arvestatavat hulka infosüsteeme on mõjutatud sellise artiklis 7 osutatud vahendi
kasutamise teel, mis on loodud või kohandatud eelkõige kuriteo toimepanemiseks. Siin on
silmas peetud „professionaalseid“ küberkurjategijaid ja nn robotvõrke (ingl k botnet)49.
Robotvõrk kujutab endast pahaaimamatute ja eelnevalt arvutiturvalisusele vilistanud
arvutikasutajate arvutitest koosnevat arvutivõrku, mis on vastavate programmide abil
allutatud kurjategijale (ingl k botmaster) e muudetud botmaster’i „orjadeks“ ja mille abil saab
kas botmaster ise või keegi kolmas isik – kellele botmaster võrgu teatud ajaks tasu eest „välja
üürib“ – panna toime laiamastaabilisi ründeid. KarS § 206 lg 2 p 1 võib hõlmata nii
robotvõrgu loomist kui ka selle kasutamist ründeks. Kasutatud on mõistet „paljud
48

Olgu selgituseks märgitud, et direktiivi sõnastus on mõneti ebaõnnestunud. „Toime pandud … arvutisüsteemi
vastu“ on korrektne seoses direktiivi art-ga 4, aga mitte art-ga 5, mis kõneleb a n d m e t e vastu suunatud
rünnetest. Art 9 lg-tes 3–5 on aga kõneldud art-st 4 ja 5 üheskoos.
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arvutisüsteemid“ (direktiivis nt „arvestatav hulk (infosüsteeme)“). Kui palju on „paljud“, peab
lahendama kohtupraktika. Seoses robotvõrgu loomisega olgu öeldud, et maailmas tuntakse ka
miljoneist arvutitest koosnevaid robotvõrke. Samas ei ole välistatud, et kohus leiab, et juba
juhul, kui võetakse „sihikule“ vaid mõnes üksikus arvutisüsteemis paiknevad andmed, on
teatud põhjustel alust kõneleda „paljudest arvutisüsteemidest“. Karistusseadustik näeb mitmes
paragrahvis ette tunnuse „paljud“ – nt põhjustatakse oht paljude inimeste alule või tervisele
(§-d 111, 112, 372 jne). Selle all mõeldakse reeglina seda, et oht põhjustatakse konkreetselt
määratlemata inimeste hulgale. Samuti sõltub mõiste „paljud“ sisustamine teo tehioludest.
Ehkki EL nõuab sellisel juhul vaid kolmeaastast maksimaalkaristust, pole täiendava lõike
lisamine normi põhjendatud, mispärast lisatakse selline kvalifitseeriv asjaolu teise lõikesse.
Teise lõike teine punkt on seletatav direktiivi art 9 lg 4 esimese punktiga. Selles punktis
kõneldakse kuritegelikust ühendusest. Et revisjoniga tahetakse viited kuritegelikule
ühendusele kvalifikatsioonidest kustutada, kasutatakse Eesti seaduses „grupi“ mõistet.
Teise lõike kolmandas punktis tehakse ka üks normi süstemaatikast tulenev muudatus. Seni
kõneles KarS § 206 lg 2 „arvutisüsteemi vastu“ toime pandud teost. Lõige üks 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. Seetõttu asendatakse sõna „arvutisüsteemi“ sõnadega „arvutisüsteemis olevate
andmete“.
KarS § 207
KarS § 207 lg 1 p 1 lisamine on seletatav direktiivi art 9 lg-ga 3 (ja ka KarS § 206 lg 2 p-ga
2). Et KarS § 207 puhul pole ründeobjekt mitte arvutiandmed, vaid arvutisüsteem, ei kasutata
mitte sõnastust „paljudes arvutisüsteemides olevate andmete vastu“ (vt KarS § 206 lg 2 p 1),
vaid „paljude arvutisüsteemi vastu“.
Grupilisus on kvalifitseeriva tunnusena lisatud tulenevalt direktiivi art 9 lg 4 esimesest
punktist. Vt selle kohta ka selgitust KarS § 206 lg 2 p 2 kohta.
Seni kasutati KarS § 206 lg-s 2 formuleeringut „arvutisüsteemi tööd“. Et esimeses lõikes
räägitakse toimimisest, asendatakse teises lõikes olev sõna „tööd“ sõnaga „toimimist“ (vt
KarS § 206 lg 2 p 3).
KarS § 208
KarS § 208 pärineb 2008. a arvutikuritegevuse reformi eelsest ajast, millel on mitu olulist
puudust ja mis ei ole tulenevalt pärast reformi kehtestatud kuriteokoosseisudest enam vajalik.
Seetõttu tunnistatakse see kasuistliku iseloomuga säte kehtetuks.
Esiteks pole selge, 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), pole KarS § 208 vaja tulenevalt KarS §-st 2161. Kui õige
on teine (mõeldud on hilisemaid arvutikuritegusid), ei ole seda sätet vaja seetõttu, et olemas
on KarS §-d 206, 207 ja 217; ei ole oluline, et nt viirusega arvutiandmeid hävitav inimene ei
tea, kelle arvutiandmeid ta hävitab – nt KarS § 206 puhul piiab sellest, kui teo toimepanija
(s.o viiruse „lahtilaskja“) vähemalt kaudse tahtlusega möönab, et mingid arvutiandmed
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kusagil hävivad (sealjuures ei oma vähimatki tähendust, kas nad hävivad Eestis, Hispaanias,
Zimbabwes või kusagil mujal).
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“, „viirus“ jne ei ole tingimata kuigi üheselt arusaadavad,
võib sellise loetelu sätestamine seaduses kiire tehnilise arengu tõttu ajale jalgu jääda50.
KarS § 209
Varaline kahju on praegu käsitatav kelmuse koosseisu nn kirjutamata koosseisutunnusena
nendel juhtudel, kui varalist kasu saab määratleda üksnes kahju pöördmõistena (nn
saldopõhimõte). Kelmuse ebaõigussisu seisneb siiski eelkõige teisele isikule kahju tekitamises
ning see tunnus peab moodustama kelmuse objektiivse koosseisu elemendi.
KarS § 211
Investeerimiskelmuse koosseisust jäetakse välja tunnus emissiooniprospekt, sest see mõiste on
Eesti õiguses tundmatu – VPTS kasutab järjekindlalt mõistet prospekt. Koosseisutunnus teave
peaks katma nii primaarset kui ka sekundaarset turgu. Võrreldes varasemaga lisatakse
olulisuse nõue. Nimetatud muudatuse eesmärk on vältida võimalikku olukorda, kus
tsiviilõiguslik prospekti või (prospektikohustuse puudumisel) deliktiõiguslik vastutus on
olemuslikult kitsam kui vastavat rikkumist puudutav kuriteokoosseis. Arvestades käesoleval
hetkel kehtivaid detailseid nõudmisi prospekti sisu kohta on mõistlik kriminaliseerida vaid
oluliste asjaolude osas ebaõigete andmete esitamine, sealjuures oli vastava täiendava
kriteeriumi eeskujuks ka Saksa karistusseadustiku StGB § 265b. Praegune koosseis
võimaldaks vastutusele võtta sisuliselt igasuguse ebatäpsuse eest investeeringuga seotud
dokumendis, hõlmates ka teoreetiliselt arvutusvigasid (võimalik, et sellisel juhul on vastutus
siiski välistatud tahtluse puudumise tõttu). Tunnus majandustegevuses osalev isik on seevastu
koosseisu liigselt piirav, välistades selle rakendusala halli kapitalituru puhul.
KarS § 213
Paragrahvi 213 esimest lõiget muudetakse seoses sellega, et muudetakse kelmuse (KarS §
209) koosseisu. Kuivõrd arvutikelmus meenutab sisuliselt kelmust, tuleb need sätted
sõnastada sarnaselt (vt ka järgmist lõiku).
Muudetakse ka arvutikelmuse sanktsiooni, langetades maksimumkaristuse kuni viieaastaselt
vangistuselt kuni kolmeaastase vangistuseni. Arvutikelmus kujunes ajalooliselt välja seetõttu,
et leiti, et masinat pole võimalik petta. Seetõttu ei saanud sellistel juhtudel kohaldada
klassikalist kelmuse koosseisu. Seega loodi küll eraldi koosseis, ent sisuliselt on see võrreldav
tavalise kelmusega – mõlema vara kaitsele suunatud sätte puhul on tarvis, et teo toimepanija
kutsuks esile teatud teise isiku vara vähendava varakäsutuse. Seetõttu on põhjendatud, et
mõlema koosseisu puhul on sanktsioon samasugune.
Et sanktsioonimäära tulenevalt KarS §-st 209 alandatakse, lisatakse paragrahvi teine lõige,
mis näeb teatud puhkudeks ette rangema karistuse. Kuni viieaastane vangistus
kvalifikatsiooni korral on samasugune, nagu seni oli sanktsioon KarS § 213 lg 1 puhul.
50
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Samuti langeb see kokku KarS § 209 lg 2 sanktsiooniga. Kvalifitseerivate asjaolude
sätestamisel ongi aluseks võetud KarS § 209 lg 2. Teise lõike esimeses punktis peetakse
kelmuse all silmas KarS 13. ptk 2. jao 1. jaotises (kelmus) sisalduvaid kuritegusid – st ka
arvutikelmust. Erinevalt KarS § 209 lg-st 2 ei sisalda KarS § 213 teine lõige kvalifitseeriva
asjaoluna seda, kui tegu pannakse toime „avalikkuse poole pöördudes“. Et arvutikelmus
pannakse toime anmdetöötlusprotsessi sekkudes, ei tule „avalikkuse poole pöördumine“ selle
kuriteo puhul kõne alla.
KarS § 214
Täpsustatakse lg 2 punktis 1 ettenähtud kvalifitseeriva asjaolu – korduvuse – sõnastust ning
punktist 4 jäetakse välja kuritegelik ühendus.
KarS § 215
Paragrahvist jäetakse välja kuritegelik ühendus ning lisatakse juriidilise isiku vastutus.
KarS § 2161
KarS § 2161 sõnastatakse senisest kitsamalt. Säte põhineb arvutikuritegevusvastase
konventsiooni art-l 6 ja infosüsteemide vastu suunatud rünnete kohta koostatud EL direktiivi
art-l 7. Kumbki neist normidest ei tunne seni KarS § 2161 lg-s 1 kasutatud formuleeringut
„muude käesolevas paragrahvis nimetatud kuritegude toimepanemiseks vajalike andmete
kasutamise, levitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise eest“. Tsiteeritud
formuleeringut oleks võinud vähemalt grammatiliselt rakendada ülimalt laialt – nt juba
operatsioonisüsteemi Windows või brauseri Mozilla Firefox abil on võimalik panna toime
erinevaid küberkuritegusid (nt KarS §-le 217 või 206 vastavaid), mistõttu võib neid
arvutiprogramme pidada arvutiandmete alaliigiks, mille kasutamine või levitamine on
kuriteona karistatav.
Norm sisaldab endas kahte liiki teoobjekte – esiteks seadmeid või arvutiprogrammi, mis on
loodud või kohandatud eelkõige KarS §-s 206, 207, 213 või 217 sätestatud kuritegude
toimepanemiseks, ja teiseks kaitsevahendeid, mille abil on võimalik hankida juurdepääs
arvutisüsteemile.
Konventsiooni loojad vaidlesid tuliselt selle üle, millised arvutiprogrammid peaksid olema
kohased teoobjektid51. Ühelt poolt ei soovitud seda, et normi kohaselt loetakse teoobjektideks
kõikvõimalikud IT-spetsialistide igapäevased töövahendid, teisalt aga peljati, et liiga kitsas
oleks lahendus, kus kohane teoobjekt on ü k s n e s arvutikuritegude toimepanekuks
valmistatud programm. Seetõttu otsustati, et programm peab olema loodud või kohandatud
e e l k õ i g e kuritegude toimepanekuks. See tähendab, et üldjuhul ei tohiks asjassepuutuv
olla turvaanalüüsi tarkvara, millega on üksnes muu hulgas võimalik panna toime kuritegusid.
Küll aga on kohased objektid viirused jms pahavara. „Seadme“ all on silmas peetud füüsilisi
esemeid – nt nn skimmer’eid, mida saab kinnitada pangaautomaatide külge, kopeerimaks
pangakaartide andmeid.
Kaitsevahendi all on silmas peetud kõiksugu vahendeid, mis välistavad või vähemalt
raskendavad olulisel määral arvutisüsteemile juurdepääsu. Kaitsevahendeid on väga erinevaid
– kõne alla tulevad nt salasõnad, PIN-koodid, (panga) koodikaartidel olevad koodid, konto- ja
51
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krediitkaardinumbrid, aga ka nt kujundid, mida on arvutisüsteemi sissepääsemiseks tarvis
„joonistada“ süsteemide puutetundlikele ekraanidele.
Teokirjeldus on äärmiselt lai – sisuliselt on hõlmatud igasugused objekti enda valdusesse
saamise ja teistele isikutele edasi andmise viisid. Nt on karistatav nn phishing (salasõnade
hankimine) – kaitsevahendi hankimist kujutab endast nii pettusliku meili teel salasõna teada
saamine kui ka nn social engineering’i rakendamine (nt saab inimene salasõna teada seeläbi,
et helistab firma töötajale, esinedes IT-eksperdina, kes „kontrollib salasõnade kvaliteeti“).
Normi subjektiivne koosseis ei kattu objektiivse koosseisuga. Karistatav on üksnes selline
tegu, mis tehakse sooviga panna hiljem ise või võimaldada kolmandal isikul panna toime
KarS §-s 206, 207, 213 või 217 sätestatud kuritegu. Nt võivad IT-eksperdid hankida endale
paha- või nuhkvara, et sellega tutvuda ja seda analüüsida – sellisel viisil koosseisupärase
objekti hankimine ei ole kuriteo toimepanemise soovi puudumise tõttu karistatav. Objekti
hankija või valmistaja ei pea tingimata soovima panna kuritegu toime ise. Kui nt inimene loob
pahavara müügiks, valmistab ta arvutiprogrammi arvutikuritegude toimepanemiseks, et
võimaldada kolmandal isikul panna toime arvutikuritegu; kui isik hangib endale (nt phishing’i
teel) salasõnu jms müümaks neid edasi, hangib ta kaitsevahendeid, et võimaldada kolmandal
isikul panna toime arvutikuritegu. Sealjuures ei pea inimene andma koosseisupäraseid objekte
üle konkreetsele kolmandale isikule – kui keegi riputab objekti (vastava programmi või
salasõna) Internetti, saab öelda, et ta võimaldab kolmandal isikul panna toime arvutikuritegu,
sest Interneti kasutajaskond on sisuliselt piiritu ja kasutajate hulgas on ka küberkurjategijaid.
Muudetakse ka sanktsiooni. Kuivõrd kahjustusdeliktide eest – vt KarS §-d 207, 213 ja 217 –
karistatakse kuni kolmeaastase vangistusega, ei saa pelk ettevalmistustegu olla
sanktsioneeritud sama rangelt. Mõnetine ebaloogilisus jääb püsima KarS § 206 lg 1
sanktsiooni silmas pidades – sarnaselt KarS § 2161 lg-ga 1 näeb see kahjustusdelikt ette kuni
kaheaastase vangistuse. Tulenevalt direktiivi art 9 lg-st 2 ei ole aga KarS §-s 2161 võimalik
sätestada leebemat karistust kui vähemalt kaheaastane vangistus.
KarS § 217
Normi senine pealkiri oli eksitav, sest alates 2008. a reformist on karistatav juba
arvutisüsteemile juurdepääsu hankimine, mitte aga alles (hilisem) kasutamine. Seega
asendatakse pealkirjas sõna „kasutamine“ sõnaga „juurdepääsu hankimine“.
Lõikes 1 asendatakse sõna „juurdepääsu“ sõnadega „juurdepääsu hankimise“. Tegu on
grammatilise muudatusega. Kuriteokoosseisus peab olema sätestatud tegu, mille eest
karistatakse. Seega peab kasutama tegusõna. „Juurdepääs“ ei ole tegusõna.
Formuleering „koodi, salasõna või muu kaitsevahendi“ – mis sisuliselt on kõigiti vajalik, sest
vastasel juhul viidaks paragrahvi kohaldamisala ülilaiaks – on mõneti segadust tekitav. Ei ole
aru saada, mis eristab „koodi“ „salasõnast“; ilmselt on tegu sünonüümidega. Selline
näitlikustav loetelu võib olla eksitav, sest võib jääda mulje, nagu peaks kaitsevahend olema
tingimata tarkvaraline. Tegelikult aga võib isik kaitsta arvutisüsteemi ka füüsiliselt (nt seda
seifi sulgedes). Seega asendatakse formuleering „koodi, salasõna või muu kaitsevahendi“
sõnaga „kaitsevahendi“.
Muudetakse ka lõiget 2. Ehkki KarS § 217 lg 1 ei nõua juba alates 2008. aastast enam
arvutisüsteemi tegelikku kasutamist, vaid kuulutab karistatavaks juba pelga juurdepääsu
hankimise, kõneles § 217 lg 2 p 2 endiselt „kasutamisest“. Et tegu on lõike 1
kvalifikatsiooniga, ei tohi teokirjeldus lõikes 2 olla esimesest erinev. Seetõttu asendatakse
sõnad „on kasutatud“ sõnadega „juurdepääs on hangitud“.
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KarS § 217 lg 2 p 3 muudatus on seletatav ühtse väljendusega. Kui eelnevalt räägitakse
„juurdepääsu hankimisest“, ei ole põhjust kõneleda KarS § 217 lg 2 p-s 3 „juurde
pääsemisest“.
KarS § 218
Paragrahvi 218 lõikele 1 on lisatud viide arvutikuritegudele – s.t § 218 järgi kvalifitseeritava
väärteona kui süüteona väheväärtusliku asja ja varalise õiguse vastu ei käsitleta enam
sõltumata tekitatud kahju suurusest arvutisüsteemile ebaseaduslikult juurdepääsu hankimist,
arvutiandmetesse sekkumist, arvutisüsteemi toimimise takistamist ja arvutikuriteo
ettevalmistamist.
Kehtivas seaduses on vastuolu, mille kohaselt § 206 lg-s 1 ettenähtud tegu on samaaegselt nii
kuritegu kui § 218 alusel väärtegu. Vastav viide kustutatakse ka § 218 lõikest 3.
Viidatud vastuolu seaduses on põhjalikult käsitlenud Riigikohus oma 14.12.2012 lahendis52
A. Värgi suhtes: „Nimelt on andmete ebaseaduslik sisestamine arvutisüsteemi karistatav
KarS § 206 lg 1 järgi juhul, kui sellega ei tekitatud olulist kahju. Kui aga andmete
ebaseadusliku sisestamisega arvutisüsteemi tekitati oluline kahju, tuleb tegu kvalifitseerida
sama paragrahvi 2. lõike järgi. Samas on varavastane süütegu väheolulise varalise õiguse
vastu karistatav KarS § 218 lg 1 järgi väärteona ning sama paragrahvi 2. lõike kohaselt
loetakse väheoluliseks varaliseks õiguseks õigust, mille kahjustamisel KarS §-des 203, 204 ja
206 sätestatud juhtudel ei põhjustatud olulist kahju. Eeltoodust nähtuvalt on arvutisüsteemi
andmete ebaseaduslik sisestamine juhul, kui sellega ei tekitatud olulist kahju, karistatav
üheaegselt nii kuriteona KarS § 206 lg 1 järgi kui ka väärteona KarS § 218 lg 1 järgi.
Riigikohtu kriminaalkolleegium on asunud varasemas praktikas seisukohale, et olukorras, kus
kuriteokoosseisu ja väärteokoosseisu tunnused käsitlevad sama reguleerimiseset ja on
omavahel kattuvad; KarS § 3 lg-s 5 sätestatud põhimõte pole süütegude ideaalkogumi
puudumise tõttu rakendatav ja ka seadusainsust puudutavad reeglid pole kohtuasja
lahendamisel asjassepuutuvad, tuleb juhinduda isiku jaoks kergemast karistusõigusnormist (vt
Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 12. juuni 2012. a otsus kriminaalasjas nr 3-1-1-52-12, p
16).“
Arvutikuritegude lugemine väärtegudeks ei ole ka sisuliselt õige. Varalise kahju väiksus või
suisa puudumine ei pruugi tähendada, et tegu pole kriminaalkaristuse vääriline. Nt võib
inimese jaoks väga ränk olla sisselogimine tema meiliaadressile (KarS § 217) või
(poolelioleva) romaani või doktoritöö kustutamine (KarS § 206). Teiseks ei ole sellise
otsustuse tegemine Eesti seadusandja pädevuses. Konventsiooni art 13 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 tuginevalt saab öelda, et karistamine üksnes KarS §-s 218 ette nähtud
sanktsiooni järgi ei vasta triaadi nõuetele. Sama põhimõte sisaldub ka direktiivi art 9 lg-s 1.
Veelgi selgemalt eksib senine regulatsioon aga direktiivi art 9 lg 2 vastu, mis paneb
liikmesriigile kohustuse sätestada sanktsioonina vanglakaristused. Seega loobutakse
arvutikuritegevuse puhul igasugustest väärteokaristustest ja täiendatakse KarS § 218 lg-s 1
sisalduvat loetelu arvutikuritegevust puudutavate sätetega.
Paragrahvile 218 lisatakse säte, mis loeb väärteokatse karistatavaks (vt seletuskirja p 3.7.2.a),
samuti juriidilise isiku vastutus.
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Kõnealuse paragrahvi juures tuleb viidata ka § 44 lg 2 muudatusele, mis tõstab
miinimumpäevamäära suuruse 3,2 eurolt 10 euroni. KarS § 218 mõttes väheväärtuslikuks
asjaks või väheoluliseks varaliseks õiguseks loetakse asja või õigust, mille rahaline väärtus ei
ületa kahtekümmend miinimumpäevamäära (uue numeratsiooniga lg 4). Seega – kui praegu
on väheväärtuslik asi maksumusega 64 eurot või vähem, siis § 44 muudatuse kohaselt on
väheväärtuslik asi maksumusega 200 eurot või vähem.

14. peatükk
Intellektuaalse omandi vastased süüteod
KarS § 219 (autorsuse kaitse) ei hõlma midagi muud peale autorsuse (kõikide
intellektuaalomandi liikide puhul, kus autorsust kaitstakse), mis on kõige olulisem
mittevaraline isiklik õigus. Muud mittevaralised õigused on kaetud tsiviilvastutusega ning
varalised õigused lisaks tsiviilvastutusele ka väärteovastutusega (§-d 2241, 226) või erandina
kuriteovastutusega (§-d 222, 2221, 227). Intellektuaalomandi seaduste mittevaralisi õigusi
kaitsvad väärteosätted tunnistatakse kehtetuks.

KarS §-d 222 ja 224
Kehtiv redaktsioon ei sisalda täiendavat kriminaliseerivat tunnust ning loeb seega
karistatavaks mistahes pisirikkumise. Intellektuaalomandi kaitse on üldjuhul tagatav
tsiviilvastutusega ja karistusõiguses tuleb lähtuda rahvusvahelisest minimaalstandardist
(WTO asutamislepingu lisas olev TRIPs-leping), mille kohaselt peab olema karistatav
piraatkoopia valmistamine kaubanduslikus ulatuses (commercial scale). TRIPs tõlkes on
eksitavalt kasutatud ärilise eesmärgi mõistet. TRIPsi tõlgendanud WTO paneel on
kaubandusliku ulatuse mõistet tõlgendanud kui vastaval turul vastavat liiki kaupade suhtes
tüüpilist või tavapärast kaubandustegevust (commercial activity); tegevuse eesmärk või
kasumlikkus ei ole määravad. Ulatuse mõiste tähendab, et loata reprodutseeritavate
eksemplaride kogus peab vastama vähemalt vastavat liiki kaupade turul tüüpilisele või
tavapärasele kogusele. ACTAs täpsustati, et kaubanduslik ulatus hõlmab vähemalt
kaubanduslikku tegevust otsese või kaudse majandusliku või kaubandusliku kasu saamiseks.
Piraatkoopia valmistamine mittekaubanduslikus ulatuses ei pea olema karistatav, kui sellel ei
ole elatuslikku iseloomu ning viimase olemasolul on tegu kutse- või majandustegevusega
(kaubanduslik tegevus; vrd VÕS-i vahetegu tarbija ning kutse- ja majandustegevuses
tegutseja vahel). Ärilist eesmärki on tõlgendatud laialt – hõlmates tegevusi, mille ulatus jääb
alla kaubanduslikku ulatust ja mis ei ole kaubanduslikud tegevused kasu saamiseks. Vähemalt
karistusõiguslikus kontekstis tuleb seetõttu sellest mõistest loobuda. Kodifitseerimiskomisjon
otsustas 18.10.2012 siduda koosseisu tekitatud kahju või saadud tuluga. Paragrahvi 224 osas
otsustati, et kauplemine võib olla väärtegu, olulisest kahjust/kasust alates kuritegu. Otsustati
liita §-d 222 ja 224.
Piraatkauba mõiste tuleneb TRIPS-lepingust. AutÕS-s sisalduv piraatkoopia definitsioon ja
piraatkoopiaga kauplemise definitsioon muutuvad üleliigseks. AutÕS ise muus kontekstis
neid mõisteid ei kasuta. Pakutud koosseisu kohaselt on kuriteona karistatav teadvalt
autoriõigust või kaasnevaid õigusi rikkuva kauba (eeskätt koopiad, reproduktsioonid)
valmistamine (õigusvastasus tuvastatakse või välistatakse AutÕS-i alusel), samuti sellise
kaubaga kauplemine (selle müük, rent, pakkumine, hoidmine, edasitoimetamine jne) kutse-
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või majandustegevuses (VÕS-i tähenduses, mis ei hõlma ainult äriühinguid, vaid ka
mittetulundusühinguid ja füüsilisi isikuid, kes tegelevad ettevõtlusega) olulises ulatuses, s.t
kui kauba väärtus on selline, et selle teoga on juba põhjustatud või (kauplemise õnnestumise
korral) võidakse põhjustada oluline kahju õiguste omajale või oluline kasu õigusrikkujale.
Intellektuaalomandi õiguse väärtuse hindamisel kohaldatakse VÕS-i sätteid.
Mistahes muu kasu saamise eesmärgil toime pandud varalise iseloomuga autoriõiguse või
kaasneva õiguse rikkumine (mis ei ole kaetud kuriteokoosseisudega) on karistatav väärteona
uue § 2241 alusel. Kui puudub ka kasu saamise eesmärk, on tegu tsiviilõiguse rikkumisega.
KarS § 2221
Arvutiprogrammi omavoliline valdamine ja kasutamine on kaitstud tsiviilvastutusega.
Rahvusvaheline standard (arvutikuritegevusvastase konventsiooni art 10) kohustab karistama
autoriõiguse ja kaasneva õiguse tahtliku rikkumise eest arvutisüsteemis kaubanduslikus
ulatuses. Konventsioon näeb ette laiema standardi kui TRIPs. Kodifitseerimiskomisjon
otsustas 18.10.2012 jääda olulise kahju/kasu piiritlemise juurde.
Eelnõus on autoriõiguse rikkumine arvutisüsteemis sõnastatud eraldi kõrgemini
sanktsioneeritud piraatlusest (§ 222), sest autori varaliste õiguste rikkumine võib toimuda ka
piraatkauba valmistamisest või sellega kauplemisest erineval viisil. Kui selline autori varalise
õiguse rikkumine toimub ilma arvutisüsteemi kasutamata, puudub kriminaliseerimiskohustus
ning tegu on kaetud väärteovastutuse (§ 2241) või tsiviilvastutusega. Piraatkaubanduse ja
arvutisüsteemis autori varaliste õiguste rikkumise tegude laad on liiga erinev, et neid
õnnestuks ühte koosseisu liita. Erinev on ka sanktsioon, kuna piraatkaubanduse (sh
arvutisüsteemi abil toimuva piraatkaubanduse) ebaõigus on suurem. Kui arvutivõrgus teose
õigusvastase allalaadimise teel piraatkauba valmistamisega (kopeerimisega) kaasneb olulise
kasu saamine või kahju põhjustamine kutse- või majandustegevuses, on tegu
piraatkaubandusega (§ 222). Kui tegu on muu varalise õiguse rikkumisega kutse- või
majandustegevuses ja sellega kaasneb oluline kahju või kasu, on tegu kõnesoleva
koosseisuga. Kui olulist kahju või kasu ei kaasne, kuid tegu on toime pandud kasu saamise
eesmärgil, on tegu väärteoga (§ 2241). Kui ka kasu saamise eesmärk puudub, ei ole tegu
karistatav.
KarS § 223
Kodifitseerimiskomisjon otsustas 18.10.2012 toetada kuriteo dekriminaliseerimist.
Karistusseadustiku kehtivas §-s 223 sätestatud tegu on autori või kaasnevate õiguste omaja
varaliste õiguste rikkumine. Kui see on toime pandud kasu saamise eesmärgil, on tegu
karistatav väärteona uue § 2241 alusel, kutse- või majandustegevuses olulises ulatuses
piraatkaubanduse korral § 222 alusel.
Arvestades eelnõu kooskõlastusel tehtud ettepanekuid autoreid esindavate organisatsioonide
poolt, otsustati autoriõiguse objekti üldsusele suunamine jätta siiski kuriteona karistatavaks
juhul, kui see on toime pandud kutse- või majandustegevuses olulises ulatuses, s.t kui sellega
kaasneb oluline kahju või kasu. Muul juhul on tegu karistatav väärteona või ei ole karistatav.
Kui üldsusele suunamiseks kasutati piraatkaupa (senise redaktsiooni lg 2), on piraatkauba
valmistamine või sellega kauplemine karistatav §-s 222 sätestatud tunnuste esinemisel.
KarS § 2241
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Väärtegu vastab kehtivas AutÕS §-s 814 sätestatud väärteole, millele on lisatud varalise kasu
saamise eesmärk. AutÕS vastav säte tunnistatakse kehtetuks. Muus osas on autori varalised
õigused kaetud tsiviilvastutusega. Katse karistatavuse osas ei saa lähtuda nn pisivarguse
analoogiast, kuna autoriõiguse rikkumiseks loetav tegu iseenesest ei põhjenda
süüteovastutust, eesmärgi tuvastamine on aga katse korral raskendatud.
KarS § 225
Tehniliste kaitsemeetmete mõiste avab AutÕS § 803 ning nii see meede kui ka selle
kõrvaldamiseks kasutatav seade või vahend võib olla nii arvutiprogramm kui eraldi asi, nt
DVD-mängija, mis võimaldab kõrvaldada DVD regionaalsusest tulenevad piirangud. Seda,
millised kaitsemeetme kõrvaldamise vahendid või seadmed on lubatavad, määratakse EL-i
õiguse alusel (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001 direktiiv 2001/29/EÜ
autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta
infoühiskonnas, art 6). Väärteokatse ei pea olema karistatav. Haldussunni meetmed ei oleks
kohaldatavad. Samas oleks ülereageerimine karistamine kaitsemeetme kõrvaldamise eest nt
koduses kasutuses oleval DVD-mängijal. Sisult on kaitsemeetme kõrvaldamine autoriõiguse
rikkumise ettevalmistamine.
Koosseisuga on liidetud AutÕS §-s 812 sätestatud õiguste teostamist käsitleva teabe
kõrvaldamise või muutmise väärtegu (vt viidatud direktiivi art 7). Vastavalt rahvusvahelistele
kohustustele ei ole nõutav tegude karistamine, vaid tõhusate meetmete rakendamine
rikkumiste vastu. Eelnõu kohaselt on tegu väärteona karistatav juhul, kui tegu, sh
kaitsemeetme kõrvaldamine, on toime pandud väljaspool isikliku kasutamise ala (vrd Saksa
intellektuaalomandi seadustiku projekt § 69) kasu saamise eesmärgil. AutÕS-st saab kõik
väärteokoosseisud välja jätta; siis on see eraõiguslik seadus samamoodi nagu VÕS, AÕS jt
ilma karistusõiguslike säteteta.
KarS § 226
Kehtiv koosseis nimetab üksnes vastava õiguse omaniku ainuõiguse rikkumist, olles sellisena
põhjendamatult lai ja kaudselt ka vastuolus määratletusnõudega (tööstusomandi õiguse sisu
võib olla üsna ebamäärane). Nimetatud õiguste omaniku isiklike mittevaraliste õiguste
rikkumise eest on praegu ette nähtud väärteovastutus patendiseaduse §-s 601, kasuliku mudeli
seaduse §-s 571, tööstusdisaini kaitse seaduse §-s 901 ja mikrolülituse topoloogia kaitse
seaduse §-s 621 (kõik tunnistatakse kehtetuks, on kaetud tsiviilvastutusega). Kõikide
nimetatud isikute varalised õigused on kaitstavad tsiviilkorras ning vajadust kuriteokoosseisu
järele ei ole. Võltsitud kauba ja kaubamärgi kohta vt § 227 muudatust. Seoses § 227 olulise
kahju piiri kehtestamisega ja autoriõiguse osas § 2241 analoogia alusel on põhjendatud
kriminaliseerida tööstusomandi ainuõiguste (resp) rikkumine väärteona, kui tegu on toime
pandud kasu eesmärgist lähtudes. Katse karistatavuse osas ei saa lähtuda nn pisivarguse
analoogiast, kuna ainuõiguse rikkumiseks loetav tegu iseenesest ei põhjenda süüteovastutust,
eesmärgi tuvastamine on aga raskendatud. Tööstusomandi õiguse rikkumine saab toimuda
üldjuhul ainult kutse- või majandustegevuses.
KarS § 227
Kehtiv redaktsioon näeb ette vastutuse üksnes võltsitud kaubaga kauplemise eest, mis on aga
liiga kitsas ega hõlma nt võltskauba valmistamist. Seepärast on koosseisutegude ringi
laiendatud, lähtudes rahvusvahelisest karistusõiguslikust standardist (TRIPs). Seejuures ei
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laiendata kaubamärgiomaniku ainuõiguse karistusõiguslikku kaitset, kuivõrd see on seni
olnud täielikult (ehk liigagi laialt) kaetud §-ga 226. Kooskõlas rahvusvahelise standardiga on
karistusõigusliku kaitse alt välja jäetud üldtuntud kaubamärgid, mille võltsimise eest karistuse
ettenägemine oleks vastuolus määratletusnõudega.
Võltskaubanduse kriminaliseerimise kohustus ja võltskauba definitsioon tulenevad TRIPslepingust. Kuriteoga on eelnõu kohaselt tegemist juhul, kui võltskauba valmistamine või
sellega kauplemine (müük, rentimine, hoidmine, edasitoimetamine jne), samuti
võltskaubamärgi all teenuse pakkumine toimub olulises ulatuses, s.t selle tulemusena on
põhjustatud oluline kahju või kasu või kui (kauplemise õnnestumise korral) selline kahju või
kasu võib tekkida. Intellektuaalomandi õiguse väärtuse hindamisel kohaldatakse VÕS-i
sätteid. Kui kasu ega kahju ei ole oluline, kuid kasu saamine on olnud teo eesmärgiks, on
analoogiliselt uue §-ga 2241 tööstusomandi õiguste rikkumine kvalifitseeritav väärteoks § 226
muudetud sõnastuse alusel. Kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumine saab toimuda üksnes
kutse- või majandustegevuses (VÕS) tähenduses, seega erinevalt § 222 sõnastusest ei ole seda
tunnust eraldi nimetatud. Samuti eeldatakse turuosalistelt registreeritud kaubamärkide
teadmist, mistõttu oleks üleliigne otsesele tahtlusele viitav tunnus „teadvalt“.
KarS §-d 228, 229 ja 230
Vt põhjendus § 226 kohta §-e 229 ja 230 puudutavas osas. Kehtiva § 228 sisu on ebamäärane.
15. peatükk
Riigivastased süüteod
KarS § 235
Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra vastane ühendus vägivaldse tegevuse eesmärgil ei ole
vähem ohtlik kui terroristlik ühendus, mistõttu on § 235 sanktsioon võrdsustatud § 2371
(terroristlik ühendus) omaga. Võrdluseks võib tuua ka KarS §-s 255 ette nähtud vastutuse
kuritegeliku ühenduse eest, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude
toimepanemisele ning mis kehtivas seaduses on seotud varalise kasu saamise eesmärgiga.
Paragrahv 255 näeb karistusena ette kolme-kuni kaheteistaastase vangistuse, seega on
kehtivas seaduses selline kuritegelik ühendus, mille eesmärgiks on varavastased kuriteod,
karistatav kaks korda karmimalt kui selline kuritegelik ühendus, mis on suunatud Eesti
Vabariigi põhiseadusliku korra vastu.
KarS §-d 240, 248, 252 ja 266
Ametiruumi tungimine (§ 240), diplomaatilise puutumatusega ruumi või territooriumile
tungimine (§ 248) ja tungimine riigikaitselise tähtsusega ruumi (§ 252) ei erine ebaõigussisu
poolest üldnormist § 266 (omavoliline sissetung), mistõttu puudub vajadus eraldi koosseisude
järele. Küll aga tuleb muuta § 266 (vt seletuskiri § 266 kohta).
KarS §-d 244 ja 246
Kehtiva seaduse alusel ei ole põhjendatud niivõrd suur erinevus §-de 244 ja 246 ning nt § 121
vahel: kui n-ö tavaline vägivallategu on kehtiva seaduse alusel karistatav kuni kolmeaastase
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vangistusega, siis §-des 244 ja 246 nimetatud isiku vastu suunatud vägivallategu on karistatav
kuni eluaegse vangistusega. Muudatuse kohaselt on vastutus kõrge riigiametniku ja
rahvusvaheliselt kaitstud isiku vastase ründe eest diferentseeritud vastavalt teo raskusele:
vägivallategu (lg 1) ning rasked ründed (tapmine jm).
KarS § 253
Koosseis on ebavajalik, vajaduse korral saab kohaldada riigikaitseliste sundkoormiste seaduse
§ 42 (võõrandamisvoliniku takistamine).
16. peatükk
Avaliku rahu vastased süüteod
KarS § 255
Välja on jäetud on subjektiivse koosseisu tunnus varalise kasu saamise eesmärk kui tarbetu.
Kuritegeliku ühenduse ohtlikkus ei sõltu sellest, kas tegemist on varalise kasu või muu
eesmärgiga. Nii ei ole praegu võimalik selle sätte alusel vastutusele võtta sellist kuritegelikku
ühendust, kelle eesmärk on nt rassilise diskrimineerimise iseloomuga või vägivaldse
iseloomuga ilma varalise kasuta. Varalise kasu tegeliku saamise korral moodustub kogum
mõne varavastase süüteoga (KarS 13. ptk).
KarS § 257
Omavoli (§ 257) näol on tegemist erinormiga mitme isiku- ja varavastase süüteo suhtes.
Koosseisus nimetatud teod on iseseisvana karistatavad (nt § 121: vägivald, § 136: vabaduse
võtmine, § 203: vara kahjustamine). Sisuliselt põhineb koosseis seega mitte juba niigi
karistatavatel tegudel, vaid oma tõelise või oletatava õiguse teostamisel, mis peaks teo
ebaõigussisu vähendama. Tegelikult on aga kujunenud olukord, kus oma tegeliku või
oletatava õiguse teostamine raskendab isiku olukorda tavalise isikuvastase vm süüteoga
võrreldes, nt vägivald iseenesest (§ 121) toob kaasa kuni 3-aastase, vägivald öörahu rikkuja
suhtes aga kuni 5-aastase vangistuse, ehkki viimasel juhul teostab isik oma seaduslikku
õigust. Seega on rikutud võrdse kohtlemise põhiseaduslikku põhimõtet (PS § 12 lg 1).
KarS §-d 258, 259 ja 260
Paragrahvi 258 lõige 1 p 4 näeb täna ette vastutuse riigipiiri ebaseadusliku ületamise eest, kui
süüdlasele on sama teo eest kohaldatud väärteokaristust. Seoses väärteoprejuditsiooni
ärakaotamisega kogu KarS-s tunnistatakse vastav säte kehtetuks (vt ka seletuskirja p 3.2.1.1).
Paragrahvi 258 lõikes 2 ning § 259 lõigetes 2 ja 3 toodud teod – vägivald ja raske
tervisekahjustuse tekitamine – on omaette karistatavad ning nende toimepanemisel
moodustub süütegude kogum; vägivald ei ole piiriületamise kui teo omadus. Kvalifitseerivate
asjaolude kehtetuks tunnistamise tõttu tõstetakse § 259 lg 1 sanktsioon ühelt aastalt kolmeni.
Eelnõu koostamise käigus kaaluti ka § 258 kehtetuks tunnistamist – täitevvõimul on
välismaalaste seaduse §-st 51 jj tulenevalt piisavaid võimalusi Eestis ebaseaduslikult viibiv
isik välja saata ja seega lahendada probleem eelkõige haldussunniga. Esialgse ettepaneku
kohaselt oleks ebaseaduslik piiriületus moodustanud §-s 260 ettenähtud süüteo – välismaalase
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ilma seadusliku aluseta Eestis viibimise – katse. Kehtetuks tunnistamisest siiski loobuti –
surve EL-i välispiirile on viimasel ajal üha kasvav ning kuna naaberriikides on ebaseaduslik
piiriületus karistatav kuriteona, ei tohiks Eesti saata signaali, et meil suhtutakse sellesse
leebemalt. Selline muudatus võiks Siseministeeriumi hinnangul kaasa tuua illegaalse
immigratsiooni olulise suurenemise Eestis.
Registreeritud kuriteod § 258 järgi:
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1

10

18

28

10

5

32

24

30
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Siseministeeriumi andmetel on ebaseaduslikult sisserändelt või selle katselt tabatud isikute
arv suurenenud. Kui 2011.aastal peeti Eestis kinni 132 ebaseaduslikku piiriületajat, siis 2012.
aastal kasvas ebaseaduslike piiriületajate arv 293 isikuni.
Seoses väärteoprejuditsiooni ärakaotamisega tunnistatakse kehtetuks § 260 ning tegu jääb
väärteona karistatavaks välismaalaste seaduse § 298 alusel.
KarS § 2601
Kehtiva § 2601 lg 1 p 1 alusel on seadusliku aluseta Eestis viibivale välismaalasele töötamise
võimaldamise üheks kriminaliseerivaks tunnuseks teo toimepanemine järjestikuse 12 kuu
jooksul vähemalt teist korda. Kuna vastav väärtegu on ette nähtud VMS §-s 300, on sisuliselt
tegemist väärteoprejuditsiooniga, mis läbivalt kõnesoleva eelnõuga kehtetuks tunnistatakse
(vt seletuskirja p 3.2.1.1). Et siiski säilitada vastutus korduvate, s.t tõsisemate rikkumiste eest,
on nimetatud tunnus asendatud süstemaatilisuse tunnusega. Sisuliselt on tegemist sarnase
tunnusega, nagu on ette nähtud kehtivas KarS §-s 199 lg 2 p 9.
KarS § 261
Nii rahu kui sõja ajal on tegemist isikule avalikes huvides pandud koormise täitmata
jätmisega; selle teo karistatavaks lugemisest piisab ühest koosseisust. Ka on praegused
koosseisud kasuistlikud ja keeleliselt kohmakalt sõnastatud. Sõjaseisukorra ajal koormise
täitmata jätmine moodustab ettepaneku kohaselt kuriteokoosseisu.
KarS § 262 ja 263
KarS § 262 täiendatakse juriidilise isiku vastutusega.
KarS §-s 263 asendatakse sõnad „Rahu või avaliku korra rikkumise eest“ sõnadega „Avalikus
kohas käitumise üldnõuete rikkumise eest“. Tegemist on muudatusega, mis sisaldub juba
Riigikogu menetluses olevas korrakaitseseaduse rakendamise eelnõus. Sarnane muudatuse
tehakse viidatud eelnõus ka §-s 262.
Sättest jäetakse välja vastuhakkamine (lg 2 p 2), mis on kriminaliseeritud § 274 lg 1 alusel
sama sanktsiooniga, mis on § 263 lõikes 2. Näo varjamine (lg 21) on vastuolus PS § 22
lõikega 3. Grupilisus (p 4) ei ole piisava ebaõigussisuga, et õigustada kuni 5-aastase
vangistuse kohaldamist (avaliku korra rikkumine võib seisneda üsna väikese ebaõigusega
teos, pelgalt grupilisus ei pea olema kergema rikkumise kriminaliseerivaks tunnuseks).
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Eelnõu edasise menetluse käigus tuleb silmad pidada ka korrakaitseseaduse rakendamisega53
tehtavaid võimalikke muudatusi.
KarS § 264
Kehtiva sätte tekstist ei ole võimalik aru saada, millist korduvust silmas peetakse.
Väärteoprejuditsioonist tuleb loobuda (vt seletuskirja p3.2.1.1). Lubamatu tegu looma suhtes
on väärtegu (LoKS § 662); kõnesolev kuriteokoosseis kriminaliseerib sellise teo kahel tunnuse
alusel (avalik koht ja julm viis).
KarS §-d 266 ja 267
Ametiruumi (§ 240), diplomaatilise puutumatusega ruumi vms (§ 248) ja riigikaitselise
tähtsusega ruumi vms (§ 252) tungimise koosseisud tuleb tühistada, koondades kõik
nimetatud koosseisude tunnused § 266 alla. Koosseis on otstarbekas ühendada lahkumise
korralduse eiramise koosseisuga (KarS § 267). Lõikes 2 punktis 21 sätestatud tunnus (näo
varjamine) ei ole kooskõlas põhiseaduse § 22 lõikega 3. Ka ei ole mingit vajadust lõike 3
järele, sest raske tervisekahjustamine on niigi karistatav § 118 alusel (sanktsioon on sama).
Kustutatud on tunnus võõras, sest koosseis kaitseb ruumi valdajat; omandiõigus ruumile ei
ole oluline. Raskendavaks asjaoluks (lõige 2 p 1) on loetud tungimine eluruumi, sest kodu
puutumatus on põhiseaduslik väärtus (PS § 33) ning väärib suuremat kaitset. Praktikas on
paljud süüteod, mis § 266 järgi kvalifitseeritakse, seotud just eluruumi tungimisega (nt
avastab elanik öösel oma kodust sissetungija, kes midagi varastada pole veel jõudnud).
KarS § 272 ja 273
Eesti riigilipu kandmise nõude rikkumine on karistatav väärteona laeva lipuõiguse ja
laevaregistrite seaduse § 973 alusel, mida tuleb vastavalt täiendada.
KarS § 274
Kustutatud on tunnus avalikku korda kaitsev muu isik kui sisustamata õigusmõiste, mis ei
võimalda piisava täpsusega määratleda kaitstavate isikute ringi. Ka Riigikohus on asunud
seisukohale, et nt 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.
Lõikena 2 on lisatud raskendavad asjaolud – grupp, relva või relvana kasutatava eseme
kasutamine, samuti korduvus. Eelnõu koostamisel kaaluti ka § 274 lõikes 1 sätestatud teo eest
sanktsiooni olulisemat karmistamist, kuid seda kodifitseerimiskomisjonis ei toetatud. Oluline
on säilitada proportsioon teiste sarnaste rikkumistega (muud vägivallateod), ka võimuesindaja
enda poolt toime pandav võimuliialdus on karistatav ühe- kuni viieaastase vangistusega. Küll
aga on kaotatud rahalise karistuse võimaluse esimesest lõikest ning tõstetud kvalifitseeritud
koosseisu ehk teises lõikes ettenähtud kuriteo sanktsiooni alammäära.
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Eelnõu 424 SE on 2013.juuni seisuga parlamendi menetluses http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=2445bcfe-b04d-40c8-932e-db51253abea3&
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KarS § 275
Koosseisus nimetatud isikute laimamise ja solvamise ebaõigussisu ei vasta kuriteo tasemele,
mistõttu on otstarbekas muuta see väärteoks. Kustutatud on tunnus avalikku korda kaitsev
muu isik kui sisustamata õigusmõiste, mis ei võimalda piisava täpsusega määratleda
kaitstavate isikute ringi. Kui § 274 kaitseb kõiki võimuesindajaid, siis § 275 üksnes selliseid,
kes kaitsevad avalikku korda. Samuti on muudetud väärteoks § 305 (kohtuniku jt laimamine
ja solvamine); vt seletuskiri § 305 kohta.
KarS § 276
Nimetatud koosseisu näol (võimuesindaja korralduse eiramine) on tegemist
määratletusnõudele mittevastava koosseisuga, mis võimaldab väga laia tõlgendust.
Järelevalvemenetlusest süüteomenetluse väljakasvatamine ei ole põhjendatud, reeglina on säte
tagatav haldussunniga. Samal ajal, kui korrakaitseõiguse järjest selgem ja täpsem
reguleerimine on kantud eesmärgist muuta isikule selgemaks ametniku poolt tema
põhiõigustesse ja –vabadustesse sekkumise alused, sisaldab kehtiv KarS § 276 jätkuvalt
laiaulatuslikku karistusõiguslikku teokoosseisu. Sellest karistusõiguslikust koosseisust
tulenevalt on keskmise mõistliku isiku perspektiivist raske hinnata seda, kas ametniku antud
korraldus on lubatud või mitte. Sisuliselt muudab KarS §-s 276 sätestatud teokoosseis isiku
õiguspositsiooni raskesti kaitstavaks.
KarS § 279
Eelnõu koostamise ajal kaaluti § 279 kehtetuks tunnistamist, kuid kooskõlastusringil toodi
välja, et see ei aitaks kaasa haldusmenetluse efektiivsele läbiviimisele. Riikliku järelevalve
läbiviimisel ei ole harvad juhud, kus menetlusosaline takistab menetluse läbiviimist ka muul
viisil, kui seda on dokumentide esitamine/mitteesitamine – nt vaatluse teostamise
mittevõimaldamine jms. Sellisel juhul on haldussunni tõhusus kahtlane, kuivõrd isegi juhul,
kui lõpuks õnnestub viidatud vaatlus läbi viia, võivad viited võimalikule rikkumisele olla juba
kõrvaldatud.
Eelnõus pakutud koosseisu täitmise puhul ei ole oluline, mil viisil järelevalvet takistati,
oluline on, et karistatav on üksnes selline riikliku järelevalve takistamine, mis ei võimaldanud
järelevalve teostamist. Seega on paragrahvist välja jäetud andmete esitamata jätmine ja
valeandmete esitamine. Valeandmete esitamine võib moodustada ka § 280 koosseisu.
Riikliku järelevalve teostamisel on teostajal kasutada erinevaid haldusmeetmeid (nt
ettekirjutus ja otsus, sunniraha jne), korrakaitseseaduse vastuvõtmisel54 riikliku järelevalve
meetmeid, s.h sunni kasutamise võimalusi täpsustatakse. Seega on järelevalve teostamiseks
korrkaitseorganile antud hulgaliselt vahendeid, mille kasutamisel peaks järelevalve olema
tõhus. Esineb aga siiski juhtumeid, kus haldusmeetmed ja riiklik järelevalve ei ole enam
tõhusad – nt kui järelevalve teostamise käigus järelevalveks vajalikud dokumendid nende
kontrollimise vältimiseks hävitatakse. Kui dokumendid olid sellised, mida ei saa taastada, ei
ole enam abi ka ettekirjutusest vms haldussunnist. Seega peab niisugustele juhtumitele olema
ette nähtud väärteokaristus.
KarS § 280
54

Eelnõu 424SE, 7.11.2013 seisuga parlamendi menetluses.
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Valeandmete esitamise koosseis (lg 1) on mõeldud asendama lugematuid väärteokoosseise
haruseadustes, mis kõik räägivad andmete esitamata jätmisest või valeandmete esitamisest.
Koosseisule lisatakse tunnus „teadvalt“, et tagada ultima ratio kohaldamine. Karistatav on
haldusorganile valeandmete esitamine – haldusorgan võib olla igasugune asutus, kes seaduse
või lepingu alusel täidab haldusülesandeid (HMS § 8). Eelnõu koostamise käigus kaaluti ka
ametiasutusele valeandmete esitamise sõnastust, kuid kuna ametiasutus on avaliku teenistuse
mõiste, ei kata see selliseid juhtumeid, kus riik on nt volitanud mõne eraõigusliku asutuse
haldusülesandeid täitma. Kui valeandmete esitamise eesmärgiks oli saada ametlik dokument,
omandada õigus või vabaneda kohustusest, säilib vastutus kuriteo eest. Valeandmete
esitamine tulu saamiseks on sisuliselt kelmuse (§-d 218 või 209–213) katse. Vaata ka selgitusi
seletuskirja punktis 3.7.2.c.
KarS § 281
Muudatus on redaktsiooniline – kehtivas sättes on sidesõnad vale koha peal, mis võib
takistada sätte mõttest arusaamist.
KarS § 282
Arest ei vasta teo – sünnist või surmast teatamata jätmine – ebaõigussisule.
KarS § 283
Praegused kriminaliseerivad tunnused omakasu eesmärk, suur kahju ja muu raske tagajärg on
ebamäärased ning ei vasta määratletusnõudele. Vt ka maakatastriseaduse muudatused.
KarS § 284
Paragrahv 284 tunnistatakse kehtetuks – tegemist on koosseisuga, mis on täielikult kaetud
arvutialaste kuritegudega. Kehtiv § 284 näeb ette vastutuse arvuti, arvutisüsteemi või
arvutivõrgu kaitsekoodide ebaseadusliku üleandmise eest, kui see on toime pandud omakasu
eesmärgil ja kui sellega on tekitatud oluline kahju või põhjustatud muu raske tagajärg, KarS §
2161 (vt ka § 2161 muutmise seletuskirja) näeb muuhulgas ette vastutuse kaitsevahendi, mille
abil on võimalik hankida juurdepääs arvutisüsteemile, hankimise, valmistamise, valdamise,
levitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise eest, et panna ise või võimaldada
kolmandal isikul panna toime käesoleva seadustiku §-s 206, 207, 213 või 217 sätestatud
kuritegu. Kui § 284 seob koosseisu eesmärgi ja tagajärjega, siis 2161 on isegi laiem.
KarS §-d 285–287
Paragrahvid 285-287 tunnistatakse kehtetuks. Tunnus arhivaal lisatakse KarS § 204
(kultuuriväärtuse jms kahjustamine) juurde. Kehtiva seadustiku § 285 näeb arhivaali
hävitamise eest ette väiksema karistuse kui asja rikkumise ja hävitamise üldkoosseisus (§ 203)
– selline erisus ei ole põhjendatud. Tuues arhivaali rikkumise ja hävitamise § 204 alla, on ka
sanktsioonid proportsioonis (nii § 203 kui 204 näevad ette maksimaalselt viieaastase
vangistuse).
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Arhivaali säilitusnõuete rikkumise eest piisab väärteokoosseisust arhiiviseaduse § 14 alusel.
Samuti piisab ArhS-s ette nähtud väärteovastutusest dokumendi hävitamise ja
kasutamiskõlbmatuks muutmise eest.
17. peatükk
Ametialased süüteod
KarS § 288
Kehtiva KarS § 288 lõikega 2 on seni määratletud, milliseid erasektoris tegutsevaid isikuid
peetakse ametiisikuks §-des 293–298 nimetatud kuritegudes (pistis, altkäemaks).
Altkäemaksu andmine, võtmine ja vahendamine erasektoris viiakse eelnõuga ametialaste
süütegude peatükist välja. Erasektoris tegutsev isik, kellele altkäemaksu andmine või kelle
poolt altkäemaksu võtmine on karistatav, määratletakse loodavates koosseisudes. Seoses
sellega kaob vajadus erasektori ametiisiku defineerimiseks §-s 288 ja paragrahvi lõige 2
tunnistatakse kehtetuks.
KarS § 2901 ja 312
Vajadus piinamise koosseisu sellise sõnastuse ja paigutuse järele ametialaste süütegude
peatükis tuleneb ÜRO piinamisvastase konventsiooni artiklist 1. Kehtiva seaduse järgi on
piinamine järjepidev või suurt valu põhjustanud kehaline väärkohtlemine ja ei vasta oma
olemuselt rahvusvahelisele piinamise käsitlusele. Sellega seoses tunnistatakse kehtetuks § 122
(piinamine) kui isikuvastane kuritegu ja muudetakse § 121 (kehaline väärkohtlemine) selliselt,
et see hõlmaks kehtiva § 122. Ettepandaval kujul on § 2901 erinorm nii § 121 kui ka
õigusemõistmisvastaste süütegude suhtes, mistõttu lisatakse vastav negatiivse subsidiaarsuse
klausel ka §-desse 312 ja 324.
Kriminaliseerimiskohustus tuleneb Piinamise ning muude julmade, ebainimlike või
inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastasest konventsioonist (New York
10.12.1984 - ühinemiskiri üle antud 21. oktoober 1991 - jõustus 20. november 1991 - RT II
1994/14-15/44)55. Piinamise koosseisu puudumist Eesti karistusõiguses on korduvalt ette
heitnud nii ÜRO kui Euroopa Nõukogu piinamisvastased komiteed ja muud rahvusvahelised
organisatsioonid56.
Eelnõuga sätestatakse rahvusvahelisele piinamise mõistele vastav kuriteokoosseis, säilitades
ka sellega lähedased koosseisud. Nt ütluste andmisele sundimine on karistatav erikoosseisu
järgi, kui selleks ei tekitata nimetatud valu või kannatusi. Samas viimane koosseis ei asenda
piinamise koosseisu. Samuti ei asenda seda diskrimineerimissüütegu KarS §-s 152
(kohaldatav nt kellegi soolisel põhjusel järjekorra lõppu jätmise korral). Tegude raskus ja
etteheidetavus on erinev.
Hingelise valu või kannatuse põhjustamine on üks tunnuseid, mille puudumine senises
piinamise koosseisus on korduvalt Eestile etteheiteid kaasa toonud. Väär on ettekujutus, et
piinamise korral peab tegu olema tingimata füüsilise vägivalla, tervisekahjustuse või äärmisel
juhul vaimuhaiguse või psühhoosi esilekutsumisega; piinamine võib toimuda ka sama
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http://www.vm.ee/sites/default/files/Piinamise%20ning%20muude%20julmade,%20ebainimlike%20või%20ini
mväärikust%20alandavate%20kohtlemis-%20ja%20karistamisviiside%20vastane%20konventsioon_est.pdf, art
1.1 ja 4.1.
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vt nt http://web-static.vm.ee/static/failid/407/piinamisvastase_komitee_soovitused_EST.pdf, punkt 8,
http://www.vm.ee/sites/default/files/CCPR-komisjoni_loppjareldused_EST.pdf, punkt 7.
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intensiivse hingelise kannatuse põhjustamisega ilma füüsilise sekkumiseta isiku
terviklikkusesse või talle tervisekahjustusi põhjustamata. Mõne indiviidi võib selline
kohtlemine murda, mõnel psühhoosi esile kutsuda, kuid teo karistatavus ei peaks sõltuma
kannatanu närvisüsteemi tugevusest, vaid kurjategija tegevusest. Kuigi näiteks milline tahes
menetleja tegevus võib tekitada ebameeldivust, ei saa seda samastada hingelise valu
eesmärgistatud või motiveeritud põhjustamisega. Pealegi välistab menetlusseaduse järgimine
teo õigusvastasuse. Piinamine eeldab seadusega lubamatu teo toimepanemist. Totalitaarsed
režiimid on sageli kasutanud isikute tahte murdmiseks võtteid, mis ei jäta jälgi, nagu näiteks
paigutamine ülerahvastatud laoruumi, äärmuslikku külma või sooja või söögi- või
unevajaduse võimaldamatust. Tegu ei ole pelgalt hingepiinade põhjustamises, vaid
motiveeritud või eesmärgistatud tegevuses, millega ametiisik või tema ülesandel teine isik
põhjustab tahtlikult teisele isikule tõsiseid füüsilisi või hingelisi kannatusi või valu ning selle
puudub igasugune õiguslik alus.
Hirmutamist tuleks mõista tavakeelses tähenduses tegevusena, mille eesmärgiks on
hirmutunde tekkimine ja mis keskmisele inimesele sellise tunde tõenäoliselt tekitab. Nõutav ei
ole, et kannatanu tegelikult kartma hakkaks või et hirmutamise sisu oleks tingimata
vägivaldne või vara kahjustav, nagu ähvardamise kuriteo korral. Hirmutamine ei pruugi olla
omaette eesmärk, kuid seda võidakse kasutada selleks, et piinatav teeks „vabatahtlikult“
soovitud sammud, mida aga nende variantsuse tõttu koosseisu tunnustena ei ole võimalik
loetleda.
Karistamise eesmärk või motiiv ei tähenda tingimata füüsilist vägivalda ega ka õiguspärast
karistamist, mis üldse välistab õigusvastasuse.
KarS § 291
Kitsendav tunnus ametialaseid ülesandeid täitva ei ole vajalik, sest ametiisikuna saabki
käsitada ainult sellist isikut, kes täidab oma ametiülesandeid.
KarS § 292
Paragrahv 292 näeb ette vastutuse andmekogu pidamise nõuete rikkumise eest, kui sellega on
tekitatud oluline kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele. Sellise kahju näol
on tegemist määratlematu mõistega. Kuna tegemist on mitteainelise kahjuga, tuleb tuvastada
asjaolude pinnalt, kas tegemist on just olulise kahjuga, mida on praktikas keeruline sisustada.
Samuti on norm kehtivas sõnastuses liialt lai, nähes ette vastutuse ka „muude andmekogu
pidamise nõuete rikkumise“ eest. Andmekogu pidamise nõuete rikkumise näol on tegemist
ametniku poolt toimepandud rikkumisega, millele reageerimiseks piisab üldjuhul
distsiplinaarvastutusest. Juhul kui tegemist ei ole ametnikuga ning distsiplinaarmeetmeid ei
saa rakendada, kohalduvad töölepingu seaduse meetmed (nt hoiatused, töölepingu
lõpetamine). Kui selle rikkumisega tekitati isikule kahju, saab seda hüvitada riigivastutuse
seaduses ettenähtud korras. Teatud juhtudel võib kohaldamisele tulla ka KarS §-d 206 või
207.
KarS §-d 293–297
Kehtiv KarS eristab pistist (§-d 293, 295, 297) ja altkäemaksu (§-d 294, 296, 298) vastavalt
sellele, kas lubatud või tehtav tegu on seaduslik (pistis) või ebaseaduslik (altkäemaks). Seega
eeldatakse, et altkäemaksu ebaõigussisu on suurem ning et nimetatud tegude sisuline
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piiritlemine ei ole raske. Tegelikult on kohtupraktikas tekkinud piiritlemisprobleeme eelkõige
juhtudel, kus ametiisikule on teo toimepanemise või toime panemata jätmise otsustamisel
õigusaktidega jäetud diskretsiooniruum, nt väärteomenetluse kohtuvälise menetleja pädevus
rakendada väärteo menetlemisel hoiatamis-, kiir- või üldmenetlust (nt RK 3-1-1-118-06 p 16
koos eriarvamustega). Ka paisutab pistise ja altkäemaksu eristamine tõendamiseseme mahtu
ja lahendatavate õigusküsimuste ringi. Pealegi võib ka formaalselt seaduslik tegu tuua kaasa
olulisemalt raskemaid tagajärgi kui iseenesest ebaseaduslik tegu. Samal ajal ei ole
altkäemaksu ja pistise andmise koosseisu vahel ning altkäemaksu ja pistise võtmise
põhikoosseisude vahel väga suurt sanktsiooni erinevust. Konkreetse teo iseloom ja selle
seadusest irduvuse ulatus võib olla arvestatav karistuse mõistmisel kui üks süü suurust (KarS
§ 56 lg 1) näitav asjaolu. Muudatusega ei muudeta karistatavat ala: senise seaduse
konstruktsioon „ametiisik on ... toime pannud või on alust arvata, et ta edaspidi paneb toime
... teo, või on ... jätnud teo toime panemata või on alust arvata, et ta jätab selle toime panemata
edaspidi“ on hõlmatud mõistes „vastutasuna“.
Paragrahvide 294 (altkäemaksu võtmine) ja 298 (altkäemaksu andmine) sanktsioone
muudetakse. Muudatused on tingitud pistise ja altkäemaksu koosseisude liitmisest – karistuse
alammääraks jääb lihtkoosseisu puhul senine pistise eest ette nähtud alammäär ja
ülemmääraks seni altkäemaksu eest ette nähtud ülemmäär. See jätab kohtule piisava
kaalutlusruumi, hindamaks karistuse mõistmisel mh seda, kas tegu, mille ametiisik soodustuse
eest toime pani, oli seaduslik või ebaseaduslik. Sanktsiooni alammäära alandatakse ka
altkäemaksu võtmise ja andmise kvalifitseeritud koosseisudes (lg 2).
KarS §-s 296 (altkäemaksu vahendus) muudetakse karistusmäärasid. Kui kehtiv § 296
võimaldab nii altkäemaksu kui pistise vahendamise eest karistada rahalise karistuse või kuni
üheaastase vangistusega ning raskendavatel asjaoludel (lg 2) rahalise karistuse või kuni
kolmeaastase vangistusega, siis muudetud säte näeb karistusena ette rahalise karistuse või
kuni viieaastase vangistuse. Muudatuse põhjuseks on esiteks see, et senine lõige 2, mis näeb
ette kvalifitseeritud koosseisu, tunnistatakse kehtetuks. Altkäemaksu vahenduse puhul ei ole
põhjendatud kvalifitseeritud raskendavate asjaolude väljatoomine eraldi lõikes. Küll aga on ka
rahvusvahelised organisatsioonid (nt OECD) 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. Paragrahvi muutmine ühelõikeliseks ning selle teo eest
suurema karistusmäära ettenägemine annab kohtule võimaluse konkreetsel juhul kaaluda
vahendusteo raskust ja ulatust ning mõista rikkumisele vastav karistus.
KarS § 2981
Muudetakse mõjuvõimuga kauplemise koosseisu KarS § 2981 lõikes 1 tulenevalt Eesti
rahvusvahelistest kohustustest ja GRECO 2010. aasta III hindamisvooru (Greco RC-III
(2010) 1E) soovitusest VI.57
KarS § 2981 regulatsioon võeti vastu 2006. aastal. Muudatuse tingis korruptsiooni
kriminaalõigusliku reguleerimise konventsiooni (edaspidi ka konventsioon) ratifitseerimisel
tehtud reservatsiooni kehtetuks tunnistamine 2005. aastal. Reservatsioon oli tehtud
konventsiooni artiklile 12 ning põhjus selle tühistamiseks oli seletuskirja kohaselt
„Reservatsiooni tagasivõtmine ning otsuse tegemise mõjutamise kriminaliseerimine
57

http://www.korruptsioon.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=51926/CRECO+vastavusaruanne+eesti+keeles.
pdf.
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võimaldab piirata võimu lähedal olevate isikute korruptiivset käitumist. Samuti on
reservatsiooni tagasivõtmine signaaliks teistele riikidele, et Eesti kasutab kõiki võimalikke
meetmeid korruptsioonivastases võitluseks.“ KarS-i algses redaktsioonis vastavat kuritegu ei
olnud sätestatud. Kriminaalkoodeksis oli samuti kriminaliseeritud §-s 1646 mõjuvõimuga
kauplemine, mille all mõeldi ametiisiku poolt tasu võtmist, lubades mõjutada teist ametiisikut
tasuandjale soodsa otsuse tegemiseks. Rahvusvaheliselt tunnustatud mõjuvõimuga kauplemise
(passiivne) subjekt ei pea olema ametiisik.
Rahvusvaheline kohustus kriminaliseerida mõjuvõimuga kauplemine tuleneb konventsiooni
artiklist 12 ja soovituslikult ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni artiklist 18. Sealhulgas
hõlmab kohustus nii aktiivse kui passiivse mõjuvõimuga kauplemise kriminaliseerimist.
Karistuslünga säilitamiseks puudub mõistlik põhjendus. Mõjutatavad ametiisikud on kõik
avaliku sektori ametiisikud.
Mõjuvõimuga kauplemine hõlmab juhtumeid, kus isik (ametiisik või mitte, passiivne subjekt)
ei saa ise teha huvitatud isiku (aktiivne subjekt) soovitud otsust, vaid saab tegelikult või
eeldatavalt mõjutada ametiisiku poolt selle otsuse tegemist. Tegu on karistatav, kui passiivne
subjekt küsib, nõustub või võtab vastu tasu või lubab oma mõjuvõimu kasutada; samuti, kui
aktiivne subjekt lubab, pakub või annab passiivsele subjektile tasu (undue advantage)
mõjuvõimu ebakohase kasutamise eest (improper influence). Kas mõjuvõim olemas on, seda
kasutatakse või otsus tehakse, ei ole oluline. Konventsioon nimetab eraldi, et mõju
kasutamine või mõju abil soovitud tagajärje saavutamine ei ole kuriteo seisukohast
relevantsed.
Mõjuvõimuga kauplemist on nimetatud kolmekülgseks suhteks, milles ametiisiku üle
tegelikku või arvatavat mõju omav passiivne subjekt kaupleb huvitatud isiku tasu vastu oma
(tegeliku või arvatava) mõjuga. Kolmekülgse suhte mõiste on siiski eksitav, sest ametiisik on
selles suhtes kõrvaline osapool, otseselt kolmas isik kauplemistehingus. Aktiivne pool lubab,
pakub või annab tasu passiivse osapoole mõju kasutamise eest; aktiivne pool jääb tehingust
kõrvale ja karistusõiguslikult süütuks, kui ta ei vasta passiivse poole nõudele anda mõju
kasutamise eest soodustust. Passiivne pool küsib (mis ei ole kehtiva redaktsiooni järgi
karistatav) oma tegeliku või arvatava mõju kasutamise eest tasu, nõustub selle pakkumisega
või võtab selle vastu. Passiivne pool jääb tehingust kõrvale ja karistusõiguslikult süütuks
juhul, kui ta ei nõustu tasuga ja keeldub selle vastuvõtmisest. Sel juhul on teoreetiliselt
võimalik rääkida aktiivse osapoole kihutamise katsest (mis ei ole kehtiva redaktsiooni järgi
karistatav). GRECO on soovitanud Eestil kindlustada, et kõik mõju kasutamise juhud oleks
kaetud. Konventsioon mõju „ebaseadusliku“ kasutamise mõistet ei kasuta, selle asemel
räägitakse sellest, et passiivne osapool väidab või kinnitab, et ta võib kasutada oma mõju
ebakohaselt ametiisiku poolt otsuse tegemise üle vastutasuna saadava ebakohase soodustuse
eest. Eelnõus ei ole kasutatud mõisteid ebakohane soodustus ning mõju ebakohane
kasutamine, sest need jääks Eesti õiguse kontekstis määratlematuks. Tehingu muudab eelnõu
järgi karistusväärselt korruptiivseks see, kui passiivne osapool rikastub selle arvelt, et aktiivne
osapool saaks realiseerida oma eesmärgi mingi ebavõrdse või põhjendamatu eelise saamisel
(lauseosa „selleks, et soodustuse andja või kolmas isik saaks ametiisikult avaliku huvi
seisukohast ebavõrdse või põhjendamatu eelise“). Kui ka mõjuvõimu üle kaubeldakse, aga
eesmärgiks seatud eelis ei ole ebavõrdne või põhjendamatu, ei ole tasu andmine ega võtmine
eelnõu kohaselt karistatav. GRECO on oktoobris 2013 eelnõu sõnastusega tutvunud ja
tunnistanud soovituse osaliselt täidetuks.Teiste riikide õigus mõjuvõimuga kauplemise
kriminaliseerimise osas erineb sõltuvalt nende rahvusvahelistest kohustustest.58 Võrreldavates
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Albaanias, Islandis, Lätis, Poolas, Slovakkias ja Sloveenias on kriminaliseeritud aktiivne ja passiivne mõjuvõimuga
kauplemine. Belgia on teinud reservatsiooni, kuid vastuvõtmisel on mõjuvõimuga kauplemist kriminaliseeriv seadus. Hispaanias
on eraldi kriminaliseeritud passiivne mõjuvõimuga kauplemine ametiisiku ja eraisiku poolt ning tasu nõudmine; aktiivne tegevus
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seadustes kasutatakse analoogse sätte sõnastamisel sageli mõisteid, mida Eesti õiguses
peetaks määratlematuks.
KarS § 300
Täpsustatakse riigihangete nõuete rikkumise koosseisu, mis praegusel kujul ei ole kooskõlas
määratletusnõudega (nõuete rikkumine muul viisil). Koosseis ei nõua erisubjekti, kuna
riigihangete teostamise eest ei pea vastutama tingimata ametiisik. Samuti diferentseeritakse
vastutust põhi- ja kvalifitseeritud koosseisuks. Kuigi võrreldes kehtiva seadusega kaob lõikest
1 olulise kahju tunnus, on karistatav üksnes selline rikkumine, kus hanke maksumus ületab
riigihanke korraldamise piirmäära (RHS § 15 lg 1). Samuti konkretiseeritakse võrreldes
kehtiva sättega tegevusi, mis vastutuse kaasa toovad. Vastutus järgneb üksnes sellise
rikkumise eest, mille eesmärgiks on hankemenetluses osalejale eelise andmine, kuritegu on
seega toime pandav kavatsetult.
Lõikes 2 nähakse ette vastutus juhul, kui hanke maksumus ületab eriti suurt kahjut ehk
400 000 eurot.
Lisatakse ka juriidilise isiku vastutus. Juhindudes Kars § 14 lõikest 3 ei kohaldata juriidilise
isiku vastutuse sätteid riigile, riikidevahelisele organisatsioonile, kohalikule omavalitsusele ja
avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. Riigihanke korraldamise kohustus võib aga olla ka
vormiliselt eraõiguslikul juriidilisel isikul.
KarS § 3001
Paragrahvi 3001 teises lõikes asendatakse numbriliselt toodud ulatus (320 000 eurot) mõistega
eriti suur ulatus. Kehtiv KarS ei näe ette eriti suur ulatuse mõistet, mistõttu oli seni lõikes 2
toodud konkreetne summa, mis vastas sajakordsele miinimumpalgamäärale.
KarS § 3002
Paragrahv 3002 näeb ette vastutuse notari poolt teadvalt ebaseadusliku ametitoimingu
tegemise eest. Tegemist on võrdlemisi laia koosseisuga, mis näeb ette vastutuse nii kohustuste
täitmata jätmise (ehk tegevusetuse) kui keelatud toimingute tegemise eest, samuti huvide
konflikti rikkumise eest. Sealjuures tulenevad notari ametikohustused mitmest seadusest –
NotS, TõS, PärS, ÄS jne. Nii laiaulatuslik notari tegevuse kriminaliseerimine ei ole mõistlik
ega otstarbekas. Kuigi õiguskindluse seisukohalt on notari ametitoimingud ning nende
õiguspärasus äärmiselt olulised, ei ole nende karistusõiguslik tagamine nii suures ulatuses
põhjendatud. Notar kannab oma ametitegevuse eest isiklikku vastutust ning NotS § 14
ei ole kriminaliseeritud. Iirimaal eraldi koosseis ja praktika puudub, kuid väidetakse, et kuriteod on kaetud 2001. a altkäemaksu
koosseisuga. Leedus ja Türgis on passiivne mõjuvõimuga kauplemine kriminaliseeritud, aktiivne mitte. Luksemburgis on
mõjuvõimuga kauplemine kriminaliseeritud ametiisikust passiivse subjekti korral koos altkäemaksuga, muude isikute puhul
eraldi koosseisuga. Madalmaades, Rootsis, Soomes ja Taanis ei ole eraldi kuritegu (Rootsi puhul nt osaliselt kaetud
altkäemaksuga, osaliselt on reservatsioon, kuna lobitöö tegemine loetakse põhiõiguseks). Norras on aktiivne ja passiivne
mõjuvõimuga kauplemine, sh eraõigusliku ametiisiku mõjutamine, kriminaliseeritud. Prantsusmaal on mõjuvõimuga kauplemine
kriminaliseeritud eri sätetes sõltuvalt sellest, kelle tegevust on eesmärk mõjutada; on tehtud reservatsioon, mis välistab välisriigi
ametiisiku mõjutamisega kauplemise karistamise. Saksamaal eraldi kuritegu ei ole, väidetakse, et osalt on see kaetud usalduse
kuritarvitamisega varjatud varade paigutamise kaudu, mille eesmärk on altkäemaksu anda. Ühendkuningriigis ei ole eraldi
kuritegu (kui passiivne subjekt on ametiisiku agent, siis on 1906. a seaduse järgi tegu altkäemaksuga), ülejäänud osas kehtib
reservatsioon. Austria, Itaalia, Saksamaa ja USA ei ole korruptsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise konventsiooni osalisriigid,
kuigi on selle allkirjastanud. Reservatsiooni on teinud Andorra (kitsendusega), Armeenia, Aserbaidžaan, Belgia, Madalmaad,
Monaco, Prantsusmaa (kitsendusega), Rootsi, Soome, Šveits, Taani ja Ühendkuningriik (kitsendusega). Andmed puuduvad
riikide kohta, kellel on olnud reservatsioon artikli 12 osas, kuid kes on sellest loobunud või kui see on aegunud. Seega ainsad
riigid, kellel ei ole reservatsiooni (kelle rahvusvaheline kohustus on siduv) ja kus puudub aktiivse mõjuvõimuga kauplemise
kuritegu, on Eesti, Hispaania, Leedu ja Türgi. Need riigid on saanud ka GRECO-lt vastava soovituse.
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kohaselt vastutab oma ametikohustuste süülisest rikkumisest tekkinud kahju eest. Notar
vastutab kui avaliku võimu kandja riigivastutuse seaduses sätestatud alustel ja ulatuses. Kahju
hüvitamise nõue vaadatakse läbi hagimenetluses maakohtus. Nimetatud kahju hüvitamise
tagamiseks on notar kohustatud sõlmima ametikindlustuslepingu. Notari vastutus on
põhjalikult reguleeritud ka notari distsiplinaarvastutuse seadusega.
Eeltoodust tuleneb, et puudub täiendav vajadus notari poolt ametikohustuste rikkumise eraldi
kriminaliseerimiseks.
Huvide konfliktiga seotud tehingud on notari puhul kaetud alates 01.04.2013 jõustunud KVS
regulatsiooni ning seega ka KarS §-ga 3001. Seega puudub vajadus ette näha eraldi vastutus
(sealjuures on kehtivas §-s 3002 suurem sanktsioon kui §-s 3001, mis ei ole põhjendatud).
18. peatükk
Õigusemõistmise vastased süüteod
KarS §-d 302 ja 303
Kaitstavate isikute loetelusse kehtiva redaktsiooni lõikes 1 on lisatud ka advokaat (vägivald ja
muu mõjutamine võivad aset leida ka tsiviil- või halduskohtumenetluses), tõlk ja ekspert
(kehtivas seaduses §-s 323). Paragrahvi 302 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks, sest inimelu kui
kõrgeima väärtusega õigushüve kaitse ei saa olla muu õigushüve suhtes subsidiaarne ega
paikneda seetõttu lihtsalt teise kuriteo kvalifikatsiooni sisaldavas lõikes.
KarS § 304
Vara rikkumine või hävitamine on karistatav §-de 203 ja 218 järgi, kõnesoleva erikoosseisu
järele ei ole vajadust. Ka on senise § 304 ja § 203 sanktsioonid võrdsed.
KarS § 305
Kohtu ja kohtuniku laimamise ja solvamise sättele lisatakse ka muud õigusemõistmisel
osalevad isikud: rahvakohtunik, uurija, prokurör, kaitsja, advokaat, kannatanu esindaja,
ekspert ja tõlk. Tulenevalt teo suhteliselt väikesest ebaõigussisust muudetakse säte väärteoks
(vt ka § 275 muudatused). Teatud liiki ametitega kaasneb juba olemuslikult
konfliktsituatsioone rohkem kui mõne teisega. Kuigi kahtlemata on kõik nimetatud isikud ja
nende töö väärt austust ja kaitset, on igasuguse laimamise ja solvamise (mille
karistamisväärsus sõltub sageli kannatanu subjektiivsest hinnangust) kuriteoks lugemine
käsitletav ülekriminaliseerimisena. Solvamine on määratlemata õigusmõiste, kuid teo
lugemine kuriteoks ei tohiks olla sõltuvuses määratlematust mõistest – see võimaldab liiga
laia tõlgendamispraktikat ning kahjustab õiguskindlust.
Kehtiva KarS §-des 275 ja 305 loetletud isikute (võimuesindaja ja kohtuniku) suhtes säilib
siiski erisus – nende isikute solvamine on eelnõu kohaselt karistatav väärteona (kehtiva
seaduse kohaselt kuriteona), samas kui n-ö tavainimese solvamise ja laimamise korral on
kaitse tsiviilõiguslik. Paragrahvi 305 kaitsealasse on lisatud ka muud õigusemõistmisega
seotud ametnikud – rahvakohtunik, uurija, prokurör, kaitsja, advokaat, kannatanu esindaja,
ekspert ja tõlk. Kuna sättega kaitstav õigushüve on õigusemõistmine, siis kõigil loetletud
ametnikel on oluline roll õigusemõistmise protsessis (sõltumata menetlusliigist). Nii

81

solvamine kui laimamine peavad olema seotud konkreetse isiku ametialase tegevusega. Nt
tsiviilelus kohtuniku solvamine eraelulistel põhjustel on kaitstav tsiviilkorras ega kvalifitseeru
§ 305 järgi.
KarS § 309
Puudub vajadus karistada kriminaalkorras teo eest, mis seisneb korrarikkumises
(kohtukordniku korralduse täitmata jätmises); piisab menetluslikest sunnivahenditest
(täiendatakse vastavalt KrMS § 267 lõikeid 1, 4, 5 ja 7).
KarS § 310
Kehtiv redaktsioon räägib ainult süüdistuse esitamisest, jättes välja prokuröri võimalikud
kuritarvitused kokkuleppemenetluses ja psühhiaatrilise sundravi määruse kohtusse saatmisel.
Nimetatud teod on lisatud.
KarS § 3111
Kehtiv redaktsioon jätab välja prokuröri ebaseadusliku süüdistusest loobumise, mis on sisult
samasuguste tagajärgedega nagu menetluse lõpetamine.
KarS § 313
Täpsustatakse sätte pealkirja ja teksti – tegemist ei ole ainult kohtumenetlust tagavate
toimingutega. Koosseisule lisatakse vahi alla võtmise ja vahi all pidamisega isikuvabadust
oluliselt ohustav tegu – vahi alla võtmise taotlemine.
KarS § 3162
Teabe alusetu salastamise näol on tegemist selle menetleja distsiplinaarüleastumisega, mille
eest piisab ka distsiplinaarvastutusest. Puudub vajadus lugeda selline tegu kuriteoks.
KarS § 317
Takistamise koosseisuteole on lisatud tunnus teadvalt (seega nõuab koosseis otsest tahtlust).
Puudub vajadus koosseisu oluliselt laiendada ja hõlmata sellega üldisem õigusemõistmise
takistamine. Lisatud on aga koosseisutegu mõjutamine, mis eeldab eesmärki takistada isikul
kohtueelsele või kohtumenetlusele ilmumast. Mõjutamine võib olla nt veenmine, et isik ei
läheks kohtuistungile, see ei ole otseselt takistamine.
KarS § 323
Kaitstavate isikute loetelust on välja jäetud ekspert ja tõlk, sest need isikud on
karistusõigusliku kaitse all §-de 302 ja 303 uue ettepandava redaktsiooni järgi. Muudetud on
sõnastust, loobudes ebakorrektsest väljendist vägivalla toimepanemine. Kustutatud on sõna
kohtualune, sest seda mõistet meie kriminaalmenetlus enam ei tunne.
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KarS § 3231
Kehtiv koosseis on liiga lai, jättes määratlemata, millistele andmetele kaitse laieneb – kas
üksnes sellistele, mille pärast kohtuistung kinniseks kuulutati või kõigile menetlusandmetele.
Vajaduse korral võib kohaldada § 157 või 1571, ametiisiku suhtes saab kohaldada ka
distsiplinaarvastutust.
KarS § 324
Kehtivale redaktsioonile on lisatud veel üks isikutekategooria, kellelt on võetud vabadus, –
kainenema toodud isikud. Koosseisu on kitsendatud otsese tahtlusega, lisatud on tunnus
teadvalt.
KarS § 325
Teo lugemine kuriteoks ei ole põhjendatud, piisab lõikes 1 ette nähtud väärteovastutusest.
Vastutuse diferentseerimine lõigete 1 ja 2 vahel, eelkõige p 3 mõttes (raha või alkohol) ei ole
põhjendatud. Kinnipidamiskoha ametnik vastutab kinnipeetavale keelatud eseme üleandmise
ka distsiplinaarkorras.
Paragrahvi lõige 2 tunnistatakse kehtetuks ning kinnipidamiskohas keelatud aine või eseme
üleandmine jääb karistatavaks üksnes väärteona. Kehtiv § 325 lg 2 näeb ette kriminaliseerivad
tunnused – korduvus (lg 2 p 1), kui üleandjaks oli kinnipidamiskoha ametnik (lg 2 p 2) ja kui
üleandmise esemeks oli raha või alkohol (lg 2 p 3). Seoses väärteoprejuditsiooni kaotamisega
(vt seletuskirja p 3.2.1.1) ei saa väärteo korduvust enam lugeda kriminaliseerivaks tunnuseks.
Kui keelatud aine või eseme üleandjaks oli kinnipidamiskoha ametnik, piisab
väärteovastutusest ja ka distsiplinaarmeetmetest. Kui ametnik on üleandmise eest saanud tasu
vms soodustust, tuleb tegu kvalifitseerida altkäemaksukuriteona. Raha või alkoholi eristamine
muudest keelatud ainetest või esemetest ei ole põhjendatud. VangS ja kinnipidamiskoha
siseeeskirjad reguleerivad kinnipeetava valduses olevate või temale üleantavate lubatavate
asjade loetelu. Samuti näevad reeglid ette saadetiste (kirjad, pakid) läbivaatamise ning
kinnipidamise. Kinnipidamiskoha julgeoleku tagamiseks piisab seega tõhusast järelevalvest ja
a vajaduse korral väärteovastutusest.
KarS § 328
Lõike 1 sõnastus on keeleliselt ebakorrektne (kinnipeetava … poolt põgenemine). Lõike 2
kvalifitseerivad tunnused on tarbetud. Vägivald ei kuulu olemuslikult põgenemise juurde ja
on niigi karistatav § 120 jj alusel. Ka ei suurenda grupiline põgenemine oluliselt teo
ebaõigussisu.
KarS § 329
Lisatud on uus koosseisutegu – täitmisele pööratud vangistusest kõrvalehoidmine. See peab
välistama isikute ebavõrdse kohtlemise, kui rahalise karistuse täitmisest kõrvalehoidmine on
karistatav, täitmisele pööratud vangistusest kõrvalehoidmine aga mitte. Vangistus loetakse
täitmisele pööratuks, kui süüdimõistetule on saadetud teatis vanglasse ilmumise kohta (KrMS
§ 414 lg 1). Vastutust on piiratud otsese tahtlusega – lisatud tunnus teadvalt.
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KarS § 330
Alkohoolse joogi käitlemine on VangS § 63 alusel karistatav distsiplinaarkorras. Selle teo
kriminaliseerimine on vastuolus ne bis in idem-põhimõttega. Kuigi vanglas kehtivad
julgeolekukaalutlustel karmimad käitumiseeskirjad kui vabaduses, on alkohoolse joogi (mis
oma olemuselt ei ole reeglina ebaseaduslik või keelatud – vrd ka narkootiline aine) valdamise
või tarvitamise lugemine kuriteoks ka ülekriminaliseerimine. Kuna alkohoolse joogi
toimetamine vanglasse on tulenevalt selle olemusest ja kogusest (vrd ka narkootiline aine, mis
oma väikese koguse tõttu on lihtsamini peidetav) tõhusa kontrolli käigus avastatav, ei kujuta
selle teo dekriminaliseerimine ka ohtu vangla või kinnipeetavate julgeolekule.
KarS § 3311
Lisatud on täiendava kriminaliseeriva tunnusena sunniraha kohaldamine täitemenetluses.
KarS § 3313
Paragrahv näeb ette vastutuse kohtutäituri poolt vara teadvalt ebaseadusliku arestimise või
müügi eest, nähes sellise teo eest ette rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse.
Kehtival kujul on tegemist ülekriminaliseerimisega – nähes ette vastutuse ka väga väikese
väärtusega vara ebaseadustliku arestimise või müügi eest – kuigi koosseis on ka praegu
piiratud tunnusega „teadvalt“, ei ole nii madal karistuslävend siiski mõistlik ega
proportsionaalne teiste samasuguste rikkumistega. Nii on näiteks usalduse kuritarvitamise
koosseis piiratud suur varalise kahjuga, riikliku järelevalve ebaseaduslik teostamine olulise
varalise kahjuga, ebaseadusliku läbiotsimise või väljatõstmise eest on karistuseks ette nähtud
üksnes rahaline karistus (s.t et nt 300 euro väärtuses vara ebaseaduslik müük oleks oluliselt
raskemini karistatav kui kodu puutumatust riivav ebaseaduslik läbiotsimine). Vara arestimise
või müügi ebaseaduslikkus võib sealjuures tuleneda formaalsete nõuete rikkumisest.
Kohtutäituri seaduse kohaselt vastutab kohtutäitur oma ametitegevuse käigus süüliselt
tekitatud kahju eest riigivastutuse seaduses sätestatud alustel ja ulatuses. Kui kohtutäituri
ametitoiminguga tekitatud kahju hüvitamise nõudeid ei ole võimalik rahuldada kohtutäituri
või muu kahju eest vastutava isiku vara arvel või seda ei ole võimalik teha täies ulatuses,
vastutab tekkinud kahju eest koda, seejärel riik. Samuti on kohtutäitur kohustatud
ametitegevuses tekitatud kahju hüvitamise tagamiseks sõlmima ametikindlustuslepingu.
Seega on kohtutäituri poolt võimaliku ebaseadusliku tegevuse tulemusel tekkida võiva kahju
hüvitamine seadusega tagatud ning täiendav karistusõiguslik tagamine ei ole ilma kahju
alammäärata otstarbekas. Eeltoodust tulenevalt lisatakse koosseisule tunnus „olulises
ulatuses“.
19. peatükk
Süüteod avaliku usalduse vastu
KarS §-d 332, 337, 338 ja 340
Legaaldefinitsioon §-s 332 iseenesest on vajalik, kuid tunnus postimaksevahend on liigne.
Arvestades postiteenuse madalat hinda, piiratud ja vähenevat kasutatavust (e-teenuste levik) ja
seega eeldatavalt väikest kahju, tuleks muuta §-des 337 ja 338 sätestatud teod väärteoks.
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KarS § 3341
Süüteosubjektina on välja jäetud Eesti Posti töötaja – ühe konkreetse aktsiaseltsi nimetamine
KarS-i subjektide ringis ei ole millegagi põhjendatud. Paragrahvis toodud subjektide ring
tuleneb KAS-s ja RahaPTS-s vastavates sätetes toodud asutuste loetelust – sinna hulka kuulub
teatud juhtudel ka postiteenuse osutaja. Sätte tekstis viidatud „politseiasutus“ asendatakse
„Politsei- ja Piirivalveametiga“.
KarS § 3342
Lõike 3 tekstis viidatud „politseiasutus“ asendatakse „Politsei- ja Piirivalveametiga“.
KarS § 336
Kehtiva paragrahvi sanktsiooni ülemmäär on kõrgem kui § 335 korral (maksumärgi
võltsimine). Paari võltsitud maksumärgiga toote kasutamine ei peaks olema kuritegu (vrd nt
§-d 418 ja 4181). Lõike 2 kehtiv sanktsioon (kuni 10 aastat vangistust) on
ebaproportsionaalselt kõrge. Tunnuse suur ulatus asendamine olulise ulatusega laiendab sätte
kohaldamisala ja raskendab niigi selles mõttes vastutust.
KarS § 339
Kehtiv redaktsioon näeb ette vastutuse proovijärelevalve märgise võltsimise ja võltsituna
kasutamise eest. Uus lõige 1 näeb ette vastutuse võltsimise eest väärteona. Vastutus on
diferentseeritud väärteoks ja kuriteoks olenevalt rikkumise ulatusele. Lisatud on säte
väärteokatse karistatavuse kohta.
KarS §-d 342 ja 345
Koosseisud on vajalikud, kuid tuleb seada piirav tingimus tahtluse näol.
KarS §-d 347 ja 349
Paragrahvi 347 sanktsioon võrreldes §-ga 344 (dokumendi võltsimine)
ebaproportsionaalselt suur ega vasta teo ebaõigussisule. Sama kehtib ka § 349 kohta.

on

20. peatükk
Keskkonnavastased süüteod
KarS § 363
Kehtiva redaktsiooni mõisted looduskasutus- ja saasteluba ei vasta keskkonnaõiguses
kasutatavatele mõistetele. Loodusvarade kasutamine toimub keskkonnakaitselubade alusel,
millest tulenevalt on muudetud paragrahvi pealkirja ja sisu.
Lõikesse 1 on lisatud täiendava kriminaliseeriva tunnusena oht, kuivõrd vastasel juhul kattub
koosseis mitmes keskkonnaalases haruseaduses toodud loanõuete rikkumise väärtegudega.
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Sellega välditakse ka ülekriminaliseerimist, sest igasugune loanõuete rikkumine (nt nõutava
kaevandamisloata paari labidatäie kaevamine) ei peagi olema kuritegu. Lisaks ohule inimese
elule või tervisele nähakse ette ka olulise kahju oht keskkonnale. Täiendava tunnuse lisamise
tõttu tõstetakse ka sanktsioonimäära kuni 1-aastase vangistuseni.
Lõikes 2 nähakse ette vastutus olulise kahju tekitamise eest keskkonnale. Reeglina on kahju
põhjustamine karistatav mõne muu keskkonnavastase süüteona (nt KarS § 354 sätestatud
puude ja põõsaste kahjustamine või §-s 364 sätestatud keskkonna saastamine vms).
Keskkonnakahju üldises mõistes on aga laiem, kui kahju vee, pinnase või välisõhu
kvaliteedile, looma- või taimeliikide isenditele. Näiteks maavara loata kaevandamise puhul ei
tekitata alati otseselt kahju loetletud ulatuses, küll aga võib tekkida keskkonnakahju (MaaPS §
74 lg 1 p 1).
KarS §-d 364 ja 365
Nimetatud sätted näevad muu hulgas ette vastutuse raske tervisekahjustuse või surma
põhjustamise eest, kuid sellised tagajärjed ei saa tekkida keskkonna saastamisest, teo ja
tagajärje vahel puudub deliktiline olemusseos – inimese tervise kahjustamine või surm ei
kuulu olemuslikult keskkonna saastamise juurde. Kui põhjuslik seos saastamise ja tagajärje
vahel valitsebki, vastutab saastaja isikuvastase kuriteo eest § 117 või 119 alusel.
KarS § 3651 ja 3652
Väärteoprejuditsiooni tühistamise kohta vt seletuskirja p 3.2.1.1. Euroopa Liidu direktiivid
2005/35/EC ja 2009/123/EC nõuavad laevalt saasteainete keelatud merreheitmise eest
eranditult kuriteokaristust, mistõttu koosseisudesse ei saa lisada olulises kahjus seisnevat
kriminaliseerivat tunnust. Seega tuleks nimetatud koosseisud säilitada kuritegudena, lugedes
need erinormideks §-de 364 ja 365 suhtes. Samas tuleb direktiivi alusel lugeda kuriteoks ka
mere saastamine mitte ainult olulise ja suure kahju tekitamise korral (§ 364), vaid ka
süstemaatiliselt.
KarS §-d 3681–3686
KarS §-de 3681–3683 muutmise eesmärk on karmistada sanktsioone nimetatud paragrahvides
sätestatud kuritegude toimepanemise eest. Sanktsioonide karmistamise kohustus tuleneb
liikmesriigile Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2008/99/EL keskkonna kaitsmise
kohta kriminaalõiguse kaudu. Vastavalt direktiivi artiklile 5 peavad liikmesriigid nägema ette
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad kriminaalkaristused.
Euroopa Komisjon on asunud direktiivi ülevõtmist liikmesriikides analüüsima ning sellest
tulenevalt on Eesti suhtes leitud, et eelpool nimetatud paragrahvides sätestatud üheaastane
vangistus on maksimummäärana liiga madal. Seetõttu suurendatakse nimetatud kuritegude
eest mõistetava vangistuse maksimummäära kuni kahe aastani.
Sama direktiivi artiklist 3 tulenevalt peavad liikmesriigid nägema ette kriminaalvastutuse nii
tahtlike tegude kui ka tegude eest, mis on toime pandud ettevaatamatusest. Sellest tulenevalt
nähakse ette eraldi koosseisud § 3684–3686.
KarS § 371
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Paragrahv 371, mis näeb ette vastutuse maakasutuse ja geodeetilise võrgu märkide
kahjustamise eest, tunnistatakse kehtetuks. Geodeetilise märgi kaitse nõuete rikkumise, märgi
kahjustamise, hävitamise ja omavolilise teisaldamise eest on vastutussäte ette nähtud
ruumiandmete seaduse §-s 79, kus on muuhulgas sätestatud ka juriidilise isiku vastutus.
Maakasutuse piirimärgi rikkumisel, hävitamisel või omavolilisel teisaldamisel on oluline, et
piirimärk saaks taastatud ning seda menetlust reguleerib maakatastriseadus.
21. peatükk
Majandusalased süüteod
1. jagu. Ebaseaduslik majandustegevus
KarS § 372
Paragrahvi 372 lg 2 p 1 tunnistatakse kehtetuks. Loata majandustegevus on § 372 lg 1 (ka
alates 2014. a jõustuva majandustegevuse seadustiku üldosa) järgi väärtegu. Tegu ei saa
lugeda kuriteoks ainuüksi seetõttu, et selle toimepanijat on varem karistatud; teo ebaõigussisu
sõltub muudest asjaoludest, nt oht inimese elule või tervisele (põhjendatult: lg 2 p 2). Kehtiva
redaktsiooni tekstist ei ole võimalik aru saada, millist korduvust silmas peetakse, sest lõige 1
peab silmas väärtegu (vt ka § 264 lg 1 p 1), väärteoprejuditsiooni väljajätmise kohta vt
seletuskirja p 3.2.1.1.
KarS § 373
Välja on jäetud koosseisutegu, mis seisneb seaduses ettenähtud ärikeelu või tegutsemiskeelu
rikkumises, sest selle rikkumise tõkestamiseks on regulatsioon muudes seadustes. Kui keeld
tuleneb seadusest, on selle täitmist võimalik kontrollida ning vajaduse korral reageerida nt
tööõiguslikult. KarS-i vastav koosseis kaitseb kohtulahendit, kohtulahendis ettenähtud
ärikeelu eiramine võib olla sageli seotud kelmusliku käitumisega.
KarS §-d 374 ja 375
Puudub vajadus eraldi koosseisude järele, mis kriminaliseerivad alkoholi tootmise ja
käitlemise. Väärteoprejuditsiooni väljajätmise kohta vt seletuskirja p 3.2.1.1. Vt ka
alkoholiseaduse muudatused. Enne EL-ga liitumist 2004. a oli grupi poolt nt Lätist Eestisse
või Eestist Rootsi alkoholi salakaubavedu karistatav § 391 lg 2 p 2 järgi (kuni 5 aastat
vangistust). Kuna EL-i sees piirid kadusid, siis sama tegu tuli subsumeerida leebema § 375
järgi, kus sanktsioonina oli ette nähtud maksimaalselt 3 aastat vangistust ja polnud
diferentseeritud gruppi. Alkoholiaktsiisi tõstmise tõttu suureneb kuriteo toimepanemise
atraktiivsus ja hõlptulu teenimise võimalus. Arvestades suurt korduvrikkujate hulka ja
kuritegude erinevaid mahte, siis sel alal organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse
tõhustamiseks tuleb sanktsiooni karmistada ja lisada laiendatud konfiskeerimise võimalus.
KarS § 376
Korrastatud on dispositsiooni sõnastust. Väärteoprejuditsiooni väljajätmise kohta vt
seletuskirja p 3.2.1.1, vt ka TubS § 39. Sarnaselt §-ga 375 lisatakse ka §-s 376 laiendatud
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konfiskeerimise võimalus, et tõhustada võitlust selle valdkonna organiseeritud kuritegevuse
vastu.
KarS §-d 3761 ja 3762
Paragrahvist 3761 jäetakse välja väärteoprejuditsioon, lisatakse laiendatud konfiskeerimise
võimalus. Laiendatakse § 3762 kaitseala, hõlmates kütuse ebaseadusliku käitlemisena (st ilma
loata ja väljaspool aktsiisiladu) vedelkütuse käitlemise olenemata sellest, kas tegemist on
kvaliteedinõuetele vastava või mittevastava kütusega. Säilivad kuriteotunnused suur kogus ja
äriline eesmärk, jäetakse välja väärteoprejuditsioon. Sarnaselt tubakatoodete ja alkoholi
ebaseadusliku käitlemise sätetega tõstetakse ka kütuse ebaseadusliku käitlemise eest ette
nähtud sanktsioonimäära ning lisatakse laiendatud konfiskeerimise võimalus.
2. jagu. Äriühingutega seotud süüteod
KarS § 380
Vt ka põhjendusi § 3851 kehtetuks tunnistamiseks – sarnaselt maksejõuetuse tekkimisega on
ka kõnesoleva koosseisu puhul oht, et koosseisu rakenduspraktika satub raskustesse aja
tuvastamisega, millal on tegelikult netovara kriteerium täidetud. Koosseis kriminaliseerib
ÄriS § 171 lõikest 1 ja § 292 lõikest 1 tuleneva juhatuse kohustuse. Kohtupraktika on
jaatanud juhatuse liikmete otsevastutust deliktiõiguslikul alusel võlausaldajate ees antud
olukorras niikuinii, mistõttu on kaheldav, kuivõrd vajalik on rikkumise kriminaliseerimine.
Koosseisu väljajätmine on põhjendatud ka tulenevalt § 3851 kehtetuks tunnistamisest.
KarS § 381
Koosseis koosneb kahest alamkoosseisust: valeandmete esitamine ja andmete esitamata
jätmine. Valeandmete esitamine kujutab endast erinormi KarS-i eriosa vastava koosseisu
suhtes. Teise teoalternatiivi – andmete esitamata jätmise – puhul on koosseis sageli muutunud
ühinguõiguslike vaidluste lahendamise alternatiiviks ÄriS-s ettenähtud erikontrolli
instituudile. Teine teoalternatiiv on märkimisväärselt lai ja sellega kaitstav õigushüve jääb
ebaselgeks. Rikkumise vastu on võimalik kasutada kas juhatuse liikme tagasikutsumist või
erikontrolli. Ultima ratio-põhimõttest tulenevalt on seega põhjendatud teise teoalternatiivi
kustutamine. Lisaks on eelnimetatud kaalutlustest tulenevalt põhjendatud valeandmete
esitamine karistatavaks muutmine üksnes nende teadva esitamise korral.
3. jagu. Pankroti- ja täitemenetlusalased süüteod
KarS §-d 384 ja 3841
Kehtiva redaktsiooni loetelu alternatiivid on kattuvad ja tekitavad asjatuid
piiritlemisprobleeme. Ka on mitmed loetletud teod niigi karistatavad: nt vara hävitamine või
kahjustamine § 203, raiskamine § 201 alusel jne. Praegune kaootiline ja ebakorrektne loetelu
tuleb asendada üldise tunnusega – varalise seisundi teadev kohustustevastane kahjustamine.
Ühe võlausaldaja teisele eelistamine on otstarbekas muuta omaette koosseisuks § 3841 näol.
Kehtiva § 384 lg 1 järgi on ühe võlausaldaja teisele eelistamine karistatav tingimusel, et
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sellega on põhjustatud võlgniku maksevõime oluline vähenemine või tema maksejõuetus.
Sellist konstruktsiooni võib pidada ebaõnnestunuks. See, et võlausaldaja täidab oma tegeliku
ja sissenõutavaks muutunud kohustuse ühe võlausaldaja ees, ei saa peaaegu mitte kunagi olla
võlgniku maksejõuetuse põhjus. Kohustuse täitmisel vähenevad küll võlgniku aktivad, kuid
samavõrra vähenevad ka tema kohustused. TsÜS § 66 kohaselt on vara isikule kuuluvate
rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste kogum, kui seadusest ei tulene teisiti. Seega
kohustuse täitmine iseenesest võlgniku vara suurust ei muuda (välja arvatud juhul, kui
kohustuse täitmiseks võõrandatakse mingi pidevalt tulu tootev aktiva, nt kasumlikult töötav
ettevõte). Isegi kui asuda seisukohale, et võlgniku ühe kohustuse täitmisega kaasnenud teiste
võlausaldajate nõuete rahuldatavuse määra langust saab käsitada võlgniku maksevõime
vähenemisena § 384 mõttes, ei sobi ühe võlausaldaja teisele eelistamine olemuslikult
maksejõuetuse põhjustamise koosseisu alternatiiviks. Ühe võlausaldaja teisele eelistamine ei
ole karistatav mitte seetõttu, et sellega põhjustatakse võlgniku maksejõuetus, vaid seetõttu, et
makseraskustesse sattunud võlgniku kohustuste täitmisel ei järgita PankrS §-st 153 tulenevaid
jaotuspõhimõtteid.
KarS § 385
Tegemist on redaktsioonilise parandusega subjekti kirjelduses: juriidilisest isikust võlgniku
juhatuse või seda asendava organi, samuti nõukogu liige on asendatud lühema juriidilisest
isikust võlgniku juhtorgani või seda asendava organi liikmega, sest TsÜS § 31 lg 2 kohaselt
on nii juhatus kui ka nõukogu käsitatavad juriidilise isiku juhtorganitena. Ajutise halduri
lisamine on sisuline muudatus, et kustutada 1.01.2011 pankrotiseaduse muudatustega
tekkinud karistuslünk – uue seaduse kohaselt ei ole kuni pankrotimääruse tegemiseni tegemist
enam pankrotimenetlusega, st menetluse seisukohalt olulisim hetk ehk ajutisele haldurile
teabe andmine ei ole § 385 lg 1 kehtiva sõnastuse kohaselt otsesõnu hõlmatud. Tõstetud on
karistatavuse piiri – edaspidi on karistatav üksnes selline vara varjamine, mis toimus olulises
ulatuses (kuriteo ulatuse kohta vt § 121). Tulenevalt karistatavuse piiri tõstmisest on
suurendatud ka sanktsioonimäära ühelt aastalt kolme aastani.
KarS § 3851
Riigikohtu lahendite 3-1-1-85-11 ja 3-1-1-49-11 valguses on 3851 tõendamine nii kohtueelses
kui ka kohtumenetluses muutunud ülimalt keeruliseks (viidatud Riigikohtu suuniste valguses
tuleks alati määrata keerukas ja aeganõudev maksujõuetuse tekkimise hetke tuvastamiseks
ekspertiis). Kujunenud kohtupraktika on ehe näide sellest, et olemuselt ei pea
pankrotiavalduse mitteõigeaegne esitamine olema karistatav, niikuinii tekib mitteõigeaegsel
pankrotiavalduse esitamisel juhatuse liikme otsevastutus. Seetõttu on täiendav
kriminaalvastutus ülemäärane. Seda enam, et maksejõuetuse tekkimise hetke tuvastamine
eeldab kriminaalmenetluslikult oluliselt kõrgemat tõendamiskoormist kui pankrotimenetluses,
lisaks tekib küsimus tahtlusest (vt taas ülal viidatud RK otsused, eriti n-ö mikroettevõtja
kriteerium, mille rakenduspraktika võib viia tulevikus täiesti ennustamatute tulemusteni).
4. jagu. Maksualased süüteod
KarS §-d 3891 ja 3892
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Paragrahvide 3891 ja 3892 ühendamine on tingitud maksukelmuse ja maksude maksmisest
kõrvalehoidmise eristamise õiguslikust küsitavusest. Tuleb rõhutada, et kõnesoleva
ettepaneku kohaselt ei dekriminaliseeritaks ühtegi praegu maksukelmusena karistatavat tegu.
Need kõik jääksid jätkuvalt kuriteona karistatavaks § 3891 järgi. Samuti ei langeks sisuliselt
võimalikud karistused, sest ühendkoosseisu loomisel on arvestatud § 3892
sanktsioonimäärasid. Samas kaoksid nende kahe koosseisu eristamisega seotud probleemid.
Eeltoodud põhjustel ongi kõnesolevas ettepanekus pakutud § 3891 sõnastus, millest järelduks
ühemõtteliselt, et maksuhaldurile andmete esitamata jätmise ja valeandmete esitamise
karistatavus kuriteona sõltub selle maksukohustuse või tagastusnõude suurusest, mille kohta
andmed esitamata jäeti või valeandmeid esitati, mitte aga maksulaekumiste või -tagastuste
summast.
KarS § 392
Loobutakse keelatud ja eriluba nõudva kauba ebaseadusliku veo eraldi kriminaliseerimisest.
Strateegilise kauba vedu ilma vajaliku dokumendita on eelnõu uue § 4211 ja 4212 alusel
karistatav. Suures koguses narkootilise või psühhotroopse aine ebaseaduslik vedu üle piiri on
käsitletav aine käitlemisena (§ 184 muudetud tekst näeb ette vastutuse „ebaseadusliku
käitlemise“ eest, mille alla mahub NPALS § 2 alusel ka sisse- ja väljavedu). Väikeses koguses
narkootilise aine käitlemine on karistatav NPALS § 151 alusel; kui isikul oli edasiandmise
eesmärk, siis KarS § 183 järgi. Ravimi ebaseaduslik toimetamine üle riigipiiri edasiandmise
eesmärgil on karistatav § KarS 194 muudetud teksti kohaselt, juhul kui isikul ei ole
edasiandmise eesmärki, ravimiseaduse § 104 alusel kui käitlemisnõuete rikkumine.Kemikaali
ebaseaduslik üle riigipiiri toimetamine on kemikaali käitlemise nõuete rikkumine KarS § 367
või 368 järgi, kui sellega põhjustati oht(KemS § 4 alusel loetakse kemikaali käitlemiseks
igasugune kemikaaliga seonduv tegevus, § 41 alusel loetakse käitlemise ühe vormina
turustamiseks ka import EL-i tolliterritooriumile). Ilma ohtu põhjustamata on kemikaali
käitlemise nõuete rikkumine karistatav KeMS § 242 alusel. Ohtlike jäätmete üle riigipiiri
ebaseaduslikul toimetamisel tuleb kohaldamisele KarS § 3681 (riikidevahelise jäätmeveo
nõuete rikkumine), kui jäätmete vedu toimus olulises koguses.
Radioaktiivse aine üle riigipiiri toimetamine on käitlemise nõuete rikkumine § 412 alusel
(kiirgusallika käitlemise nõuete rikkumine, kui sellega põhjustati oht). Ilma ohtu põhjustamata
on ebaseaduslik vedu üle riigipiiri karistatav KiS § 66 alusel.
Tulirelva või laskemoona ebaseaduslik käitlemine, sh üle riigipiiri toimetamine on karistatav
418 ja 4181 alusel (relvaseaduse § 41 alusel loetakse käitlemiseks ka sisse- ja väljavedu).
KarS § 393
Väärteoprejuditsiooni kehtetuks tunnistamise kohta vt käesoleva seletuskirja p 3.2.1.1.
Ebaseaduslikud toimingud aktsiisikaubaga kujutavad praegu endast väärtegu maksukorralduse
seaduse § 1541 mõttes. See ei ole aga piisav, sest aktsiisikaup on kõrgendatud maksuriskiga
ning selle ebaseaduslik käitlemine peaks olema suure koguse korral karistatav kuriteona.
5. jagu. Rahapesualased süüteod
KarS § 395
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Väärteoprejuditsiooni kehtetuks tunnistamise järel hakkab § 395 kordama väärteokoosseisu
(RahaPTS § 57) ja on seetõttu tarbetu. Piisab väärteovastutusest. Väärteoprejuditsiooni
kehtetuks tunnistamise kohta vt käesoleva seletuskirja p 3.2.1.1.
KarS § 396
Väärteoprejuditsiooni kehtetuks tunnistamise kohta vt käesoleva seletuskirja p 3.2.1.1. Selle
väljajätmisega langeb ära vajadus lugeda kõnealune tegu kuriteoks, sest kuriteokoosseis
hakkab kordama väärteokoosseisu (RahaPTS § 61) ja on seetõttu tarbetu.
6. jagu. Süüteod väärtpaberiringluses
KarS § 397
Investeerimispiirangute rikkumine ei ole niivõrd oluline rikkumine, et vajaks
kriminaliseerimist kuriteona. Piiranguid on väga erinevaid, mistõttu nende kõigi eest
kriminaalvastutuse ettenägemine ei ole otstarbekas, vajaduse korral võib kohaldada KarS §
201 või 2172 vms. Väärteovastutus vastavate rikkumiste eest nähakse ette IFS-s, KindlTS-s,
VPTS-s, MERAS-s ja KAS-s.
KarS § 398
Karistusõiguse revisjoni aeg kattub Euroopa Liidu tasandil turukuritarvituste regulatsiooni
raamistiku olulise ülevaatamisega. Turukuritarvituste direktiivi (ja määruse) eelnõudest
tulenevalt on suur tõenäosus, et EL-i tasandil võetakse suund kohustada liikmesriike
turukuritarvitused teatus osas kriminaliseerima. Paraku ei ole revisjoni lõpuks nende
muudatuste saatus veel selge. Kehtiva § 398 ja VPTS § 23741 omavaheline suhe on uuema
kohtupraktika valguses ebaselge: tegemist on kattuvate koosseisudega, mistõttu võib RK 3-11-28-11 sisuliste suuniste valguses tekkida olukord, kus siseteabe väärkasutamise eest
vastutab isik vaid väärteo eest (lex specialis). Lisaks täidab täies ulatuses blanketne
kuriteokoosseis määratletuspõhimõtet ja tulevikus ei ole paraku välistatud olukord, et
kohtupraktika annab RK 3-1-1-36-12 esitatud tõlgenduse valguses ka siseteabe
väärkasutamise kohta suunise, justkui siseteabe väärkasutamine KarS-s ja VPTS-s on täiesti
erinevad mõisted. Eelnevatel kaalutustel on põhjendatud koosseisu muutmine. Seoses
väärteovastutuse kehtestamisega kõnesolevas paragrahvis tuleb tunnistada kehtetuks VPTS §
23741. Siseteabe ja selle väärkasutuse mõiste tuleneb VPTS-st ja seda ei ole mõtet KarS-i
vastavas sättes korrata. Eelnõuga on väärtpaberikuritegude puhul kavandatud põhimõtteline
muudatus, mille kohaselt vastav turukuritarvitus on väärtegu, kuid teatud kvalifikatsioonide
korral kuritegu. Turukuritarvitus on kuritegu kolmel üldisel alusel: a) selle järelmid on
rahalises mõttes märkimisväärsed, kas siis teenitud tulu või siis ärahoitud väärtpaberi
hinnamuutuse määra näol. Eelnõu on lähtunud mõistest oluline, mida tuleks tõlgendada KarS
RakS § 8 p 1 alusel; b) süüteo toimepanemine on toimunud teatavat seisundit kasutades, mille
usaldusväärsus on kapitaliturgude seisukohalt turgude stabiilsuse tagamiselt oluline – emitent
või investeerimissoovitaja andja või levitaja, c) grupi poolt kui sellega on oluliselt
kahjustatud väärtpaberituru usaldusväärsust. Siseteabe väärkasutamise puhul on teo
toimepanemine mitme inimese poolt kooskõlastatud väärkasutamise üks tavalisi vorme,
mistõttu pelk kaastäideviimise fakt ei peaks olema kriminaalkorras karistatav. Eelnevast
tulenevalt on eelnõus hõlmatud vaid selline siseteabe väärkasutamine grupi poolt, mille
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tulemusena saab väärtpaberituru usaldusväärsus olulisel määral kahjustatud. Eelnev peaks
hõlmama reeglina reguleeritud turul regulaarselt kaubeldavaid väärtpabereid või siis olukorda,
kus kooskõlastatud tegevuse tulemusena on väärtpaberi väärtust olulisel määral mõjutatud.
Paragrahvi lõikes 6 tuuakse erisus KarS § 81 lõikest 3. Kui reeglina on väärtegude
aegumistähtajaks 2 aastat, siis eriseadustes võib ette näha kuni 3-aastase aegumistähtaja.
Kehtivas seaduses on 3-aastane erisus aegumistähtajas ette nähtud maksualastele ja
konkurentsialastele väärtegudele (ka need erisused viiakse KarS-st üle vastavatesse
eriseadustesse). Teatud finantsvaldkonna väärteod on oma olemuselt samuti väga keerulised
ning nende menetlus aeganõudev – sellest tulenevalt nähakse 3-aastane aegumistähtaeg ette
KarS-s asuvatele siseteabe väärkasutusega ning turumanipulatsiooniga seotud väärtegudele.
KarS § 3981
Karistusõiguse revisjoni aeg kattub Euroopa Liidu tasandil turukuritarvituste regulatsiooni
raamistiku olulise ülevaatamisega. Turukuritarvituste direktiivi (ja määruse) eelnõudest
tulenevalt on suur tõenäosus, et EL-i tasandil võetakse suund kohustada liikmesriike
turukuritarvitused teatus osas kriminaliseerima. Paraku ei ole revisjoni lõpuks antud
muudatuste saatus veel selge. RK 3-1-1-36-12 suunise kohaselt ei ole praegune § 3981
blanketne koosseis, vaid tuleb sisustada VPTS-st iseseisvalt. Selline suunis võib tekitada
tõsiseid probleeme määratletuspõhimõttega. Turumanipulatsiooni mõiste tuleneb VPTS-st ja
seda ei ole mõtet KarS-i vastavas sättes korrata. Seoses väärteovastutuse kehtestamisega
kõnesolevas paragrahvis tuleb tunnistada kehtetuks VPTS § 23743. Eelnõuga on
väärtpaberikuritegude puhul kavandatud põhimõtteline muudatus, mille kohaselt vastav
turukuritarvitus on väärtegu, kuid teatud kvalifikatsioonide korral kuritegu. Turukuritarvitus
on kuritegu kolmel üldisel alusel: a) süüteo toimepanemine on toimunud teatavat seisundit
kasutades, mille usaldusväärsus on kapitaliturgude seisukohalt turgude stabiilsuse tagamiselt
oluline – emitent või investeerimissoovitaja andja või levitaja, b) grupi poolt.
Paragrahvi lõikes 6 tuuakse erisus KarS § 81 lõikest 3. Kui reeglina on väärtegude
aegumistähtajaks 2 aastat, siis eriseadustes võib ette näha kuni 3-aastase aegumistähtaja.
Kehtivas seaduses on 3-aastane erisus aegumistähtajas ette nähtud maksualastele ja
konkurentsialastele väärtegudele (ka need erisused viiakse KarS-st üle vastavatesse
eriseadustesse). Teatud finantsvaldkonna väärteod on oma olemuselt samuti väga keerulised
ning nende menetlus aeganõudev – sellest tulenevalt nähakse 3-aastane aegumistähtaeg ette
KarS-s asuvatele siseteabe väärkasutusega ning turumanipulatsiooniga seotud väärtegudele.
7. jagu. Konkurentsialased süüteod
KarS §-d 399, 401 ja 402
Väärteoprejuditsiooni kehtetuks tunnistamise kohta vt käesoleva seletuskirja p 3.2.1.1. Selle
väljajätmisega langeb ära vajadus lugeda antud teod kuriteoks, sest kuriteokoosseis hakkab
kordama väärteokoosseisu.
KarS §-d 4023 ja 4024
Kõnesolevad erasektori altkäemaksu käsitlevad koosseisud on paigutatud eraldi jaona
majandusalaste süütegude hulka (KarS 21. ptk 9. jagu). Sarnaselt altkäemaksule kui
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ametialasele kuriteole on ka siin karistatavaks loetud altkäemaksu võtmine ja andmine.
Erasektori altkäemaksu vahenduse eraldi sättes kriminaliseerimise kohustus ja vajadus
puudub. Vajadusel saab vahendaja vastutusele võtta kas altkäemaksu andmisele või võtmisele
kaasaaitaja või kihutajana. Koosseisude sõnastamisel on lähtutud EL Nõukogu 22. juuli 2003
raamotsuse 2003/568/JSK korruptsioonivastase võitluse kohta erasektoris artiklist 2 ning
Euroopa Nõukogu korruptsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise konventsiooni artiklitest 7
ja 8; samuti on arvestatud GRECO III hindamisvooru II ja III soovitust (vahekohtuniku osas),
GRECO praktikat ning 15. juulil 2013 jõustuvat KarS § 288 lg 2 muudatust. Nii nimetatud
raamotsus kui ka konventsioon kohustavad kriminaliseerima erasektori altkäemaksu, kui see
toimub majandustegevuse suhtes (tulundus- ja mittetulundusüksustes, kes ei pea tingimata
olema eraõiguslikud juriidilised isikud).
Uute koosseisude juures ei ole erinevalt §-des 294 ja 298 ette nähtud
altkäemaksukuritegudest, kvalifitseerivat koosseisu. Nähes erasektoris altkäemaksu nõudmise
ja võtmise eest ette kuni viieaastase vangistuse, jätab see kohtule piisavalt otsustamisruumi
karistuse mõistmisel, hindamaks süü suurust ja teo raskust.
22. peatükk
Üldohtlikud süüteod
KarS §-d 411 ja 412
Paragrahvi 411 lõike 1 uus sõnastus kõrvaldab karistatavuslünga, mis seisneb ohu loomises
loata kiirgustegevusega. Vt ka kiirgusseaduse muudatused. Kehtivas kiirgusseaduse
redaktsioonis on § 411 ja KiS § 64 teod kattuvad. Muudatuse kohaselt lisatakse § 411
koosseisule täiendav tunnus – ohu tekkimine. Seega, kui loata kiirgustegevusega kaasneb oht,
järgneb kriminaalvastutus, kui mitte, siis väärteovastutus KiS-i järgi. Seoses täiendava
tunnuse lisamisega KarS § 411 koosseisule tõstetakse ka sanktsiooni määra. Kuivõrd sellist
loata kiirgustegevust, millega kaasneb oht, võib lugeda äärmiselt tõsiseks rikkumiseks, on
uueks karistusmääraks ette nähtud ühe- kuni seitsmeaastane vangistus. Samuti viib see
sanktsioonimäära proportsionaalseks §-ga 412, mis kiirgusallika käitlemise nõuete rikkumise
eest näeb ette kuni viieaastase vangistuse.
Paragrahvis 412 on põhjendamatu eeldada koosseisutunnusena ohu loomist paljudele
inimestele. Kiirgusoht on sedavõrd tõsine, et piisab ühe inimese ohustamisest.
KarS § 4121
Direktiivi 2008/99/EL keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu artiklist 3 tulenevalt
peavad liikmesriigid nägema ette kriminaalvastutuse tegude eest, mis on toime pandud
ettevaatamatusest. Sellest tulenevalt nähakse ette eraldi koosseis kui kiirgusallika käitlemise
nõudeid rikutakse ettevaatamatusest.
KarS §-d 418 ja 4181
KarS §-d 418 ja 4181 sõnastused välistavad expressis verbis nende kohaldamise „padrunite
ebaolulises koguses ebaseaduslik käitlemisele“. Seaduseandja mõtte kohaselt peaks sellised
teod olema karistatavad RelvS § 8913 järgi väärteona (RKKK 3-1-1-40-11 p 16.1). Samas on
vastav väärteokoosseis sõnastatud järgnevalt:
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„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 seda väärteokoosseisu kohaldada nt juhul, kui laskemoona kogus on küll
ebaoluline, samas on isikul ligipääs vastavatele 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 kohaldada
RelvS §-s 891 olevat nn üldväärteonormi, selline õiguslik konstruktsioon sisaldab aga mitmeid
probleeme. Tekkinud olukorra lahenduseks sõnastatakse vastav väärteokoosseis järgnevalt
„Tulirelva laskemoona ebaolulises koguses ebaseadusliku käitlemise eest …“.
Teine nende 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 § 418-4181 kui ka RelvS § 8913 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).
Edasiste segaduste vältimiseks kasutatakse eelnõus nii RelvS §-s 8913 kui KarS §-des 418–
4181 „padrunite“ asemel terminit „laskemoon“.

KarS §-d 4211 ja 4212
Eelnõu eesmärk on eristada strateegilise kaubaga seotud tegevus tavalisest
majandustegevusest ja korrastada vastutuse küsimus strateegilise kaubaga seotud rikkumiste
korral. Erikord võrreldes näiteks toidu- või tarbekaupadega on vajalik, kuna strateegilise
kauba, eriti aga sõjalise lõppkasutuse või massihävitusrelvadega seotud kauba piiriülene
liikumine võib ohustada Eesti ja rahvusvahelist julgeolekut. Arvestades, et need rikkumised
on otseselt seotud riigi avaliku korra ja julgeoleku küsimustega ning rahvusvahelise
julgeolekuga laiemalt, vajavad kehtivad normid ülevaatamist. Strateegilise kauba kontroll on
viimaste aastatega oluliselt arenenud, mis nähtub ka viimase strateegilise kauba seaduse
(edaspidi StrKS) muutmisega lisandunud kontrollinormidest. Seetõttu on vaja tagada, et iga
nõude rikkumise eest oleks ette nähtud ka proportsionaalne karistus.
Paragrahviga 4211 sätestatakse strateegilise kauba ebaseadusliku veo või teenuse osutamise
koosseis.
Strateegilise kauba vedu on reguleeritud StrKS §-s 3 ning see hõlmab StrKS-i ja käesoleva
eelnõu tähenduses sissevedu, väljavedu (sh strateegilise kaubaga seotud teenus), transiiti,
kaitseotstarbelise toote EL-i-sisest vedu ja kahesuguse kasutusega kauba edasitoimetamist. Et
neid kõiki ühendada, kasutatakse StrKS-s alates 2012. aastast uut mõistet – strateegilise kauba
vedu. Õigusselguse huvides on StrKS-i vastutusnormide sõnastamisel kasutatud StrKS-i
termineid.
Strateegilise kaubaga seotud teenuse osutamist on reguleeritud StrKS-i §-s 4. Kuigi seda on
StrKS-s käsitletud sõjalise kauba ja kahesuguse kasutusega kauba puhul ka väljaveo mõiste
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all, on tegemist väga erandliku kauba toimetamisega, mille korral ei ületata Eesti riigipiiri.
Seetõttu on vajalik see termin selguse huvides ka eraldi koosseisu sõnastuses välja tuua, nagu
on seda tehtud ka StrKS §-s 5. StrKS § 4 kohaselt on strateegilise kaubaga seotud teenus
ettevõtluse korras osutatav strateegilise kaubaga seotud hüve või võõrandatav õigus,
sealhulgas sõjalise kauba ja kahesuguse kasutusega kauba vahendus ja tehniline abi.
Strateegilise kaubaga seotud teenuse osutamise korral veetakse kaubad ühest välisriigist otse
teise välisriiki Eesti ettevõtja vahendamisel ja kaubad ei ületa Eesti riigipiiri. Näiteks kui Eesti
ettevõtja vahendab tehingut USA ja Ukraina või Venemaa ja Angola vahel. Eesti ettevõtja
osutab suuremat või väiksemat abi teenusega, mis võib tähendada logistika organiseerimist,
lepingute sõlmimist, läbirääkimiste pidamist vms. Sellise tegevuse kontrolli vajadus on üks
näide strateegilise kauba valdkonna arengust. Seoses ülemaailmse ettevõtluse ja
logistikavaldkonna edenemisega areneb ka tavarelvade ja massihävitusrelvade leviku
võrgustik. Riigid ja terroristlikud rühmitused, kes püüavad keelatud kaupu hankida, on
teadlikud neile kehtestatud piirangutest ega saa enam kaupu otse omandada, seda kõike tänu
tõhusale ekspordikontrolli süsteemide arengule maailmas. Piirangute vältimiseks kasutatakse
järjest enam vahendajaid, st tavarelvade ja massihävitusrelvade valmistamiseks vajalike
kaupade tarne skeemid muutuvad päev-päevalt keerulisemaks, hõlmates mitmeid (mõnikord
kümneid) vahefirmasid või -isikuid üle maailma, et peita tegelikku lõppkasutajat ning
lõppkasutuse eesmärki. Selline tegevus teeb kauba liikumise kontrolli väga keeruliseks. Riigid
vahetavad pidevalt infot ekspordikontrollirežiimide raames, et ebaseaduslikke võrgustikke
avastada ning kõrvaldada. 2009. aastal lisati DU määrusesse ka vahenduse ja transiidikontroll
(lisaks juba olemasolevale sõjalise kauba vahenduse ja transiidi kontrollile, mis põhineb EL-i
ühisel seisukohal 468/2003), et kontrollida selliseid skeeme ja vajaduse korral karistada neis
osalejaid. 2012. aastal võeti kahesuguse kasutusega kauba transiidi ja vahenduse kontrolli
mõiste üle ka strateegilise kauba seadusesse. Loomulikult ei ole kolmandast riigist
kolmandasse riiki toimuva veo vahendust lihtne kontrollida, mistõttu on riikidel oluline teha
koostööd ning rakendada ühtseid karistusi. Vastasel juhul võivad ettevõtjad teadlikult valida
tegutsemiseks riigid, kus karistused on väiksemad. Selle vältimiseks on vaja karistada
selliseid ettevõtjaid sama karmilt kui piiriülese veo puhul. Tegemist on siiski riigisisese ja
rahvusvahelise julgeoleku tagamise küsimusega, mil ei tohiks teha järeleandmisi ka
vastutusnormides, seetõttu on sanktsioonid jäetud minimaalsete korrigeerimistega seni
kehtiva (KarS § 392) regulatsiooniga sarnaseks.
Teiste riikide praktika kohta strateegilise kaubaga seotud kuritegude karistamisel on võimalik
täiendavat informatsiooni saada käesoleva seletuskirja lisadest. Riikidel, kel on enam
kohtupraktikat ses valdkonnas, on karistusnormid rangemad. Eesti jääb olemasolevate
karistuste säilitamisel oma vastutusnormide raskusastmelt riikide võrdluses kuhugi
keskvahemikku.
Käesoleva paragrahviga sätestatakse vastutusnorm juhuks, kui strateegilise kauba veoks või
teenuse osutamiseks puudub nõutav kohustuslik eriluba, selle kasutamise õigus, sertifitseering
või registreering või kui strateegilist kaupa antakse edasi eriloas märgitust erinevale isikule
või erinevaks lõppkasutuseks.
Esiteks nähakse ette ebaseadusliku veo või teenuse osutamise koosseis, kui strateegilise kauba
veoks või teenuse osutamiseks puudub nõutav kohustuslik eriluba või selle kasutamise õigus.
StrKS-i § 6 lõige 2 täpsustab, et strateegilise kauba veoks ning teenuse osutamiseks vajalik
kehtiv eriluba või selle kasutamise õigus, mis peab olema omandatud enne kauba või teenuse
riigipiiri ületamist. Strateegiliseks kaubaks loetakse StrKS § 2 kohaselt strateegiliste kaupade
nimekirja kantud kaupa ja StrKS § 2 lõigete 4 ja 11 kohaselt strateegilise kaubana käsitatavat
kaupa. Eriloaga veo või teenuse osutamist on täpsemalt käsitletud StrKS-i 2. peatükis
(„Strateegilise kauba vedu ja teenuse osutamine eriloa alusel“). Eriluba on StrKS-i § 6 lõike 1
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kohaselt litsents või üldluba. Litsents on StrKS-s sätestatud tingimustel strateegilise kauba
veoks või teenuse osutamiseks vajalik lihtlitsents või koondlitsents. Litsentsi kohta saab
lisateavet StrKS-i 2. peatüki 1. jaost. Üldluba on sisuliselt korduv litsents ehk üldkorras välja
antud luba. Seda ei anta välja mitte igal kaasusel eraldi nagu litsentsi, vaid õigusaktiga Eesti
riigi või EL-i poolt ning seda saavad ettevõtjad kasutada üksnes selles sätestatud tingimustel
ning kehtiva kasutamisõiguse olemasolul. Üldluba on nii-öelda lihtsustatud veovorm, kus
ühekordse registreeringuga saab tingimuste kehtides kaupa vedada pikema aja vältel oluliselt
lihtsustades vedu. Tänase seisuga on kehtestatud 10 üldluba: Vabariigi Valitsuse 22.
detsembril 2011. a vastu võetud korraldusega nr 555 „Riiklike üldlubade kehtestamine“ on
kehtestatud neli Eesti riiklikku üldluba ning DU määrusega 428/2009 on kehtestatud kuus ELi üldluba. StrKS § 25 lõike 4 kohaselt on üldloa kasutamise õigus vaid sellisel ettevõtjal, kes
on registreeritud üldloa kasutajana. Üldloa kohta saab lisateavet StrKS-i 2. peatüki 2. jaost.
Teiseks nähakse ette ebaseadusliku veo või teenuse osutamise koosseis, kui puudub
strateegilise kauba veol või teenuse osutamisel nõutav sertifitseering. Nimelt võib StrKS § 25
lõike 5 kohaselt üldloa kasutamiseks olla vajalik ettevõtja sertifitseerimine. Nõue võib
tuleneda üldloa kehtestanud õigusaktist. Praegu kehtiva StrKS-i kohaselt puudutab see
kaitseotstarbeliste toodete üldloa järgi kaitseotstarbeliste toodete vastuvõtjaid. Ettevõtja peab
olema sertifitseeritud, kui ta on kaitseotstarbelise toote vastuvõtja Eestis ning sertifitseerimine
on teises EL-i liikmesriigis väljaantud kaitseotstarbelise toote üldloa tingimus. Ettevõtja
sertifitseerimine on KOT direktiiviga loodud veolubade lihtsustatud korra põhielement. See
on osa EL-i KOT direktiivi põhimõttest, mille kõik EL-i liikmesriigid pidid üle võtma 2011.
aasta suveks ja kehtestama 2012. aasta suvel. Põhimõte on lihtsustada EL-i- siseseid
kaitseotstarbeliste toodete vedusid, asendades ekspordilitsentsid üldloa alusel toimuvate
lihtsustatud vedudega ning impordilitsentsid ettevõtja sertifitseeringutega. StrKS § 36 lõikes 1
täpsustatakse, et ettevõtja sertifitseerimine on menetlus, mille käigus hinnatakse strateegilise
kaubaga tegeleva ettevõtja nõuetele vastavust ja usaldusväärsust, eelkõige suutlikkust pidada
kinni StrKS-st, selle alusel väljaantud õigusaktidest ning komisjoni otsustele tuginevatest
ettekirjutustest ja piirangutest. StrKS § 36 lõikega 2 täpsustatakse kaks võimalikku juhtu, mil
sertifitseerimine on vajalik. Esiteks on selleks KOT direktiivist tuleneva nõude täitmine.
Seega on sertifitseerimine vajalik Eesti ettevõtjatele, kes soovivad teistes EL-i liikmesriikides
välja antud üldlubade alusel kaupu Eestis vastu võtta. Teiseks on sertifitseerimine vajalik, kui
see on litsentsi või üldloa tingimus. StrKS § 36 lõike 5 kohaselt ei ole sertifitseerimine vajalik
juhul, kui ettevõtja on juba sertifitseeritud teises EL-i liikmesriigis. Kuna sellisel juhul on
sertifitseeringu olemasolu ning üldloa kasutamise õigus sisuliselt võrdsustatud
impordilitsentsi ja ekspordilitsentsiga, peaks sertifitseering olema samuti KarS-s välja toodud
(eriluba on veo all juba nimetatud). Tegemist on sama raskusastmega kuriteoga kui eriloata
vedu, sest sertifitseeringu nõude eiramine seda sisuliselt tähendabki. Sertifitseerimist
käsitletakse põhjalikumalt StrKS-i 3. jaos („Ettevõtja sertifitseerimine“).
Kolmandaks nähakse ette ebaseadusliku veo või teenuse osutamise koosseis, kui puudub
nõutav registreering. Siinkohal mõistetakse registreeringu all StrKS-i 2. peatüki 4. jaos
sätestatud sõjalise kauba vahendaja registreerimise nõuet. StrKS §-ga 49 sätestatakse olulisim
tingimus sõjalise kauba vahendajale. StrKS § 49 lõike 1 kohaselt võib sõjalise kauba
vahendusega tegeleda vaid isik, kes on vahendajana andmekogus registreeritud. StrKS § 49
lõike 2 kohaselt ei pea registreerima vahendaja, kes on juba registreeritud sõjalise kauba
vahendajana riigis, mis osaleb kõigis rahvusvahelistes ekspordikontrollirežiimides,
sellekohase kinnituse esitamisel. Sõjalise kauba vahenduse puhul on tegu eriti raskesti
jälgitava veoga, mis toimub kolmandast riigist kolmandasse riiki Eesti ettevõtja vahendusel.
Seetõttu on vahendajal lisaks igakordsete litsentside taotlemisele lisakohustus end eelnevalt
vahendajana registreerida. Registreeringuta ja litsentsideta vahendavat ettevõtjat on väga
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keeruline kontrollida, kuid nagu eelnevalt selgitatud, on vahendamine järjest enam kasutatav
teenus, mistõttu on oluline pidada eriti sõjalise kauba vahendajate tegevuse üle ranget
kontrolli ning kohustuste rikkumise puhul karistada. Sama eeldame ju ka teistelt riikidelt, kui
püüame oma riigisisest julgeolekut tagada. Sõjalise kauba vahenduse registreerimise
lisakohustus pärineb ekspordikontrollirežiimide käitumisjuhistest, mida rakendavad ka teised
režiimi liikmed, ning see puudutab vaid sõjalise kauba vahendajaid. Sõjalise kauba vahenduse
registreeringut täpsustab StrKS-i 4. jagu („Sõjalise kauba vahenduse lisatingimused“).
Normi sõnastuses on eraldi välja toodud, et strateegilise kauba veoks või teenuse osutamiseks
on eriluba, selle kasutamise õigust, sertifitseeringut või registreeringut vaja ainult StrKS-is
nõutud juhul, ning see peab olema kehtiv. Näiteks kaitseotstarbelise toote sisseveoks
(sisenemine Eesti territooriumile) ja transiidiks (Eestist läbivedu) ei ole eriluba vaja, kui on
olemas teise EL-i liikmesriigi väljastatud kehtiv luba. Samuti on StrKS § 6 lõikes 7 sätestatud,
et kahesuguse kasutusega kauba ja StrKS § 2 lõike 11 kohaselt strateegilise kaubana
käsitatava kauba transiidiks ning vahenduseks on eriluba vajalik üksnes DU määruse artiklites
5 ja 6 sätestatud kaalutlustel ja komisjoni sellekohasel otsusel. Normis on samuti rõhutatud, et
eriluba, selle kasutamise õigus, sertifitseering või registreering peab olema saadud enne
strateegilise kauba vedu või teenuse osutamist. Selle väljatoomise vajadus tuleneb praktikast.
Neljandaks sätestatakse §-ga 4211 vastutusnorm strateegilise kauba edasiandmise eest eriloas
märgitust erinevale isikule või erinevaks lõppkasutuseks. Seega sanktsioon nähakse ette
strateegilise kauba eriloa tingimuste rikkumise eest. Eriluba on käsitletud StrKS §-s 6 ning
StrKS 2. peatükis. Eriluba on StrKS § 6 lõike 1 kohaselt litsents või üldluba (vt eelnõu § 421
selgitusi). Litsents jaguneb StrKS § 11 lõike 1 kohaselt omakorda lihtlitsentsiks ja
koondlitsentsiks. Lihtlitsents on StrKS § 11 lõike 2 kohaselt dokument, mis annab selles
nimetatud isikule õiguse litsentsis seatud tingimustel sõjalist kaupa ja kaitseotstarbelist toodet
Eestisse toimetada või strateegilist kaupa Eestist välja toimetada ning osutada teenust ühele
tarbijale ja ühte sihtriiki või -kohta (samamoodi on koondlitsents reguleeritud StrKS § 11
lõikes 3). Seega võib StrKS § 11 lõikes 2 nimetatud kaupa vedada litsentsis seatud
tingimustel. Üldluba on käsitletud StrKS-i 2. peatüki 2. jaos. StrKS § 25 lõikes 1
täpsustatakse nagu litsentsigi puhul, et üldloa alusel toimub strateegilise kauba vedu ja
teenuse osutamine lihtsustatud korras selles määratud tingimustel ning kaupade ja riikide
osas. Seega käesolev säte reguleeribki nii litsentsis kui ka üldloas määratud tingimuste
rikkumist, kuid seda vaid strateegilise kauba edasiandmise korral eriloas märgitust erinevale
isikule või erinevaks lõppkasutuseks. Käesoleva paragrahvi reguleerimisala piirneb vaid
nende eriloas sätestatud tingimuste rikkumisega, mida on sättes nimetatud – strateegilise
kauba edasiandmine eriloas märgitust erinevale isikule või erinevaks lõppkasutuseks.
Strateegilise kauba eriloa tingimuste rikkumise karistamine on vajalik, kuna tegemist on
teadliku rikkumisega, sest eriloa tingimustest nähtuvad tegelikud strateegilise kauba veo
tingimused. Kõnesoleva eelnõuga lisatakse KarS-i vaid väga olulised eriloa tingimuste
rikkumised ehk kauba edasiandmine eriloas märgitust erinevale isikule või erinevaks
lõppkasutuseks. Sellist tegevust võib võrrelda ilma eriloata veoga, kuna kontroll jääb
tegemata ning kaup võib sattuda konfliktipiirkonda või terroristlike ühenduste kätte, mille
vältimine on kogu strateegilise kauba kontrolli eesmärgiks. Siin ei peeta silmas pisivigu
litsentsis esitatud kauba saaja aadressis või muud sellist, vaid kauba edasisuunamist märgitud
lõppkasutusest või lõppkasutajalt. Näiteks kui eriluba on antud välja kauba veoks ühele meie
naaberriigile ning tegelikult suunatakse kaup sealt edasi Lähis-Ida piirkonda või PõhjaKoreasse. Sellist rikkumist on vaja kriminaalselt karistada KarS-i kohaselt. Komisjoni arvates
peaks strateegilise kauba edasiandmine eriloas märgitust erinevale isikule või erinevaks
lõppkasutuseks olema karistatav rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega. Teised
võimalikud eriloa tingimuste rikkumised sätestatakse väärtegudena StrKS-s, kuna nende
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puhul nähakse võimalikuna tagada nende rikkumiste edaspidine vältimine ka StrKS-s
sätestatud väärteo sanktsiooniga. Väiksemad eriloas sätestatud rikkumised määratletakse
väärteona StrKS-i lisatava väärteokoosseisu kohaselt (vt StrKS muudatused), mis on
proportsionaalne.
Komisjoni hinnangul tuleks isikut strateegilise kauba veo või sellega seotud teenuse
osutamise eest ilma nõutava kehtiva eriloa, selle kasutamise õiguse, sertifitseeringu või
registreeringuta ning strateegilise kauba edasiandmise eest eriloas märgitust erinevale isikule
või erinevaks lõppkasutuseks karistada rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega,
sest karistuse raskusastme määramisel tuleb arvestada ka kuriteo ohtlikkust ning võimalikke
tagajärgi nii Eesti sisejulgeolekule kui ka rahvusvahelise julgeolekule üldiselt. Eriti ohtlik on
kauba sattumine konfliktipiirkonda, kus seda võidakse kasutada kontrollimatult ja
tsiviilisikute vastu.
Võrreldes kehtiva KarS § 392 sõnastusega on käesolevast eelnõust seoses strateegilise kauba
veoga jäetud välja viide paragrahvi kohaldamisalale (ehk viide EL-i tolliterritooriumi piirile
või riigipiirile), kuna strateegilise kauba vedu puudutav on ammendavalt sätestatud StrKS-s.
Näiteks StrKS § 3 lõike 5 kohaselt on kaitseotstarbelise toote EL-i-siseseks veoks
kaitseotstarbelise toote edasitoimetamine Eestis asuvalt tarnijalt teises liikmesriigis asuvale
vastuvõtjale. Samas saab käesoleva kuriteokoosseisu järgi isikut karistada keelatud või eriluba
nõudva kauba toimetamise eest üle EL-i tolliterritooriumi piiri üksnes juhul, kui seda
võimaldab Eesti karistusseaduse ruumiline või isikuline kehtivus (vt KarS §-d 6 ja 7).
Paragrahvi 4211 lõikega 2 nähakse ette kvalifitseeritud koosseis. Kõnesolevas eelnõus on
võrreldes kehtiva KarS § 392 lõikega 2 asendatud kvalifitseeritud koosseis „ametiisiku poolt
oma ametiseisundit ära kasutades“ kooseisuga „kui tegu on toime pandud isiku poolt, keda on
varem karistatud sellise teo eest“. Komisjoni arvates on vaja sätestada nimetatud
kvalifitseeritud koosseis, et karistada rangemalt korduvkurjategijaid. Korduvust tuleks
arvestada kõigi eelnõuga reguleeritud tegude puhul.
Nagu kehtiva KarS § 392 lõikega 3 nähakse ka eelnõu § 4211 lõikes 3 ette juriidilise isiku
karistuseks rahaline karistus. Samuti säilitatakse eelnõus kehtiva KarS-i § 392 lõigetes 4 ja 5
sätestatu, mille kohaselt võib kohus konfiskeerida eelnõu §-s 4211 määratud süüteo
toimepanemise vahetuks objektiks olnud aine või eseme ning kohaldab eelnõu §-s 4211
sätestatud kuriteo eest kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimist kooskõlas KarS-i §ga 832. Võrreldes kehtiva KarS § 392 lõikega 4 on eelnõu § 4211 lõige 4 sõnastatud
otsustusdiskretsioonina. Selliselt on eelnõu sõnastusega jäetud kohtule teatavad
tegevusvõimalused, mille raames saab kohus ise seaduse ja sätte eesmärgist lähtudes teha
otsuse. Paragrahvi 4211 lõike 4 kohaselt võib kohus jätta kauba konfiskeerimata näiteks juhul,
kui see ei läbi Eestit (nt teenuse osutamise korral) ja seetõttu ei olegi kaupa võimalik
konfiskeerida või kui konkreetses asjas on konfiskeerimine ebaproportsionaalne.
Paragrahviga 4212 nähakse ette sanktsioon keelatud strateegilise kauba ebaseadusliku veo või
keelatud teenuse osutamise eest.
Keelatud strateegilise kauba vedu või keelatud teenuse osutamine on reguleeritud StrKS §-s 5
„Strateegilise kauba veo ja teenuse keelud“. Keelatud strateegilise kauba ebaseaduslik vedu
või keelatud teenuse osutamine on vajalik KarS-s eraldi sättena välja tuua, kuna tegemist on
eriti ohtliku veoga, mis on Eestile siduvate lepingute või muude õigusaktidega keelatud.
Selles paragrahvis peetakse silmas StrKS §-s 5 sätestatud keeldusid, mille loetelu on küll
lühike, kuid sisult eriti ranget laadi. Näiteks on selle hulgas massihävitusrelvade vedu ja
teenuse osutamine, mida ei ole käsitletud KarS-i §-des 93 ja 103. Samuti leiab sealt
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inimõiguste rikkumiseks kasutatava kauba veo ja teenuse osutamise, mis on keelatud AT
määrusega sihtriigist olenemata. Keelatud on ka sisseveo või lõppkasutuse all oleva kauba
ümberadresseerimine või taasväljavedu ilma eriloata. Sellise veo puhul on Eesti riik ja
ettevõtja üheskoos teise riigi ees võtnud teadliku kohustuse jälgida kaupu ja nende kasutust
Eestis ning selle kohustuse rikkumine rikub rahvusvaheliste kohustuste kõrval ka Eesti riigi
mainet. Komisjoni arvates tuleks keelatud strateegilise kauba veo või sellega seotud teenuse
osutamise eest karistada kolme- kuni kaheteistaastase vangistusega. Seega on käesoleva
keelatud kauba veo sätte puhul tõstetud karistusnorm võrdväärseks sellega seotud KarS §dega 93 ja 103, et ühtlustada karistusnorme. Siinkohal on arvestatud sellega, et keelatud
kauba veo vastutusnorm peaks olema ebaseaduslikust veost karmim, kuna tegemist on
oluliselt ohtlikuma kuriteoga – keelatud kauba veoga.
Paragrahvi 4212 lõiked 2–5 on sätestatud sarnastel põhimõtetel nagu eelneva § 4211 lõiked 2–
5 (vt § 4211 lõigete 2–5 selgitusi). Ainus erinevus seisneb sanktsiooni määrades. Komisjoni
arvates tuleks § 4212 lõikes 2 nimetatud tegude eest karistada kuni kahekümneaastase
vangistusega, sest erinevalt KarS-i §-des 93 ja 103 sätestatust võib strateegilise kauba
keelatud veo puhul esineda ka korduv või grupi poolt toimepandud tegu. Erinevalt eelnõu §
4211 lõikest 3 on eelnõu § 4212 lõikes 3 ette nähtud karistuseks rahaline karistus või
sundlõpetamine. Paragrahvi 4212 lõikesse 3 on lisatud sundlõpetamise võimalus põhjusel, et
kui tabatakse keelatud kauba veoga tegelev ettevõtja, oleks võimalik, olenevalt teo
ohtlikkusest, selle tegevus lõpetada.
Kokkuvõtteks karistuste raskusastme kohta tuleb rõhutada, et tegemist on siiski eriti ohtliku
kaubaga ning sellega seotud rikkumistega. Nende rikkumiste tõttu võib tekkida olukord, kus
strateegiline kaup võib sattuda isikute ja riikide valdusesse, kellel puudub õigus seda kasutada
ning kes võivad kasutada seda viisil, millega põhjustatakse ohtu paljude isikute turvalisusele
ja julgeolekule ning teatud juhtudel, sõltuvalt kauba olemusest, ka rahvusvahelisele
julgeolekule laiemalt. Vaid rahalise karistuse kohaldamisel sellises olukorras ei oleks
vajalikku heidutavat mõju nimetatud rikkumistest hoidumiseks.

23. peatükk
Liiklussüüteod
KarS § 4241
KarS § 36 järgi ei ole isiku süü välistatud, kui ta on joobe põhjustanud vähemalt
ettevaatamatusest. Seega lahendatakse joobe subjektiivse omistamise küsimus süü tasandil.
Mootorsõiduki juhtimine ettevaatamatusest ei ole võimalik.
KarS § 425
Eelnõu näeb ette § 425 karistuse kergendamise. Muudatus viib § 425 sanktsiooni
proportsiooni §-s 423 sätestatud rikkumise eest ettenähtuga. Ei ole loogiline, kui
teeohutusnõuete rikkumise eest (millel ei pruugi reaalset tagajärge olla) on ette nähtud
samasugune sanktsioonimäär, kui liikluseeskirja ettevaatamatu rikkumise eest, mis põhjustas
raske terviskeahjustuse või inimese surma.
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Lõikes 2 on inimese surma, raske tervisekahjustuse või suure kahju tekitamisel praegu ette
nähtud vangistus kolmest kuni kaheteistkümne aastani – kui koosseis peab silmas tahtlikku
rikkumist, on sanktsioonimäär liialt madal, ettevaatamatu rikkumise puhul aga liialt kõrge.
Seega on koosseisu lisatud tunnus „ettevaatamatusest“ ning sanktsiooni on vähendatud viie
aastani (vrd ka § 422 sanktsiooni määr).
KarS § 426
Kehtiv § 426 näeb kuriteona ette vastutuse alarmsõiduki tähistuse ebaseadusliku
pealekandmise ning kasutamise eest. Teo karistatavus kuriteo asemel väärteona kõrvaldab
ülekriminaliserimise. Sedalaadi teod (millegi ebaseaduslik kasutamine) on tüüpilised väärteod
(või allutatavad haldussunnile), nagu nt vormiriietuse ebaseaduslik kandmine (KarS § 277).
KarS § 427
Kriminaalvastutus muu rikkumise eest on ebaselge ega vasta määratletusnõudele ja
karistusõiguse ultima ratio-põhimõttele. Seepärast tuleb kuriteokoosseisule lisada
kriminaliseeriv tunnus ning jätta muu rikkumine väärteokoosseisule (vt ka lennundusseaduse
§ 6014muudatused).
KarS § 428
Kehtiva koosseisu kohaselt on vastutus ette nähtud üksnes reisijale – samas kui sööbiva aine
toimetab lennukisse nt stjuardess (ei ole reisija, seega § 428 ei kohaldu), ei järgne vastutust.
Kuna puudub põhjus ette näha erisust reisija ja teiste isikute vahel, kaotakse koosseisust
erisubjekt. Lisatakse tunnus ebaseadusliku, kuivõrd karistatav on üksnes sellise aine vedu
õhusõidukis, mis on selgesõnaliselt keelatud. Lõikes 2 sisalduv kvalifitseeritud koosseis on
tarbetu, sest tunnus suur kahju ei vasta määratletusnõudele. Pealegi on kahju tekitamine eraldi
kriminaliseeritud füüsilise (nt § 117: surm) või varalise kahjuna (§ 203: asja kahjustamine).
KarS § 430
Rongi omavoliline peatamine on raudteeseaduse § 87 järgi väärtegu (vt ka raudteeseaduse
muudatused – vastav tegu tuuakse ettepaneku kohaselt § 86 alla). Selline hinnang vastab
antud teo ebaõigussisule. Kuriteokoosseisus toodud kriminaliseerivad tunnused
(tervisekahjustus, surm ja suur kahju) ei kuulu olemuslikult koosseisuteosse ning on
karistatavad iseseisvalt (nt § 117: surma põhjustamine ettevaatamatusest jm). Tunnus suur
kahju ei vasta määratletusnõudele.

3.3. Karistusseadustiku rakendamise seaduse muutmine
KarSRS §-d 8, 81 ja 82, mis näevad ette vastavalt kuriteoga tekitatud kahju hindamise,
kehalise haiguse raskuse hindamise ja kuriteo suure ulatuse hindamise.
KarSRS §-s 8 on sätestatud varalise kahju suurus, mis omakorda sõltub palga alammäärast.
Eelnõuga tehakse vastav muudatus KarS üldosas ning seadustikku täiendatakse §-ga 121, mis
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defineerib süüteoga tekitatud varalise kahju suuruse või süüteo ulatuse. Muuhulgas lisatakse
eriti suure kahju mõiste, mida kehtiv seadus ei tunne.
Paragrahvis 81 sätestatakse raske tervisekahjustuse mõiste. Sätte järele puudub edaspidi
vajadus, kuna tervisekahjustuse kestus ja selle raskus on toodud KarS §-des 118 ja 121.
Paragrahv 82 reguleerib KVS-s sätestatud toimingupiirangute rikkumise ulatust. Sätte järele
puudub edaspidi vajadus, kuna vastav definitsioon on nüüd antud KarS §-s 121.

3.4. Kriminaalhooldusseaduse muutmine
Paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 5, millega lisatakse kriminaalhooldusaluste loetellu
kahtlustatav, süüdistatav ja süüdimõistetu, kelle suhtes on kohaldatud kas ajutist
lähenemiskeeldu vastavalt KrMS §-le 1411 või lähenemiskeeldu vastavalt KrMS §-le 3101
koos elektroonilise valve kohustusega. Oluline on mainida lähenemiskeelu saanud isikud
eraldi ära seetõttu, et lähenemiskeeld võidakse panna isiku süüdi mõistmisel igasuguse
karistuse korral, sh näiteks rahalise karistuse mõistmisel. Kriminaalhooldusega aga rahalise
karistuse täitmisel puutumust ei ole. Kuna elektroonilise valve kohustuse täitmist jälgib
kriminaalhooldussüsteem, siis on vajalik lähenemiskeelu ja ajutise lähenemiskeeluga isikud,
kellel on lisaks elektroonilise valve kohustus, lugeda kriminaalhooldusalusteks. Praktikas
tähendab see elektroonilise valvega lähenemiskeelu saanud isikute
puhul
kriminaalhooldusametnike pädevust tegutseda ja nende üle järelevalve teostamist ainult
elektroonilist valvet puudutavas osas, sh seadmete paigaldamine ja vajadusel ajakava või
keelatud tsoonide seadmine ning järelevalve nõuetest kinnipidamise üle. Tavapärast
kriminaalhooldust, sealhulgas kontrollnõudeid või kohustusi lähenemiskeeluga ei kaasne,
välja arvatud juhul, kui lähenemiskeelu saanud isikule on määratud ka katseaeg koos
käitumiskontrolliga.
Paragrahvi 31 lõiget 4 muudetakse ja täiendatakse selliselt, et kriminaalhooldusametniku
erakorraline ettekanne esitatakse ka käitumiskontrollist vabastamiseks või selle tähtaja
lühendamiseks juhtudel, mis sätestatakse KarS § 74 lõikes 31 ja § 76 lõikes 9.
Kriminaalhooldaja annab ettekandes hinnangu katseaja ja käitumiskontrolli senisele
kulgemisele ning esitab põhjendatud ettepaneku.
Paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 6, mis sätestab alused kriminaalhooldusametniku
erakorralisele ettekandele, mis esitatakse ajutise lähenemiskeelu või lähenemiskeelu koos
elektroonilise valvega saanud isiku kohta, kes on rikkunud elektroonilise valve tingimusi.
Kuna lähenemiskeelu rikkumisele tuleb reageerida kiiresti, ei ole otstarbekas hakata alati
koostama ettekannet ja seetõttu teavitab kriminaalhooldusametnik viivitamata rikkumisest
uurimisasutust või prokuratuuri. Kui uurimisasutus või prokuratuur nõuavad ettekannet, siis
kriminaalhooldusametnik koostab selle ja edastab taotlejale.

3.4. Kriminaalmenetluse seadustiku muudatused
KrMS § 12

101

Kõnesolev muudatus on tingitud KarS § 3231 kehtetuks tunnistamisest. Kehtiv § 3231 näeb
ette kriminaalvastutuse kinnises kohtumenetluses teatavaks saanud menetlusandmete
avaldamise või kohtumäärusega kohaldatud saladuse hoidmise kohustuse rikkumise eest.
Samas ei ole kriminaalvastutus sellise teo eest vajalik ja põhjendatud ning seetõttu on
otstarbekas ette näha kohtu poolt trahvimise võimalus. Säte on analoogne kehtiva KrMS §
214 lõikega 3, milles nähakse ette trahv kohtueelse menetluse andmete avaldamise keelu
rikkumise eest.
KrMS § 1262 lg 2
Tulenevalt KarS-i muudatustest tuleb teha vajalikud muudatused KrMS § 1262 lõikes 2, kus
nähakse ette loetelu kuritegudest, mille puhul on lubatud teha jälitustoiminguid.
Loetelusse lisatakse järgmised kuriteokoosseisud:
§ 1001. Võitleja reeturlik ründamine
§ 1021. Armuandmatu käitumise kuulutamine
§ 1022. Inimkilbi kasutamine
§ 1023. Lapse kaasamine relvakonflikti
§ 108. Varavastane kuritegu sõjategevuse piirkonnas ja okupeeritud territooriumil
§ 121 lg 2. Kehaline väärkohtlemine (lg 2 sätestab kehalise väärkohtlemise raskendavad
asjaolud – nt korduvus, üle 4 nädala kestev vigastus, perevägivald)
§ 162. Valimisvabaduse rikkumine
§ 201. Omastamine
Lisaks olemasolevale lõikele 2 nähakse ette lõige 3, mis näeb ette juriidilise isiku vastutuse.
§ 266. Omavoliline sissetung ja lahkumise nõude täitmata jätmine
Loetelusse lisatakse ohtlikumad koosseisud: lõiked 2 ja 4.
§ 2901. Piinamine
§ 300. Riigihangete teostamise nõuete rikkumine
§ 364. Keskkonna saastamine. Täiendavalt nähakse ette lõige 21.
§ 4023. Altkäemaksu võtmine erasektoris
§ 4024. Altkäemaksu andmine erasektoris
§ 4211. Strateegilise kauba ebaseaduslik vedu või teenuse osutamine
§ 4212. Keelatud strateegilise kauba vedu või teenuse osutamine
Loetelust jäetakse välja järgmised kuriteokoosseisud, mis tunnistatakse KarS-s kas täielikult
või osaliselt kehtetuks (mitmed süüteokoosseisud viiakse teiste sätete alla, mis omakorda
lisatakse KrMS § 1262 loetelusse):
§ 122. Piinamine
§ 164. Hääle ostmine
§ 224. Piraatkoopiaga kauplemine
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§ 240. Ametiruumi tungimine
§ 248. Tungimine diplomaatilist puutumatust omavale maa-alale, hoonesse ja ruumi
§ 252. Tungimine riigikaitseliselt tähtsale maa-alale, hoonesse ja ruumi
§ 293. Pistise võtmine
§ 295. Pistise vahendus
§ 297. Pistise andmine
§ 3002. Notari poolt teadvalt ebaseadusliku ametitoimingu tegemine
§ 304. Kohtuniku, rahvakohtuniku, uurija, prokuröri, kaitsja, kannatanu esindaja ja tema
lähedase vara rikkumine ja hävitamine
§ 325. Aine ja eseme ebaseaduslik üleandmine kinnipidamiskohas
§ 374. Alkoholi ebaseaduslik tootmine
§ 3892. Maksukelmus suures ulatuses
§ 392. Keelatud ja eriluba nõudva kauba ebaseaduslik sisse- ja väljavedu
§ 398. Siseteabe väärkasutamine. Jäetakse välja lõige 1 ning alles jäävad üksnes lõiked 2 ja 4.
Muudatused on tingitud nii osalisest kui täielikust dekriminaliseerimisest. Enamik muudatusi
on samas tehnilist laadi, kuna muutub üksnes vastava kuriteokoosseisu asukoht ning
koosseisu tähistav paragrahvinumber KarS-s (nt piinamine - § 122 - asus seni isikuvastaste
süütegude peatükis, nüüd viiakse ametialaste süütegude peatükki - § 2901). Lisatakse täiesti
uued koosseisud – nt teatud sõjasüüteod. Nende kuriteokoosseisude puhul, mis nähakse KarSs ette esimest korda, on arvesse võetud samu põhimõtteid, millest juhinduti algselt eelpool
nimetatud kuritegude kataloogi koostamisel ning nende kohaselt nähti ette jälitustoimingute
tegemise võimalus üksnes raskete kuritegude ja selliste kuritegude puhul, kus kuriteo
avastamine ning tõendamine on ilma jälitustoimingute tegemise võimaluseta oluliselt
raskendatud. KarS § 121 lg 2 lisamise juures tuleb rõhutada, et kehtivas seaduses piinamise
koosseis (KarS § 122, mille tulevikus osaliselt 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.
Täiendavalt tuleb siinkohal märkida, et pelgalt see loetelu ei anna automaatselt õigust
jälitustoimingute tegemiseks. Iga juhtumi puhul tuleb vajadust jälitustoimingute tegemise
järele hinnata, kaaluda isiku õigusi vähem riivavate toimingute tegemist ning taotleda
prokuratuurilt või kohtult vastav jälitustoimingu tegemise luba.
KrMS § 1263
Muudatus on seotud KarS § 248 kehtetuks tunnistamisega – uus viide on seega tehtud KarS §
266 lg 2 p-le 3.
KrMS § 1371
KrMS § 1371 täiendatakse uue lõikega 11, millega täpsustatakse, et kui kahtlustatava või
süüdistatava suhtes on vahistamine asendatud elektroonilise valvega ja kohus on asendamisel
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määranud kindla tähtaja, see tähtaeg saabub või kui tähtaega ei ole määratud ja täitub KarS §
751 sätestatud elektroonilise valve maksimaalne tähtaeg 12 kuud, siis ei lõpe elektrooniline
valve automaatselt ära, vaid kohus peab võtma seisukoha edasise tõkendi vajalikkuse ja liigi
kohta. Kui tähtaja küsimus tõusetub eeluurimise faasis, pöördub vastava taotlusega
eeluurimiskohtuniku poole prokuratuur. Kui menetlus on jõudnud kohtusse, siis võtab
seisukoha kohus. Informatsiooni tähtaja peatse saabumiste kohta edastab mõlemal juhul
kriminaalhooldusametnik, kuid kriminaalhooldus ei ole tõkendi muutmise taotleja. Selle sätte
lisamine on vajalik seetõttu, et elektrooniline valve on selles kontekstis vahistamise asendus
ja kui asendus ehk elektrooniline valve ära langeb, siis tuleb asemele vahistamine. Kohus võib
vahistamist mitte kohaldada, kuid tõkendit ei saa muuta automaatselt. Kohus langetab otsuse
tõkendi vajalikkuse üle ja valib selle liigina kas allkirja elukohast mittelahkumiseks või
vahistamise või otsustab vahistamise asemel elektroonilise valve jätkumise või asendab
vahistamise kautsjoniga.
KrMS § 1411
Paragrahvi 1411 täiendatakse lõikega 11, millega seadustatakse võimalus kohaldada koos
ajutise lähenemiskeeluga elektroonilist valvet. Kahtlustatav või süüdistatav peab olema
elektroonilise valve kohaldamisega nõus. Samuti peavad muud tingimused olema kooskõlas
KarS § 751 nõuetega. Täpsemalt on põhjendatud elektroonilise valve rakendamise vajadust
lähenemiskeelu puhul Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika analüüsis nr 2/201259.
KrMS § 2031
Seoses KarS § 122 kehtetuks tunnistamisega jäetakse viide sellele sättele paragrahvist välja
ning asendatakse viitega KarS §-le 2901.
KrMS § 212
Täpsustatakse Maksu- ja Tolliameti uurimisalluvust seoses KarS § 392 (keelatud ja eriluba
nõudva kauba ebaseaduslik sisse- ja väljavedu) kehtetuks tunnistamise ning seadustikus uute,
strateegilise kaubaga seotud süütegude (KarS §-d 4211 ja 4212) kehtestamisega. Kuna Maksuja Tolliamet on StrKS kohaselt üks strateegilise kauba üle järelevalve teostajatest, on
otstarbekas ette näha vastavate süütegude uurimisalluvus just neile, säilitades sisuliselt täna
kehtiva olukorra. Teatud juhtudel kuuluvad strateegilise kaubaga seotud süüteod
Kaitsepolitseiameti uurimisalluvusse (VV määrus 13.04.2013 nr 60).
KrMS § 213
Pragrahvi 213 täiendatakse lõikega 41, millega pannakse prokuratuurile kohustus taotleda
kriminaalhooldusosakonnalt arvamus kahtlustatava või süüdistatava elukoha sobivuse kohta
elektroonilise valve seadmete paigaldamiseks. Taotlus saadetakse isiku elukoha järgsele
kriminaalhooldusosakonnale. Tegemist ei ole klassikalise kohtueelse ettekandega, kus
kriminaalhooldaja analüüsib isiku varasemat elukäiku ja majanduslikke võimalusi jm, vaid
arvamus keskendub elukoha kontrollimisele ja vormistatakse ametikirja vastusena.
59

Arvutivõrgus:
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Elektroonilise valve seadmete paigaldamiseks on vaja teatud tingimusi, näiteks elektri
olemasolu. Nii koduvalveseadmed kui ka aktiivjälgimisseadmed vajavad töötamiseks ja
laadimiseks elektrit, mistõttu ei saa seadmeid paigaldada elukohta, kus elektrit ei ole. Samuti
on oluline, et elukoha üldine seisukord võimaldaks seadmete paigaldamist, et oleksid aknad ja
lukustatav uks, et vältida seadmete kaduma minekut. Kriminaalhooldusametnik kontrollib ka
isiku õiguslikku alust elukohta elama asumiseks ning samas elukohas elavate täisealiste
isikute nõusolekut elektroonilise valve seadmete paigaldamiseks. Otstarbekas on, et elukoha
kontrollimist taotleb prokuratuur, et mitte teha vaheaega kohtuistungil.
KrMS § 239
Kokkuleppemenetlust välistavate süütegude loetelusse lisatakse käesoleva eelnõuga lisatavad
§ 1022 lg 2 (inimkilbi kasutamine, kui sellega on põhjustatud kannatanu surm või viidud
kannatanu enesetapuni või selle katseni) ning § 2901 (piinamine). Välja jäetakse § 258 lg 2 p 2
(ebaseaduslik piiriületus, kui see pandi toime raske tervisekahjustuse tekitamisega) ning § 266
lg 3 (omavoliline sissetungimine, kui sellega on tekitatud raske tervisekahjustus), kuna need
sätted tunnistatakse kehtetuks.
KrMS § 264
Paragrahvi 264 täiendatakse lõikega 21, millega sätestatakse ka kohtule võimalus
elektroonilise valve seadmete paigaldamise eeldusena elukoha kontrolli tellimiseks
kriminaalhooldusametnikult. Kohtumenetluse kiiruse ja sujuvuse seisukohalt on otstarbekas,
kui arvamuse tellib prokuratuur juba varasemalt vastavalt § 213 lõikele 41. Kohus kontrollib
arvamuse olemasolu ja kui arvamus on olemas, võib kohtunik nõuda vajaduse korral selle
täiendamist Elektroonilise valve seadmete paigaldamiseks eelneva elukoha kontrollimise
vajadus on põhjendatud eespool § 213 lõike 41 muudatuse juures ja siin üle ei korrata.
KrMS § 267 lg-d 5 ja 7
Paragrahvi 267 lõigetele 1,4, 5 ja 7, mis näevad ette trahvimise kohtu korraldusele
mitteallumise eest, lisatakse ka kohtukordniku korraldusele mitteallumine. Muudatus on
seotud KarS § 309 kehtetuks tunnistamisega.
KrMS § 3101
Paragrahvi 3101 täiendatakse lõikega 11, millega sätestatakse võimalus elektroonilise valve
kohaldamiseks koos lähenemiskeeluga. Samasugune muudatus on §-s 1411, kus on toodud ka
põhjendused, mida siinkohal üle ei korrata.
KrMS §-d 4192, 426, 427, 428, 4281, 430
KrMS § 4192 ning §-de 426–430 muudatused seonduvad peamiselt karistusseadustiku
vastavate paragrahvide muudatustega, näiteks viidete asukoha muutustega. §-i 4192 lisandub
viide KarS §-le 761, mis on kuriteo alaealisena toime pannud isiku vangistusest ennetähtaega
vabastamiseks uus eriregulatsioon. Samal põhjusel on vajalik täiendada § 426 lõikeid 1 ja 3.
KarS § 761 lõige 2 paneb kohtule kohustuse vabastada alaealisena kuriteo toime pannud isik
pärast teatud aja vangistuse ärakandmist, kuid KrMS § 426 räägib vaid kohtu võimalusest
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süüdimõistetu ennetähtaegseks vabastamiseks, siis lisataksegi lõikesse 1 täiendus, mis viitab
karistusseaduse vastavale kohustavale sättele.
Paragrahvi 427 muudatused seonduvad karistusseadustiku §-de 74 ja 76 uue nummerdusega,
mistõttu on vajalik muuta vastavaid viiteid § 427 lõigetes 1 ja 2.
Paragrahvi 428 lõike 1 ja 4281 lõike 3 ning paragrahvi 430 muudatus on seotud sellega, et
karistusseadustikus täiendatakse kõiki alternatiivkaristusi selliselt, et käitumiskontrolli
kohustuste rikkumise korral on kohtul võimalik panna isikule täiendavaid kohustusi või
pikendada vastavat tähtaega, erinevalt kehtivast seadusest, kus kohus saab teatud
alternatiivkaristuste puhul reageerida rikkumisele vaid vangistuse täitmisele pööramisega.
Väikeste rikkumiste korral ei ole aga vangistuse täitmisele pööramine otstarbekas ega
proportsionaalne meede ja karistusseadustik teebki vastavad muudatused. Samamoodi on
vajalik teha muudatused ka kriminaalmenetlusseadustikus.
KrMS § 421
Muudatus sõnastuses tehakse tulenevalt KarS §-de 49-522 muutmisest.
KrMS § 431
Muudatustega nähakse ette menetluslik rakendussäte juhtudeks, kui karistusnormides tehakse
tagasiulatuva mõjuga muudatusi, juhindudes KarS § 5 lõikest 2. Kui isik, kellele karistussätet
kergendav muutus laieneb, on vangistuses, on vanglal tähtajaline kohustus teatada sellele
isikule muutunud seaduse kergendavast tagasiulatuvast mõjust ning teatada ka
täitmiskohtunikule andmed isiku vangistusest vabastamise otsustamiseks.
KrMS § 432
Käesolevas punktis toodud muudatused on tingitud KarS § 5 lg 2 muutmisest, mille kohaselt
seadusel, mis kergendab isiku olukorda, on tagasiulatuv jõud.
KrMS § 432 lg 34 muudatus reguleerib olukordi, kus isikule jõustunud kohtuotsusega
mõistetud vangistuse kandmise ajal või enne jõustunud kohtuotsuse täitmisele pööramist
hakkab kehtima uus seadus, mis kergendab isiku olukorda. Muudatusest tulenevalt peab
kohus sellisel juhul lähtuma uuest seadusest ning kas vähendama täitmisele pööramisele
kuuluvat vangistust või jätma vangistuse täitmisele pööramata või .
KrMS § 432 lg 35 reguleerib olukordi, kus isikule on mõistetud liitkaristus mitme kuriteo
toimepanemise eest ning tulenevalt uuest seadusest on ühe või mitme liitkaristuse mõistmise
aluseks olnud kuriteo eest karistamine või vangistusega karistamine välistatud või näeb
seadus ette lühema vangistuse. Sellisel juhul teeb kohus uue otsuse ning mõistab uue
liitkaristuse.
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3.5. Vangistusseaduse muutmine
Paragrahvi 76 lisatakse kaks sisult uut lõiget, kuid seoses KarS § 76 numeratsiooni
muutmisega muutuvad vangistusseaduse § 76 enamuses lõigetes viited, mistõttu on mõistlik
kehtestada nimetatud paragrahv tervikuna uuesti ning samuti nummerdada uuesti.
Paragrahv 76 lõigete 1 ja 2 sisu ei muutu võrreldes kehtiva regulatsiooniga. Lõikesse 1
lisandub kohtule esitatavate andmete loetelusse kriminaalhooldaja ettepank käitumiskontrolli
aja osas, kuna KarS § 76 muudatustega seoses määrab kohus süüdlase ennetähtaegse
vastamisese korral katseaja, mis on ärakandmata vangistusaja pikkune, kuid minimaalselt 6
kuud ning käitumiskontrolli aja, mis võib olla vahemikus 6 kuud kuni 24 kuud ja mida kohus
saab käitumiskontrolli tingimuste rikkumise korral pikendada kuni katseaja lõpuni.
Paragrahvi 76 lisatakse sisult uus lõige 3, mis seondub alaealiste isikute osas uue
regulatsiooni kehtestamisega KarS §-s 761. Kui kohus ei vabasta vangistusest tingimisi
ennetähtaegselt alaealist isikut esimesel korral, kui see on KarS-i järgi võimalik (näiteks teise
astme kuriteo toime panemise korral pärast 1/3 vangistuse ärakandmist), siis esitab vangla
uuesti materjalid kohtule läbivaatamiseks kuue kuu pärast. Kui järgmine KarS-s sätestatud
aeg saabub varem kui kuus kuud, siis esitatakse materjalid selle tähtaja jooksul. Näiteks
kolme aastase vangistuse puhul esitatakse materjalid kohtule pärast 1/3 vangistuse
ärakandmist, mis on pärast üheaastat vangistust. Kui kohus sel ajal süüdimõistetut ei vabasta,
siis järgmine kord näeb KarS ette materjalide esitamise pärast poole vangistuse ärakandmist,
mis on pärast 18 kuud vangistust, mis ongi 6 kuud pärast kohtu keeldumist. Kohus peab
alaealisena kuriteo toime pannud süüdimõistetu vangistusest tingimisi ennetähtaegselt
vabastama teise astme kuriteo puhul pärast poole vangistuse ärakandmist, nii et kolmeaastase
vangistuse näitel vaatab kohus materjalid läbi vaid kahel korral. Samas kui näiteks 8-aastase
vangistuse korral saadetakse materjalid kohtusse esimest korda pärast poole vangistuse
ärakandmist, mis on 4 aastat ja kohtul on kohustus alaealine isik vabastada pärast 2/3
vangistuse ärakandmist, mis on 5 aastat ja 4 kuud, siis siia vahele mahub kuuekuulisi perioode
kaks korda, mil kohus saab otsustada isiku vangistusest tingimisi ennetähtaegse vabastamise
küsimust. Kohus võib määrata ka kuuest kuust erineva tähtaja materjalide uuesti
läbivaatamiseks, seejuures väiksema kui kuus kuud.
Paragrahvi 76 lõigetes 4 ja 5 sisulisi muudatusi ei tehta.
Paragrahvile 76 lisatakse sisult uus lõige 6, millega täpsustatakse juba kehtivas
karistusseadustiku §-s 76 olevat põhimõtet, et kinnipeetavat, kelle reaalse vangistuse lõpuni
on jäänud vähem kui 2 kuud, ei vabastata enam ennetähtaegselt. Praktikas on tekitanud
segadust nõue, et vangla peab materjalid kohtule esitama ka sellistel juhtumitel, kuigi KarS ei
võimalda kohtul neid isikuid enam ennetähtaegselt vabastada. Selle KarS-i muudatuse mõte
on olnud seotud karistusjärgse käitumiskontrolli instituudi loomisega – kinnipeetavale, keda
kohus ei ole varem ennetähtaegselt vabastanud, kohaldatakse hoopis karistusjärgset
käitumiskontrolli. Kuid kuna karistusjärgset käitumiskontrolli saab rakendada alles pärast
vastava seadusemuudatuse jõustumist toime pandud kuritegude suhtes, siis praegusel ajal ei
kvalifitseeru sellele enamus kinnipeetavaid. Nende osas esitatakse kohtule endiselt materjalid
ennetähtaegseks vangistusest vabastamiseks, mida kohus aga kohaldada ei saa. Nüüd
sätestatakse vangistusseaduses selgelt, et vangla ei esita kohtule materjale isiku
ennetähtaegseks vangistusest vabastamiseks kui vangistuse kandmise lõpuni on jäänud
vähem kui kaks kuud ja selle asemel esitab vangla kohtule materjalid isikule karistusjärgse
käitumiskontrolli kohaldamiseks, kui kinnipeetav vastab nendele nõuetele.
Paragrahvi 76 lõiget 7 ei ole sisu poolest muudetud.
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3.6. Väärteomenetluse seadustiku muutmine
Muudetakse VTMS § 52, mis näeb ette KarS-s sätestatud väärtegude kohtuvälised
menetlejad. Kuivõrd osad KarS-s asuvad väärteokoosseisud on eelnõuga kustutatud ja
kehtestatakse mitmed uued väärteokoosseisud, on vajalik ka vastav muudatus VTMS-s.
Paragrahvides 55, 73, 74, 83, 107 ja 111 täpsustatakse sõnastust seoses KarS § 50-522
muudatustega.

3.7. Väärteod haruseadustes
3.7.1. Väärteo olemus, selle eristamine kuriteost ja haldussunnist
Väärtegu on Eesti kehtivas karistusseaduses kuriteo kõrval üks süüteoliik, mis erineb kuriteost
karistuse raskuse poolest. Vastavalt KarS § 3 lõikele 3 on kuritegu KarS-s sätestatud süütegu,
mille eest on füüsilisele isikule põhikaristusena ette nähtud rahaline karistus või vangistus ja
juriidilisele isikule rahaline karistus või sundlõpetamine60. Lõike 4 järgi on väärtegu KarS-s
või muus seaduses sätestatud süütegu, mille eest on põhikaristusena ette nähtud rahatrahv või
arest. Piiritlemine karistuse raskuse alusel ja asjaolu, et vastutuse alused ja piirid mõlema
süüteoliigi järgi on ette nähtud ühes seadustikus – KarS-i üldosas – annab aluse väita, et
kuritegu ja väärtegu erinevad teineteisest eelkõige kvantitatiivselt. Nii kuritegu kui väärtegu
on suunatud konkreetse õigushüve vastu ning kujutavad endast hukkamõistetavat tegu –
sellist, mis on sotsiaaleetiliselt hukkamõistetav, sisaldama teoebaõigust. Siit omakorda
tuleneb, et konkreetse haruseaduses eeskirjade rikkumine iseenesest ei tarvitse olla kohe ka
karistatav tegu. Lisaks ohustatavale õigushüvele peab väärteokoosseisust olema näha, milline
on konkreetne karistatav tegu ja seeläbi ka selles ilmnev karistusväärsus.
Kui õigusnormi rikkumine peab olema sanktsioneeritud, ei tähenda see tingimata rikkumise
karistusväärsust. Siit tuleneb vajadus eristada väärteo- ja haldusvastutust, seega
väärteokoosseisu rikkumisele järgnevat karistust ja muule haldusõigusnormile järgnevat
haldusvastutust ehk haldussundi. Viimane seisneb teatavasti ettekirjutuses, sunnirahas ja
asendustäitmises.61 Eelkõige on väärteovastutus vajalik juhtudel, kui rikkumine on juba toime
pandud ning haldussunni tagantjärele kohaldamine ei ole mõttekas ega võimalikki. Seevastu
on haldussunni kohaldamine põhjendatud juhtudel, kui rikkumine kestab ja seda on võimalik
kõrvaldada.
Kõnesoleva eelnõu põhieesmärgid väärtegude osas on eeltoodust tulenevalt muuta või
tunnistada kehtetuks väärteokoosseisud, millel puudub ebaõigussisu ja sellest lähtuv
karistusväärsus, mis ei ole kooskõlas määratletusnõudega ja kus piisab rikkumise
kõrvaldamiseks haldussunnist.
Eeltoodust tulenevalt võib täiendavalt välja tuua mõningad kriteeriumid haldussunni ja
väärteokaristuse piiritlemiseks.62 Need on järgmised:
1) Väärteokoosseis on vajalik üksnes selliste õiguslike kohustuste sanktsioneerimisel, mille
õigeaegse või täieliku täitmata jätmise korral kaasneb oluline oht või kahju õigushüvele või
60
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olulistele ühiskondlikele huvidele. Kui kohustus ei ole täidetud ja ka oht või kahju ei ole
saabunud, piisab subjekti tegutsema kohustamiseks haldussunnist.
Väärteo puhul peaks olema tekkinud selline oht või kahju, kus haldussunnist enam ei piisa.
Nt: kiiruse ületamine liikluses ja määrdunud numbrimärk – esimese puhul on selge oht, teise
puhul on mõistlik kasutada haldussundi. Oht peaks olema oluline, sest põhimõtteliselt on
igasuguse rikkumise korral õigushüve kui selline ohus.
2) Tegutsemiskohustuste tagamiseks ettenähtud normistik ei vaja väärteokoosseise, kui see
normistik on kehtestatud eeskätt normide adressaadi kaitseks või tema huvides või kui
tegutsemiskohustuste järgimata jätmise korral ei kaasne kahju õigushüvele või ühiskondlikele
huvidele.
Kaalumine sõltub ka ohu suurusest. Nt turvavöö kasutamise nõue on isiku enda kaitseks.
Samas kaasnev oht selle kohustuse täitmata jätmisest on väga suur – võib surma saada.
Samamoodi narkojoobes olemine, mis praaegu on väärtegu, peab jätkuvalt olema karistatav –
see ohustab rahvatervist laiemalt (tervishoiu rahastuse küsimus jne).
3) Teavitamiskohustuste tagamiseks ettenähtud normistik vajab erandina väärteokoosseise
üksnes juhul, kui alles nende kohustuste täitmine võimaldab pädeva asutuse tegutsema
asumist ühiskondlikele huvide tagamiseks
Väärtegu ja haldussund ei välista teineteist. Enne peaks reeglina olema haldussund. Samas kui
haldussunni raames saab korduvalt teha ettekirjutusi või sunniraha – siis korduva haldussunni
kohaldamise järel ei ole enam mõistlik väärteo eest karistada. Väärtegu ei peaks olema
haldussunni tagamiseks, see ei oleks efektiivne. Kehtivates normides võiks pigem vajaduse
korral tõsta sunniraha määra, mitte teha väärteovastutust.
Nt: politsei ja piirivalve seadus § 713. Ettekirjutus ja haldussunnivahendi kohaldamine
(1) Ohu või korrarikkumise korral on politseil õigus panna avaliku korra eest vastutavale
isikule ettekirjutusega ohu tõrjumise või korrarikkumise kõrvaldamise kohustus ning hoiatada
teda käesoleva paragrahvi lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendite kohaldamise eest,
kui isik ei täida kohustust hoiatuses määratud tähtaja jooksul.
(2) Kui avaliku korra eest vastutav isik ei täida tähtaegselt käesoleva paragrahvi lõikes 1
nimetatud ettekirjutust, võib selle täita asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud
vahenditega ja korras. Seaduses sätestamata juhul on sunniraha igakordse kohaldamise
ülemmäär 9600 eurot.
(3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettekirjutuse täitmine asendustäitmise ja
sunniraha seaduses sätestatud vahenditega ei ole võimalik või ei anna tulemusi ning
ettekirjutuse täitmist on võimalik saavutada vahetu sunniga, võib ettekirjutuse täitmiseks
seaduses sätestatud alustel ja korras kohaldada vahetut sundi.
(4) Kui asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 12 lõigetes 1–3 või käesoleva seaduse § 30
lõikes 3 või § 31 lõikes 4 sätestatud eeldused on täidetud, võib ohu tõrjuda või korrarikkumise
kõrvaldada käesoleva paragrahvi lõikes 2 või 3 sätestatud korras ilma käesoleva paragrahvi
lõikes 1 nimetatud ettekirjutust andmata, hoiatust ja täitekorraldust tegemata.
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Asendustäitmise analüüsist63 tuli ka välja, et haldussund ja väärteomenetlus praegu sageli
kordavad teineteist. Haldussunniga kõrvaldatakse ka ohtu. Sund ja väärtegu peavadki
teinekord koos olema – nt joobes juht kõrvaldatakse roolist ja karistatakse.
Kui riikliku järelevalve käigus tuvastatakse rikkumine, mida on võimalik kõrvaldada
haldussunniga, siis tuleks seda teha, nt dokumentide ebakorrektne täitmine vms. Siin ei ole
täiendavat karistust vaja.
4) Talumiskohustuste tagamiseks ettenähtud normistik vajab väärteokoosseise üksnes juhul,
kui talumiskohustuse täitmata jätmine takistab teisi haldusõiguslikke abinõusid, millega
viivitamisega kaasneb oluline kahju tähtsatele ühiskondlikele huvidele. Muul juhul piisab
nende kohustuste tagamiseks haldussunnimeetmeist.
Nt kui ei lasta uksest sisse, takistatakse riiklikku järelevalvet. Kui selle sisselaskmise
takistamisega kaasneb mingi muu oht, võiks karistada, aga muidu piisab haldussunnist.
5) Raha maksmiseks kohustav normistik ei vaja reeglina väärteokoosseise. Raha tuleb lihtsalt
sisse nõuda. Seega tuleks pigem panustada sellele, et raha sissenõudmise mehhanismid on
tõhusad.
6) Väärteokoosseis on üleliigne, kui asjasse puutuv isik on rikkunud oma kohustust, kuid
sellega ei ole kaasnenud oht või kahju õigushüvele ning rikkumist on võimalik kõrvaldada,
seega subjekti käitumist juhtida haldussooritusest keeldumise (tegevusloa peatamise, selle
tühistamise vms) abil.
Sarnane punktiga 1. Oluline on samas ka see, kes normistikku rikub – nt kas alaealisele müüb
alkoholi mõni tuntud kaubanduskett või pood, kellel üldse pole alkoholi müügiluba. Suurelt
kaubandusketilt saab müügiloa ära võtta, aga loata poelt mitte. Samuti ei saa nt piraattakso
puhul taksolitsentsi ära võtta.
Paralleelselt tuleb konkreetses koosseisus hinnata ka ohu olemasolu.
7) Väärteovastutus peab ühilduma kohustuse olemusega. Koosseisust tuleb loobuda, kui
kohustuse olemus seisneb selle vabatahtliku valmisolekus kohustust täita ning see on jäetud
tegemata. Sellistel juhtudel tuleb kontrollida, kas tegemist on hoopis lepingulise, seega
tsiviilõigusliku suhtega.
EIK on samuti öelnud, et karistusnormi ähvardusega ei saa tagada tsiviilõiguslike kohustuste
täitmist.
8) Väärteokoosseis ei ole vajalik selliste kohustuste puhul, mis kehtivad üksnes teatud
isikutegruppidele, seega kui käsu või keelu täitmise saab piisaval määral tagada tööõiguslike,
distsiplinaarõiguslike vms vahenditega.
Sellistel juhtudel peaks distsiplinaarvastusest piisama, pole tingimata vaja väärtegu. Nt
jäetakse mingid registrikanded tegemata, arvestuse pidamata jätmine vms. Kui ametnik on
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jätnud oma tööülesandest tuleneva kohustuse täitmata, siis saab reageerida
distsiplinaarõiguslikult, viimase abinõuna kasvõi lahtilaskmisega.
Tuleb ka vaadata, kelle kaitseks norm on loodud. Üldhuvi kaitsmisel töötab
distsiplinaarvastutus riigiasutuses, erasektori distsiplinaarvõim riigi huvide kaitseks on
kaheldav. Sellisel juhul saab tagasi pöörduda punkti 1 juurde – kas oli oluline oht.
9) Haldussund on piisav valdkonnas, kus toimub intensiivne riiklik järelevalve ning
rikkumised on selle järelevalve käigus kiiresti avastatavad ja kõrvaldatavad. Seevastu madala
intensiivsusega järelevalve korral või osutuda vajalikuks retrospektiivselt rakendatav
väärteovastutus, sest rikkumine on toime pandud pikema aja möödudes või vältel ja
haldussund ei suuda tekkinud kahju korvata, veel vähem ära hoida.
On valdkondi, kus riiklik järelevalve on kogu aeg regulaarseid kontrolle läbi viimas, seega
tulemus on saavutatav haldussunniga. Tarbijakaitse puhul samuti võib piisata
inspektsioonilisest järelevalvest, kui nt mingi kaup müügist kõrvaldatakse.
Ülaltoodud kriteeriumidest on lähtunud ka kodifitseerimiskomisjon oma otsuste tegemisel.

3.7.2. Läbivad muudatused väärteokoosseisudes
a) Väärteokatse
KarS-i üldosasse lisatakse säte (§ 251), mille kohaselt on väärteona karistatav üksnes
lõpuleviidud tegu, kui KarS-i eriosa või haruseadus ei sätesta vastutust väärteokatse eest.
Vastavalt sellele on lisatud katse karistatavuse sätestav lõige järgmistesse KarS-i
väärteokoosseisudesse: §-d 166, 165, 167, 218, 261, 336, 337, 338 ja 339 ning haruseadustest
MuKS §-d 45, 46, 47 ning ToiduS § 531.

b) Menetlust reguleeriv volitusnorm haruseadustes.
Menetlust reguleeriv säte haruseadustes tunnistatakse kehtetuks. Nimelt sisaldavad
haruseadused menetlust käsitlevaid sätteid (paragrahve või lõikeid), mille pealkiri on
Menetlus ning mille standardse sõnastuse kohaselt kohaldatakse käesoleva seaduse §-des …
sätestatud väärtegudele karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.
Toodud sätted on ebaõiged järgmistel põhjustel. Esiteks, karistusseadustik (KarS) ei reguleeri
kuritegude ega väärtegude menetlust, mistõttu vastava sätte paigutamine pealkirja Menetlus
alla on ekslik. KarS-i näol on teatavasti tegemist materiaalõigusega, mis sätestab karistatavad
teod – süüteod – ja nende eest ettenähtud karistused. Süüteo tuvastamine kujutab endast
menetlust, mida reguleerib kaks õigusakti: kriminaalmenetluse seadustik ja väärteomenetluse
seadustik. Teiseks, väärtegude menetlemine on niigi ette nähtud VTMS-s, mille § 1 kohaselt
käesolevas seadustikus sätestatakse väärtegude kohtuvälise menetluse ja kohtumenetluse kord
ning väärteo eest kohaldatud karistuse täitmisele pööramise kord. See tähendab, et kõiki
väärtegusid menetletakse niikuinii VTMS-s sätestatud korra kohaselt ning mingeid
täiendavaid volitusi vastavat liiki väärteo menetlemiseks ei saa olla. Kolmandaks, väärteo
tunnused – vastava teo lugemine väärteoks – tulenevad karistusseadustiku üldosast, mis
teatavasti näeb ette teo karistatavuse alused ja piirid. Nimetatud alused ja piirid kujutavad
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endast õigusriiklikult olulisi tagatisi põhimõttele nullum crimen nulla poena sine lege (PS §
23 lg 1: kedagi ei tohi süüdi mõista teo eest, kui seda tegu ei tunnista kuriteoks seadus, mis oli
jõus teo toimepanemise ajal). Vastavalt KarS § 1 lõikele 1 kohaldatakse KarS-i sätteid KarS-i
eriosas ja muudes seadustes sätestatud süütegude – seega nii kuritegude kui väärtegude – eest
karistamiseks. See säte peab ühtlasi tagama võrdse kohtlemise:kõiki süütegusid toimepannud
isikuid tuleb kohelda ühesugustel alustel, mis tulenevad KarS-i üldosast.
Seega tuleneb teo karistatavaks lugemine ainult KarS-i üldosast ning mingeid täiendavaid
volitusi vastava väärteo tuvastamiseks ei saa olla. Järelikult tuleb vastavad sätted kõikidest
haruseadustest tühistada. Säilitada tuleb aga need sätted, mis näevad ette konkreetset liiki
väärtegude menetlusalluvuse.

c) Andmetega seotud väärteokoosseisud
Andmetega seotud süüteokoosseisud haruseadustes võib jagada kolmeks: need mis näevad
ette vastutuse valeandmete esitamise eest, andmete esitamata jätmise eest või riikliku
järelevalve takistamise eest. Vastavalt KarS § 280 uuele sõnastusele koondatakse
valeandmete esitamisega seotud väärteod KarS-i nimetatud sätte lõikesse 1, kuna tegu
raskendavatel asjaoludel on sama sätte lõike 2 alusel karistatav kuriteona. Osa haruseadustes
sisalduvatest andmetega seotud väärteokoosseisudest tunnistatakse sellest tulenevalt kehtetuks
– valeandmete esitamine on kaetud KarS § 280 lg 1 uue sõnastusega, riikliku järelevalve
takistamine aga KarS §-ga 279 (vt ka §-de 279 ja 280 muudatusi kõnesolevas eelnõus).
Siiski säilib osa valeandmete esitamise kuriteo ja väärteokoosseise erinormidena KarS-s (nt §
281: ebaõigete andmete esitamine kohturegistrile, notarile jms) ja haruseadustes (nt MKS
§1531: maksuhaldurile andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamine). Erisus on
tehtud tulenevalt andmete sisust, nende valdkonna spetsiifilisusest ning olulisusest.
Eelnõu koostamisel kaaluti, kas oleks võimalik ka andmete esitamata jätmise koosseisud
haruseadustes tühistada, koondades need kõik KarS § 280 alla, mis näeks ette vastutuse
seadusest tulenevate andmete esitamata jätmise eest. Leiti siiski, et see ei ole hea lahendus,
kuivõrd koosseis oleks sellisel juhul liialt lai ning kriminaliseeriks ilmselt ka mitmed sellised
teod, mis täna karistatavad ei oleks. Samuti on andmete sisul eri valdkondades eri kaal,
mistõttu ei saa andmete esitamata jätmist alati ühetaoliselt kohelda – nt pangandussektoris
võib mõne aruande esitamata jätmine kaasa tuua finantskriisi, samas kui mõnes muus
valdkonnas, mis puudutab väga kitsast isikute ringi, on tegemist pigem formaalsusega.
Küsimus karistussätte vajadusest kerkib sellistel juhtudel, kui mingite andmete esitamine on
seadusest tulenevalt ette nähtud – nt tuleb esitada andmed mingiks konkreetseks tähtajaks või
mingi sündmuse või toiminguga seonduvalt. S.t andmete esitamine peab toimuma isiku enda
initsiatiivil, mitte nt järelevalveorgani nõudmisel. Kui andmete esitamine toimub
järelevalveorgani nõudel, on see reeglina tagatav haldussunniga (kui andmeid nõudmisel ei
esitata, saab teha vastava ettekirjutuse, kohaldada sunniraha jne). Kui aga andmete esitamise
initsiatiiv peab tulema isikult endalt, ei pruugi järelevalvet teostav asutus sellisest kohustusest
teadagi saada. Seega tuleb teatud juhtudel ette näha karistusnorm, et tagada halduse tõhus
toimimine.
Andmete esitamata jätmisega seotud karistusnormi ettenägemisel tuleb silmas pidada järgmisi
asjaolusid. Nagu eespool viidatud, ei ole vastutusnorm pigem vajalik, kui tegemist on
valdkonnaga, kus toimib tugev ja tõhus järelevalve – nt kus andmed tuleb esitada
perioodiliselt teatud tähtajaks ning tähtaja möödumisel on see kiiresti avastatav
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(järelevalveorgan saab siis kasutada haldusmeetmeid andmete kättesaamiseks). Samas tuleb
ka siin lähtuda valdkonna spetsiifikast (vt nt ülal toodud finantssektori näide).
Samuti tuleb silmas pidada andmete esitamata jätmise võimalikke tagajärgi ja tekkida võivat
kahju. Nt nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 47 näeb ette vastutuse
nakkushaigustega seonduva teabe õigeaegselt esitamata jätmise eest. Kuna norm peab tagama
isikute elu ja tervise kaitse, on tegemist igati kaitsmisväärse õigushüvega ning vastutusnormi
olemasolu on õigustatud. Vt ka seletuskirja punktis 3.7.1 toodud haldussunni ja väärteo
eristamise kriteeriumeid.
Juhtudel, kui isiku käitumine ei ole ühiskonnaohtlik ning rikkumisele saab paremini ja
otstarbekamalt läheneda riikliku järelevalve meetmetega, ei ole vajalik isikute väärteokorras
karistamine.

3.7.3. Muudatused seaduste kaupa
Abipolitseiniku seadus
Paragrahvi 44 lg 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks (vt seletuskirja p
3.7.2.b).
Alkoholiseadus
Seaduse paragrahvi 53 lõikesse 1 on lisatud on tunnus tootmine, mis iseenesest võiks olla
väärtegu. Kriminaliseeriva tunnusena lisatakse KarS §-le 375 suur kogus ja tühistatakse §
374. Sõnastus ühtlustatakse KarS §-ga 375.
Paragrahvides 53, 54 ja 55 täpsustatakse viidet §-le 73.
Paragrahvid 56 ja 63 tunnistatakse kehtetuks. Piisab haldussunnist, tootenäidise saab välja
nõuda. Hinnateabe avaldamise nõue on mõeldud tarbija kaitseks ja kohaldatav seadusliku
alkoholikäitleja suhtes. Kohustuse täitmise tagamiseks piisab haldussunnist. AS § 50 lg 1 p 6
võimaldab teha ettekirjutuse ja kohaldada sunniraha kuni 3200 eurot.
Alkoholi ostmine alaealise poolt (§ 72) kahjustab alaealise enda huve ja seda ei saa talle
karistusõiguslikult ette heita. Riik peab tagama selle, et alkohol ei oleks alaealisele
kättesaadav, mitte karistama alaealist, kellel siiski õnnestub seda osta. Alaealise
stigmatiseerimist väärteokaristatusega tuleb vältida.
Seoses väärteoprejuditsiooni ärakaotamisega muudetakse KarS § 1821 kohaldatavaks korduva
rikkumise korral. Kuivõrd tegemist on siiski tõsise rikkumisega, lisatakse AS §-de 67 ja 69
sanktsioonile ka arest. Juriidilise isiku rahatrahvi ülemmäära §-s 67 tõstetakse.
Paragrahv 73 reguleerib menetlust ja selle sõnastust täpsustatakse, jättes sealt välja viited
karistusseadustikule ja väärteomenetluse seadustikule (vt seletuskirja p 3.6.2.b).
Süütegude tuvastamiseks ja ennetamiseks alkoholi kontrollostu võimaldamise teema
lahendatakse korrakaitseseaduse rakendamisega või, kui see ei teostu, siis käesoleva
seaduseelnõuga Riigikogu menetluses.
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Ametiühingute seadus
Paragrahvid 263 ja 267 tunnistatakse kehtetuks – tegemist on arusaamatute normidega, mis
asuvad vastutuse peatükis, kuid ei näe ette sanktsiooni konkreetse rikkumise eest, vaid
viitavad töötajate usaldusisiku seaduse vastavatele paragrahvidele, mille alusel tuleks rikkujat
karistada.
Seaduse § 268 lõige 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Arhiiviseadus
Seaduse § 16 lg 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Asendustäitmise ja sunniraha seadus
Asendustäitmise ja sunniraha seaduse paragrahvi 9 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ja
ettekirjutuse vaidlustamise tähtaeg on möödas“.
ATSS-i väljatöötamisel oli üheks probleemseimaks küsimuseks hoiatuse vaidlustamise
võimalikkus64. Oluline on, et sunnimeetme rakendamine ei tohiks olla sõltuvuses
vaidlustamise tähtaja saabumisega. Selliseks on see siiski ATSS § 9 lõike 1 kohaselt
kujunenud.
Sunnimenetluse efektiivsuse eelduseks on menetluse kiire ning sujuv läbiviimine. Kui seadus
näeb ette, et sundi saab rakendada alles pärast hoiatuse vaidlustamise tähtaja möödumist, siis
võib menetlus venida ajaliselt üleliia pikaks ning ebaefektiivseks. Sellest tulenvalt tuleks
leida, et ATSS § 9 lõikes 1 sisalduv piirang (sunnivahendi rakendamise sõltuvus ettekirjutuse
vaidlustamise tähtajast) sunnivahendi rakendamiseks ei täida sunnimeetme rakendamise
eesmärki ning pigem takistab eesmärgipärast menetlust. See on vastuolus ka ATSS § 16
lõikega 2, mille kohaselt kaebuse esitamine ei peata ettekirjutuse täitmist ega sunnivahendi
rakendamist, kui kohus ei otsusta teisiti.
Sunniraha rakendamine peaks olema sõltuvuses ettekirjutuses märgitud kohustuse täitmise
tähtajast. Sellist mõtet kannab iseenesest ka ATSS § 10 lg 1, mis sätestab, et sunniraha on
hoiatuses kindlaksmääratud summa, mille peab adressaat tasuma, kui ta ettekirjutusega
pandud kohustust hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ei täida. Eeltoodust tulenevalt tuleb
ATSS § 9 lõikest 1 jätta välja osa „ja ettekirjutuse vaidlustamise tähtaeg on möödas.“
Hoiatuse vaidlustamise võimatus ei tähenda aga seda, et üksikisikul kaoks sunnimenetluse
käigus kaebuse esitamise võimalus. Adressaadil on võimalik enne ettekirjutuse jõustumist
vaidlustada ettekirjutus halduskohtus, kui ta aga seda ei tee, siis tuleb eeldada, et tal ei ole
vastuväiteid ettekirjutuse sisu ning vormi kohta ja ta aktsepteerib ettekirjutuses esitatud nõuet.
Kui aga adressaat soovib sunnivahendi rakendamist peatada pärast sunnivahendi rakendamise
menetluse algatamist (s.t. pärast ettekirjutuse jõustumist), siis on tal võimalus
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud esialgse õiguskaitse korras pöörduda
halduskohtu poole, kes sunnivahendi kohaldamise menetluse kaebuse põhjendatuse korral
võib peatada65.

64

ATSS seletuskiri, lk 24, viiteid on täpsustatud, kättesaadav Internetis:
http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain2&content_type=text/html&page=mgetdoc&itemid=003672739
65
Vt. selles osas ATSS seletuskiri, lk 24, viiteid on täpsustatud, kättesaadav Internetis:
http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain2&content_type=text/html&page=mgetdoc&itemid=003672739
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ATSS reguleerib ka
kohtumenetluse kõrvalt.

täiendavalt

juba

sunnivahendi

realiseerimise

võimalikkust

ATSS § 16 lg 1 näeb ette, et adressaat võib halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud
korras pöörduda kaebuse, esialgse õiguskaitse taotluse või kahju hüvitamise nõudega
halduskohtu poole, kui ta leiab, et sunnivahendi rakendamisega on rikutud või võidakse
rikkuda tema õigusi.
ATSS § 16 lõike 2 kohaselt ei peata kaebuse esitamine ettekirjutuse täitmist ega sunnivahendi
rakendamist, kui kohus ei otsusta teisiti. Seega ei peata reeglina haldusakti vaidlustamine
kaevatava haldusakti täitmist. Olgu siinkohal veel esile tõstetud, et haldusakti suhtes esialgse
õiguskaitse abinõu rakendamise üle otsustab kohus ning kohtul on pädevus vastav otsus enda
parima äranägemise järgi teha. Silmas tuleb seejuures ka pidada, et kohtu poolt kohaldatav
esialgse õiguskaitse abinõu ei tohi legaliseerida ilmselgelt õigusvastast olukorda 66. Esialgne
õiguskaitse ei saa soosida õigusvastase olukorra tekitamist või selle toetamist. Tegemist on
õiguste kaitse seisukohalt väga olulise instrumendiga, mille puhul on sõltumatul
kohtuinstitutsioonil võimalik kaaluda esialgse õiguskaitse abinõu rakendamise poolt- ja
vastuargumente. Reegel sätestab selgelt, et eelkõige haldusakt on kehtiv, sestap on kohtul
haldusakti kehtivuse peatamiseks vaja esitada väga mõjusad põhjendused.
Kõnesoleva ATSS muudatuse vajalikkus tõusetus eelkõige seoses finantsvaldkonna
eriseadustes ettenähtud süüteokoosseisudega aruandluskohustuse rikkumise eest. Turuosaliste
poolt regulaarse aruandluskohustuse või muu teavitamiskohustuse rikkumine võib tekitada
süsteemse riski ja mõjutada kogu finantsvaldkonna stabiilsust. Süüteomenetlus ei ole
võimaliku preventiivse mõju osas piisav, olles sageli objektiivselt liialt aeglane ja või liigse
ressursivajadusega reaktsiooniviis. Eelnevast tulenevalt oli revisjoni raames arutlusel Soome
finantsvaldkonna eriseaduste eeskujul nö ettekirjutuseta sunniraha instituudi Eesti õigusesse
sisseviimine, mille kohaselt oleks nt kvartaalse aruande mitteesitamisele järgnenud koheselt
sunniraha ilma igasuguse ettekirjutuseta, sunniraha summa oleks suurenenud vastavalt
aruandega hilinenud päevade arvule. Eesti õiguses on võimalik sarnase lahenduse
kohaldamine olemasoleva sunniraha puudutavate õigusnormide täpsustamise teel: sunniraha
kohaldamise vabastamine ettekirjutamise vaidlustamise tähtaja möödumise nõudest
võimaldab nt finantsjärelevalvel kohaldada sunniraha koheselt kui aruandluskohustuse
rikkumisele järgnenud ettekirjutuses antud vabatahtlik tähtaeg on möödunud. Sealjuures on
kohane silmas pidada, et eelkirjeldatud juhtumitel – aruandlus vms kohustuse rikkumine on
ilmselgelt ohuks finantsvaldkonna stabiilsusele – võimaldab juba eksisteeriv õiguslik
raamistik (ATSS § 7 lg 3) lühendada vabatahtliku täitmise tähtaega nt 1 tööpäevani.
Regulaarse seadusest tuleneva aruandluskohustuse puhul, st arvestades, et finantsvaldkonna
eriseadused kohustavad turuosalisi kehtestama kohased sisereeglid kohase aruandluse
teostamiseks, on niivõrd lühikese vabatahtliku tähtaja andmine mõistlik ja põhjendatud.
Eelnevast tulenevalt on eelnimetatud muudatuse puhul kohane teatavate finantsvaldkonna
eriseadustest tulenevate aruandlus- ja teavitamiskohustusterikkumiste puhul kaaluda
eelkirjeldatud võimalust kohaldada vabatahtlikku täitmise tähtaega 1 tööpäev ja antud tähtaja
vältel kohustuse mittetäitmisel kohaldada turuosalise suhtes koheselt sunniraha.

Audiitortegevuse seadus
AudS-i § 163 ning §-d 166–168 tunnistatakse kehtetuks. Kõikide nimetatud paragrahvides
näidatud rikkumiste korral võib kohaldada sunniraha (seaduse § 131); § 144 lg 2 võimaldab
66
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ka distsiplinaarvastutust. Paragrahv 163 kattub osaliselt ka KarS §-des 279 ja 280 sätestatuga.
Paragrahvi 166 koosseis ei vasta määratletusnõudele, sisaldades väärteokaristuse mistahes
rikkumise eest. Paragrahv 166 näeb ette väärteovastutuse juhuks, kui sama rikkumise eest on
kohaldatud distsiplinaarvastutust. Lahendust, et distsiplinaarsüüteo varasem toimepanemine
mõjutab teo karistamisväärseks lugemist, ei saa karistusõiguslikult lugeda põhjendatuks (vt ka
seletuskirja p-s 3.2.1.1 toodud põhjendused väärteoprejuditsiooni ärakaotamise kohta).
Paragrahvid 167 ja 168 näevad väärteovastutuse eeldusena ette varasema ettekirjutuse sama
rikkumise eest, mida ei ole täidetud. Ka selline konstruktsioon ei ole sisuliselt õige, kuivõrd
ettekirjutuse täitmata jätmise korral on võimalik kohaldada sunniraha.
Paragrahvist 164 jäetakse vastutuse eeldusena välja varasem distsiplinaarkaristus, samuti
viide § 42 lõikes 1 toodud rikkumisele. Nimetatud sätte alusel on vandeaudiitor kohustatud
täiendama oma teadmisi ja oskusi täiendusõppe programmi kohaselt. Kuigi vandeaudiitori
poolt teadmiste ja oskuste täiendamine on oluline kvalifikatsiooni säilitamiseks, ei ole
väärteokaristus selle nõude rikkumisele proportsionaalne. Vajadusel saab kohaldada
distsiplinaarkaristust või haldussundi.
Paragrahvist 165 jäetakse vastutuse eeldusena välja varasem distsiplinaarkaristus, samuti
viide konkreetsele subjektile. Kutsetegevuse dokumentide kogumise ja säilitamise nõue
tuleneb AudS §-st 60, mis seab selle kohustuse AudS §-s 81 lõikes 3 nimetatud isikule ning
audiitorettevõtjale.
Paragrahvi 169, mis reguleerib menetlust, täpsustatakse seoses tehtud muudatustega
vastutussätetes.

Autoriõiguse seadus
Paragrahvid 801, 802, 812 tunnistatakse kehtetuks. Piraatkoopia ja sellega kauplemise mõisted
autoriõigusseaduses muutuvad üleliigseks, kuna nende mõistete sisu avatakse KarS § 222
dispositsioonis. AutÕS § 812 sätestatud väärteo sisu
on ühendatud KarS § 225
väärteokoosseisuga. Kriminaliseerimise kohustust väärtegudega hõlmatud tegudele
rahvusvaheliselt ei ole, vaid nõutakse riigilt meetmete kohaldamist.
Paragrahvid 813 ja 814 tunnistatakse kehtetuks. Autorsuse rikkumine on kriminaliseeritud
KarS §-s 219. See hõlmab kõige olulisemat isikliku mittevaralise õiguse rikkumist, muud
isiklike õiguste rikkumised on kaetud tsiviilvastutusega. Varaliste õiguste rikkumise eest saab
kohaldada tsiviilvastutust või KarS §-e 222, 2221 või 2241.
Paragrahv 815 – tasu maksmisest kõrvalehoidumine – kujutab endast tsiviilõigusliku
kohustuse täitmata jätmist ning sellise rikkumise eest on ette nähtud tsiviilvastutus (tasu koos
intressidega).
Kuna kõik väärteokoosseisud AutÕS-s tunnistatakse kehtetuks, puudub ka vajadus
menetlejate määratlemisele.

Autoveoseadus
Paragrahvis 3110 toodud menetlust reguleeriv säte tunnistatakse kehtetuks ning selle asemele
luuakse § 3112.
Seadust täiendatakse §-ga 3111, milles nähakse ette vastutus ohtlike ainete ja esemetega seotud
nõuete rikkumise eest. Seni paiknes vastav süütegu liiklusseaduse §-des 256–268, mis
tunnistatakse käesoleva eelnõuga kehtetuks.
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Avaliku teabe seadus
AvTS § 51 lg-ga 3 lisatakse seadusesse sunniraha määramise võimalus, mida saab rakendada
nende teabevaldajate suhtes, kes ei ole riigiasutused.
AvTS § 53 ja 541 sõnastusest jäetakse välja viide võimalusele alustada ettekirjutuse täitmata
jätmise korral väärteomenetlus. 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. Riigiasutuse suhtes, kelle suhtes ei saa kohaldada
haldussundi, on ette nähtud muud haldusõiguslikud meetmed. Lisaks on regulatsiooni
täiendatud nii, et AKI-l on võimalik pöörduda teabevaldaja poole ka ametniku suhtes
distsiplinaarmenetluse
alustamiseks.
Teenistusliku
järelevalve
teostaja
või
distsiplinaarmenetluse algatamise õigust omav isik on kohustatud taotluse läbi vaatama selle
saamisest alates ühe kuu jooksul ja esitama oma põhjendatud arvamuse Andmekaitse
Inspektsioonile. Kuna ühe kuu jooksul ei pruugi menetluse lõpptulemusi veel teada (nt
distsiplinaarkaristuse võib määrata hiljemalt kuue kuu möödumisel päevast, kui
distsiplinaarsüüteost sai teada isik, kellele süüdlane teenistusalaselt allub), siis tuleb ka
menetluse tulemustest AKI-t viivitamata teavitada pärast menetluse lõpetamist.
AvTS § 54 täiendatakse uue lõikega 4, mille kohaselt antakse AKI juhile võimalus esitada ka
erakorralisi ettekandeid analoogselt IKS § 41 lg-le 4. AKI saab nii IKS § 41 lg 1 kui AvTS §
54 lg 1 alusel õiguse esitada nii Riigikogu põhiseaduskomisjonile kui ka õiguskantslerile
aastaettekandeid, kuid AvTS-s puudus võimalus esitada vajadusel erakorralisi ettekandeid.
Paragrahvi 541 lõige 2, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Biotsiidiseadus
Paragrahv 48 lõige 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Eesti väärtpaberite keskregistri seadus
EVKS-s tunnistatakse ehtetuks § 461, milles kirjeldatavat rikkumist on võimalik ära hoida
haldussunniga.
Muudetakse aruandluskohustust puudutavat § 462, mis näeb nüüd ette ka füüsilise isiku
vastutuse. Tulenevalt KarS § 14 vastutab juriidiline isik üksnes füüsilise isiku kaudu, kuna
nad on erinevad õigussubjektid, alustatakse füüsilise isiku tegevuse koosseisupärasuse
kontrollimisest, mis omakorda viiakse üle juriidilisele isikule. Juriidiline isik saab tegutseda
üksnes füüsilise isiku kaudu. Juriidilise isiku trahvimäära tõstetakse – vt põhjendusi KarS §
47 juurde.
EVKS § 465 reguleerib menetlust ja selle teksti täpsustatakse.

Elektrituruseadus
ELTS § 101 tunnistatakse kehtetuks. Võrguteenuse kohustuse rikkumise kõrvaldamiseks
piisab haldussunnist. Seaduse § 95 võimaldab teha ettekirjutuse ja kohaldada sunniraha.
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Paragrahv 102 tunnistatakse kehtetuks. Võrguteenuse ebaseaduslik kasutamine on karistatav
KarS § 216 järgi, mis näeb ette vastutuse elektrienergia ebaseadusliku kasutamise eest võrku
ebaseadusliku lülitumise teel. Elektrienergia kasutamine ilma võrku lülitumata ei ole
võimalik. Kuritegu on karistatav ainult tahtlikuna, seega saab väärtegu olla üksnes
ettevaatamatus. See ei ole praktiliselt võimalik.
Paragrahv 104 tunnistatakse kehtetuks. Juurdepääsu takistamise kõrvaldamiseks piisab
haldussunnist. Seaduse § 95 võimaldab teha ettekirjutuse ja kohaldada sunniraha.
Paragrahvis 106, mis reguleerib menetlust, täpsustatakse sõnastust.

Elektroonilise side seadus
ESS §-d 156, 157, 160, 161, 165, 1663–170, 171, 1712 - 175, 179, 183, 184 ja 1842
tunnistatakse kehtetuks.
Kõnesolev seadus paistab silma väärteokoosseisude rohkusega – neid on kokku 43. Loetletud
koosseisude näol on tegemist kõikvõimalike tehnilist laadi rikkumistega, mille
kõrvaldamiseks piisab haldussunnist. Seaduse §-d 145–147 võimaldavad teha ettekirjutuse ja
otsuse ning kohaldada asendustäitmist ja sunniraha kuni 9600 eurot.
Paragrahvist 153 jäetakse välja „valeandmete esitamine“, kuivõrd see on kaetud KarS § 280
uue sõnastusega. Samuti nähakse ette füüsilise isiku vastutus – senine norm näeb ette
vastutuse üksnes juriidilisele isikule, kuid karistusõiguse põhimõtete kohaselt on juriidilise
isiku vastutust võimalik tuvastada üksnes läbi füüsilise isiku tegevuse.
Paragrahvist 154 jäetakse välja viide teabe esitamisega viivitamisele ning valeandmete
esitamisele. Viimane teoalternatiiv on kaetud KarS §-ga 280, teabe esitamisega viivitamine ei
ole aga sellise ebaõigussisuga tegu, mis eeldaks karistamist. Sarnaselt §-le 153 lisatakse ka
siia füüsilise isiku vastutus.
Paragrahv 156 – senise praktika kohaselt ei ole tuvastatud juhtumeid, kus on tegemist häire
süülise tekitamisega. Süülisuse puudumine toob endaga kaasa väärteomenetluse lõpetamise,
millele on eelnenud ametkondliku ressursi ebamõistlik kasutus. Harvadel häire olemasolude
korral on see olnud põhjustatud teadmatusest. Häire tekitaja on sellisel juhul kõrvaldatav
haldusmenetluse korras. Lisaks on raadiohäirete tahtliku tekitamise korral väärteokoosseis
kaetud ESS §-ga 155.
Paragrahv 157 – senise praktika kohaselt ei ole tuvastatud juhtumeid, kus on tegemist vale ja
ebatäpse raadiokutsungi süülise kasutamisega. Süülisuse puudumine toob endaga kaasa
väärteomenetluse lõpetamise, millele on eelnenud ametkondliku ressursi ebamõistlik kasutus.
Harvadel häirete olemasolude korral on see olnud põhjustatud teadmatusest. Häire tekitaja on
sellisel juhul kõrvaldatav haldusmenetluse korras.
Paragrahv 160 –paragrahvi koosseis, juurdepääsu takistamine, on hõlmatud KarS §-ga 279.
Paragrahv 161 – tegemist on ressursi omaniku kaitsega, kelle vastav hüve on kaitstud juba §ga 155.
Paragrahv 1663 – Tehnilise Järelevalve Amet ei ole jälitusasutus, millest tulenevalt on antud
koosseisu kohta tõendite kogumine takistatud. Samuti ei ole kõnede vahendamiseks
kasutatavaid terminalseadmed enam sellisel hulgal kasutusel kui koosseisu loomise ajal.
Paragrahv 179 on liiga lai ja sisult arusaamatu, nähes ette vastutuse tegevuse või tegevuse
korraldamise eest, millega kaasnes sidevõrgu, liinirajatise või liini kahjustamine. Ka sisuliselt
on koosseis tarbetu, sest asja kahjustamine on karistatav KarS §-de 203 ja 218 alusel.
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Paragrahvist 182 jäetakse välja viide andmete mittetäielikule või mitteõigeaegsele esitamisele,
kuivõrd tegemist ei ole selliste rikkumistega, mis tingimata eeldaksid karistamist.
Paragrahv 183 tunnistatakse kehtetuks, kuna tegemist on järelevalve käigus kõrvaldatava
puudusega. Väärteokoosseisu objektiks oleva teabe mitteavaldamine ei ole selline tegu, mille
puhul on põhistatud selle eest süüteo korras karistamine.
Paragrahv 184 – sättes esitatud kvalifikatsioon, kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu
tehnilise loa tingimuste rikkumine, ei ole enam ajakohane.
Paragrahv 1842 – mis tahes elektrooniliste kontaktandmete kasutamisele kehtestatud nõuete
rikkumise karistamine ei ole põhjendatud. AKI-le on antud ulatuslikud volitused järelevalve
teostamiseks, vajadusel tuleb kohaldamisele IKS.
Paragrahvi 188 lõige 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks. Paragrahvi 188
lõiked 3–7 muudetakse seoses menetlusalluvusega.
ESS muudatuste juures tuleb silmas pidada ka eelnõuga 536 SE67 tehtavaid muudatusi –
eelnõu on novembri seisuga parlamendi menetluses ning muudab muuhulgas ka elektroonilise
side seadust (nt tuleb sõltuvalt eelnõude jõustumistähtajast üle vaadata ESS §-de 166, 1661 ja
1662 menetluspädevus).

Erakonnaseadus
Erakonnaseaduse § 128 lõige 1, mis reguleerib menelust, tunnistatakse kehtetuks.

Erakorralise seisukorra seadus
ErSS-s täpsustatakse § 33 teksti. Kehtival kujul ei vasta koosseis määratletusnõudele.
Paragrahvi tekstile on lisatud viited seaduse § 17 lõikele 1, § 18 lõikele 2 ja § 20 lõikele 3,
mis korraldavad erakorralist seisukorda, andes vastava pädevuse Vabariigi Valitsusele,
erakorralise seisukorra juhile ja sisekaitseülemale ning mille rikkumise eest on vastutus ette
nähtud. Välja on jäetud viide seaduse §-le 34.
Paragrahv 34 tunnistatakse kehtetuks. Ametiisiku tegevuse takistamine erakorralise seisukorra
ajal on kõrvaldatav vahetu sunniga. Vastavalt korrakaitseseaduse §-le 74 saab politsei
kohaldada korrarikkujale vahetut sundi, millele võib § 78 lg 1 alusel eelneda hoiatus.
Erakorralise seisukorra tõsidust arvestades on kiire ja mõjus sekkumine nimetatud
haldussunnivahendeid kasutades eelistatav aeganõudvale väärteomenetlusele.
Paragrahvi 351 lg 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Euroopa Liidu kodaniku seadus
ELKS § 55 tunnistatakse kehtetuks. Säte kordabVMS § 298, mistõttu on tarbetu. Samuti tuleb
rõhutada, et kuivõrd EL-i kodaniku perekonnaliikmel on õigus koos Euroopa Liidu
kodanikuga Eestis viibida kehtiva reisidokumendi alusel kuni kolm kuud Eestisse sisenemise
päevast arvates, ei täida EL-i kodaniku perekonnaliikme karistamine ebaseaduslikult riigis
viibimise ja elamise eest kõnealust eesmärki. EL-i kodaniku pereliikme viibimisõigust saab
piirata vaid juhul, kui on põhjendatud alust arvata, et ta ohustab avalikku korda, riigi
julgeolekut või teiste isikute tervist.
67
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Paragrahvis 58, mis reguleerib menetlust, täpsustatakse sõnastust.

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus
Muudetakse § 104 pealkirja. Koosseis ei näe ette vastutust mistahes nõuete rikkumise, vaid
toodete turustamise eest heakskiitmata kokkuostjatele. See peaks kajastuma ka pealkirjas.
Paragrahv 105 tunnistatakse kehtetuks. Põllumajandustoote kvaliteediklassi määramise,
kvaliteedinõuete, nimetuse registreerimise jms nõuete rikkumine on kõrvaldatav
haldussunniga – seaduse §-d 96 ja 97 võimaldavad teha ettekirjutuse ja kohaldada sunniraha.
Paragrahvi 106 lõiked 1 ja 4, mis reguleerivad menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Euroopa Parlamendi valimise seadus
EPVS § 711 tunnistatakse kehtetuks. Koosseis kordab KarS § 168. Paragrahvi lõige 3 kujutab
endast sisulist regulatsiooni, mis ei saa paikneda vastutuse sättes. Kehtiv karistusõigus ei
võimalda väärteovastutuse korral rääkida solidaarsest vastutusest (lg 3 p 4).
Paragrahvi 712 lg 2, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seadus
GMMOKS § 19 tunnistatakse kehtetuks. Tegemist on mikroorganismide kasutamise
eeskirjade rikkumisega, mida saab kõrvaldada haldussunniga. Seaduse § 18 võimaldab teha
ettekirjutuse ning kohaldada asendustäitmist ja sunniraha. Teatud juhtudel on võimalik
kohaldada ka KarS § 372 (loata majandustegevus).
Paragrahv 20 tunnistatakse kehtetuks – koosseis käsitleb teavitamiskohustuse rikkumist, mis
on karistatav andmete esitamata jätmisena KarS § 280 uue ettepandava redaktsiooni alusel,
Kuna seadusesse ei jää enam vastutuse sätteid, tunnistatakse § 21 (reguleerib menetlust ja
menetlusalluvust) kehtetuks.

Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus
Paragrahvis 35, mis reguleerib menetlust, täpsustatakse sõnastust.

Hasartmänguseadus
HasMS § 77 tunnistatakse kehtetuks. Reservkapitali kui likviidsusnõude rikkumise
puhulpiisab haldussunnist, mis vastavalt seaduse §-le 73 seisneb ettekirjutuses ja sunnirahas
kuni 3200 eurot. Ka võib seaduse §-de 20 ja 30 alusel tühistada tegevus- ja korraldusloa.
Paragrahv 78 tunnistatakse kehtetuks. Hasartmängukorraldaja peab §-st 57 juhindudes
esitama Maksu- ja Tolliametile korralise aruande teatud kuupäevadeks. Aruande esitamata
jätmise ja raamatupidamisnõuete rikkumise korral on võimalik kohaldada seaduses ettenähtud
riikliku järelevalve meetmeid. Kui esitatakse valeandmeid, saab kohaldada KarS § 280.
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Paragrahvi 79 lg 1 muudetakse. Koosseisust on välja jäetud tegu, mis seisneb
hasartmängukorraldajas osaluse omandamisest Maksu- ja Tolliametile eelnevalt teatamata
jätmises. Andmete esitamise nõuete rikkumise kohta vt KarS § 280 muudatused.
Paragrahv 80 tunnistatakse kehtetuks. Hobuste võiduajamise tulu kasutamisnõuete rikkumine
ei ole seotud avaliku huviga ega nõua väärteokoosseisu. Mittetulundusühingu muude tulude
kasutamine ei ole piiratud. Kohustusliku tuluartikli ettekirjutamine karistusähvardusega on
kasuistlik ja rikkumisega ebaproportsionaalne. Võimalik on ettekirjutus ja sunniraha kuni
3200 eurot (§ 73). Ka võib seaduse §-de 20 ja 30 alusel tühistada tegevus- ja korraldusloa.
Paragrahv 81 tunnistatakse kehtetuks. Mittetulundusühingu ja sihtasutuse poolt loteriitulude
kasutamisnõuete rikkumine tuleb lahendada lepinguliste suhete raames. MTÜ ja SA muude
tulude kasutamine ei ole piiratud. Kohustusliku kuluartikli ettekirjutamine
karistusähvardusega ei ole proportsionaalne rikkumisega. Võimalik on ettekirjutus ja
sunniraha kuni 3200 eurot (§ 73). Ka võib seaduse §-de 20 ja 30 alusel tühistada tegevus- ja
korraldusloa.
Paragrahv 84 tunnistatakse kehtetuks. Krediidilepingu sõlmimise keelu eesmärk on kaitsta
klienti emotsionaalse ja ebaadekvaatse käitumise eest, kuid väärteovastutus on
ebaproportsionaalne (võrdle nt SMS-laenu kerge kättesaadavus). Võimalik on ettekirjutus ja
sunniraha kuni 3200 eurot (§ 73). Ka võib seaduse §-de 20 ja 30 alusel tühistada tegevus- ja
korraldusloa. Võimalik on laen vaidlustada TsÜS §-de 86 ja 87 (tühine tehing) alusel.
Paragrahv 85 tunnistatakse kehtetuks. Hasartmängukorraldaja peab tegema mängijale selge
hoiatuse hasartmängudes osalemise sõltuvust tekitava iseloomu kohta ja esitama
mängusõltlastele abi osutavate organisatsioonide kontaktandmed. Karistatav on nende tegude
tegemata jätmine. Sätte eesmärk on kaitsta klienti sõltuvuse eest. Väärteokoosseis on
rikkumisega ebaproportsionaalne. Kui riiklik hooldus ongi vajalik, siis ei pea seda
karistusnormiga tagama. Võimalik on ettekirjutus ja sunniraha kuni 3200 eurot (§ 73). Ka
võib seaduse §-de 20 ja 30 alusel tühistada tegevus- ja korraldusloa.
Paragrahv 96 tunnistatakse kehtetuks. 2014. aastal jõustuva majandustegevuse seadustiku
üldosa seadusele vastavalt on väärteona karistatav keelatud kaubandusliku loterii
korraldamine muul eesmärgil kui kauba või teenuse müügi edendamiseks või kauba, teenuse
või nende pakkuja reklaamimiseks (seaduse § 90). Kehtiva redaktsiooniga võrreldes on
kustutatud majandustegevuse registris registreerimata kaubandusliku loterii korraldamine.
Sisulist erinevust redaktsioonide vahel ei ole. Võib piirduda ettekirjutuse ja sunnirahaga kuni
3200 eurot (§ 73). Ka võib seaduse §-de 20 ja 30 alusel tühistada tegevus- ja korraldusloa.
Paragrahvis 101, mis reguleerib menetlust, täpsustatakse sõnastust.

Hädaolukorra seadus
Seaduse § 56 lg 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Infoühiskonna teenuse seadus
Paragrahvi 16 lõige 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.
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Investeerimisfondide seadus
Seadust täiendatakse §-ga 3182, mis näeb ette vastutuse investeerimispiirangute rikkumise
eest. Muudatuse põhjuseks on KarS § 397 kehtetuks tunnistamine – kui seni oli
investeerimispiirangute rikkumine kuritegu, siis nüüd nähakse vastav vääretokoosseis ette
valdkonna eriseadustes.
Paragrahv 319 lg 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Isikuandmete kaitse seadus
IKS-i täiendatakse §-ga 401 nii, et haldusjärelevalve teostamise raames on AKI-l võimalik
pöörduda ettekirjutuse täitmata jätmise korral isikuandmete töötleja kõrgemalseisva asutuse,
kogu või isiku poole teenistusliku järelevalve korraldamiseks või ametniku suhtes
distsiplinaarmenetluse algatamiseks. Kõnesolev regulatsioon on vajalik eelkõige juhtudeks,
kui AKI ettekirjutust ei täida isikuandmete töötlejad, kellele ei saa määrata sunniraha (ATSS
§ 5 lg 1 ja IKS § 40 lg 2 kohaselt ei saa sunniraha rakendada riigiasutuste suhtes).
Teenistuslikku järelevalve teostaja või distsiplinaarmenetluse algatamise õigust omav isik on
kohustatud taotluse läbi vaatama selle saamisest alates ühe kuu jooksul ja esitama oma
põhjendatud arvamuse Andmekaitse Inspektsioonile. Kuna ühe kuu jooksul ei pruugi
menetluse lõpptulemusi veel teada (nt distsiplinaarkaristuse võib määrata hiljemalt kuue kuu
möödumisel päevast, kui distsiplinaarsüüteost sai teada isik, kellele süüdlane teenistusalaselt
allub), siis tuleb ka menetluse tulemustest AKI-t viivitamatult teavitada peale menetluse
lõpetamist.
IKS § 41 lg 4 muudetakse ja lisatakse AKI juhile võimalus esitada erakorralisi ettekandeid ka
õiguskantslerile. AKI saab nii IKS § 41 kui AvTS § 54 alusel õiguse esitada Riigikogu
põhiseaduskomisjonile kui õiguskantslerile aastaettekandeid ja vajadusel erakorralisi
ettekandeid. Tänases IKS-s ei ole aga erakorralist ettekannet õiguskantslerile ette nähtud.
IKS § 42 pealkiri muudetakse, kuivõrd kehtivas redaktsioonis on vastuolu pealkirja ja lg 1
vahel. Samuti tunnistatakse kehtetuks § 42 lõiked 3 ja 4, mis näevad ette menetluse sätted,
korrates sama seaduse § 44 teksti.
IKS § 43 tunnistatakse kehtetuks. Koosseis näeb ette vastutuse seaduses ettenähtud
isikuandmete kaitse turvameetmete või isikuandmete töötlemise muude nõuete rikkumise
eest, kui isikule on rikkumise kõrvaldamiseks tehtud Andmekaitse Inspektsiooni poolt
käesoleva seaduse § 40 alusel ettekirjutus ja seda ei ole täidetud. 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
§-d 40 ettenähtud teisi haldussunni meetmeid – sunniraha ja asendustäitmist. Riigiasutuse
suhtes, kelle suhtes ei saa kohaldada haldussundi, nähakse ette muud haldusõiguslikud
meetmed. Ka ei vasta koosseisu määratletusnõuetele, nähes ette vastutuse muu rikkumise eest.
Paragrahv 44 muudetakse, jättes välja lg 1 teksti (menetlus) ning lg 2 tekstist jäetakse välja
viide §-le 43.

Isikut tõendavate dokumentide seadus
ITDS § 363 tunnistatakse kehtetuks. Paragrahvi 363 näeb ette vastutuse hoolsuskohustuse
rikkumise eest – kui isik jätab isikut tõendavasse dokumenti kantud andmete muutmisest või
dokumendi kasutamiskõlbmatuks muutumisest, kaotsiminekust või hävimisest dokumendi
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väljaandnud valitsusasutuse teavitamata. Siseministeerium on välja töötamas ITDS muutmise
eelnõu, mille üheks eesmärgiks on sätestada sõnaselgelt isikule kohustus hoida talle välja
antud dokumenti hoolikalt ja kasutamiskõlblikuna. Muudatuse vajalikkus tuleneb muu hulgas
ka Ameerika Ühendriikide ja Eesti Vabariigi vahelise viisavabadusega seotud hindamisvisiidi
raames tehtud soovitustest. Dokumendi hoolika hoidmise kohustus on meede, mis suurendab
turvalisust, vähendades isiku sõnul väidetavalt kaotsi läinud, kasutuskõlbmatuks muutunud
või hävinud dokumentide kasutamise teel identiteedivargusi ja dokumendi võltsimisi. Samuti
distsiplineerib nimetatud kohustus inimest enda dokumendi eest enam hoolt kandma ning
olema tähelepanelikum – puudub seega vajadus kohustuse karistusõiguslikuks tagamiseks.

Jahiseadus
Paragrahvide 62 ja 63 koosseisudele on lisatud täiendav lõige juriidilise isiku vastutuse kohta,
mis ütleb selgelt, et tegu on alati karistatav füüsilise isiku poolt toimepanduna (lg 1) ning selle
eest võib vastutada ka juriidiline isik (lg 2). KarS-i põhimõtte kohaselt tuleb juriidilise isiku
vastutusele võtmiseks kontrollida füüsilise isiku tegevust ja füüsilise isiku tegevuse kaudu
kanda see üle juriidilisele isikule. Seega füüsilise isiku vastutus peab olema ette nähtud, isegi
kui kohustav norm kehtib oma olemuselt üksnes juriidilisele isikule.
Paragrahvi 65 lg 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Kaevandamisseadus
KaevS § 32 pealkiri ja tekst muudetakse Kaevandamise või kaeveõõne teisese kasutamise
nõuete rikkumine kujutab endast kuritegu KarS § 363 järgi (looduskasutusloata tegutsemine
või loanõuete rikkumine). Vastava koosseisu kohaldamise kohta on ka Riigikohtu lahend 3-11-66-12. Uue sõnastuse kohaselt jääb karistatavaks kaevandamise ja kaeveõõne teisese
kasutamise kohustusliku dokumentatsiooni koostamise nõuete rikkumine. Kuigi
dokumentatsiooni olemasolu on osaliselt tagatav ka haldussunniga, ei ole tervet koosseisu
siiski mõistlik kehtetuks tunnistada, kuna sellisel juhul võiks kaevandusettevõtjal olla
edaspidi odavam mitte tellida projektdokumentatsiooni siis, kui seadus ette näeb, vaid ainult
siis, kui järelevalve raames talle sellekohane ettekirjutus tehakse (kaalul on, kas kulutada igal
aastal ainuüksi dokumentatsioonile mitmeid tuhandeid eurosid või teha seda kord mitme aasta
jooksul, kuna haldusorgani haldusvõimekus ei võimalda ilmselt iga-aastast kontrolli igas
kaevanduses).
Seadust täiendatakse §-ga 321, mis näeb ette vastutuse õnnetusest teavitamata jätmise eest.
Kuna tegemist on valdkonnaga, kus õnnestusel võivad olla tõsised tagajärjed, on oluline, et
sellekohane info jõuaks pädevate asutusteni.
Paragrahv 34, mis reguleerib menetlust, sõnastust täpsustatakse.

Kaitseväeteenistuse seadus
Kehtetuks on tunnistatud menetlust puudutav säte.
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Kalandusturu korraldamise seadus
Paragrahvi 72 pealkiri ja lõige 1 muudetakse. Tarbija teavitamise nõuete rikkumine on
kõrvaldatav haldussunniga. Seaduse § 70 võimaldab teha ettekirjutuse.
Paragrahv 73 tunnistatakse kehtetuks. Karistus on ette nähtud kalandusturu korraldamise
abinõude rakendamiseks vajalike andmete esitamata jätmise eest – norm ei täpsusta, milliseid
andmeid konkreetselt silmas peetakse. Kui selle all peetakse silmas andmeid, mis on vajalikud
toetuste andmiseks, puudub vajadus karistusnormi ettenägemiseks. Samuti on võimalik 10.
peatükis sätestatud järelevalvemeetmete kohaldamine ning juhul kui tegemist on riikliku
järelevalve takistamisega, vastutus KarS § 279 või § 280 alusel.
Paragrahvi 74 tekstist jäetakse välja lg 1 (menetlus) ning täpsustatakse menetlusalluvust.

Kasuliku mudeli seadus
KasMS § 571 tunnistatakse kehtetuks. Leiutaja autorsus on kaitstud KarS § 219 alusel.
Leiutaja muude mittevaraliste õiguste kaitse on tagatud tsiviilvastutusega.
Paragrahv 572 (menetlus) tunnistatakse kehtetuks – seaduses ei ole enam vastutusnorme.

Kaubandustegevuse seadus
KTKS §-d 24, 25, 28, 30 ja 32 tunnistatakse kehtetuks. Tegutsemine nõuetele mittevastavas
tegevuskohas, müük nõuetekohaselt tähistamata tegevuskohas, müügipileti nõuete rikkumine,
müüginõuete rikkumine ja müügil saatedokumendi puudumine on rikkumised, mis on
kõrvaldatavad haldussunniga. Tegutsemiskoht on üldjuhul püsiv. Seaduse §-d 22 ja 23
võimaldavad teha ettekirjutuse ja kohaldada sunniraha 640 eurot. Vajaduse korral saab
kohaldada tarbijakaitseseaduse § 46 (kauba müügi või teenuse osutamise nõuete rikkumine).
Paragrahv 27 (müük ilma märketa registreeringus) muutub alates 1.01.2014 vastavalt
majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-le 91 kehtetuks.
Paragrahvist 33 jäetakse välja senine lg 1 ja menetlusalluvuse sätetes tehakse muudatused
vastavalt tühistatud paragrahvidele.

Kaugkütteseadus
KKütS § 33 tunnistatakse kehtetuks. Säte näeb ette vastutuse üksnes juriidilisele isikule, mis
ei ole karistusõiguslikult korrektne – juriidilise isiku süü saab tuvastada füüsilise isiku
tegevuse kaudu. Andmete muutumisest Konkurentsiameti teavitamata jätmisega ei kaasne
sellise õigushüve rünnet, mis peaksolema karistusnormiga tagatav. Tõsisematel juhtudel võib
juhindudes KKütS § 26 tegutsemisloa kehtetuks tunnistada, kui loa omaja ei vasta seaduses
esitatud nõuetele või ei täida seadust.
Paragrahv 34 tunnistatakse kehtetuks. Tegevusloa tingimuste täitmata jätmine on rikkumine,
mis on kõrvaldatav haldussunniga. Seaduse § 30 näeb ette asendustäitmise, sunniraha ja
tegevusloa tühistamise.
Paragrahv 35 tunnistatakse kehtetuks. Soojuse müük kooskõlastamata hinnaga on rikkumine,
mis on kõrvaldatav haldussunniga. Seaduse § 30 näeb ette asendustäitmise, sunniraha ja
tegevusloa tühistamise.
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Paragrahv 351 tunnistatakse kehtetuks. Piirihinna muutmise taotluse esitamata jätmine on
rikkumine, mis on kõrvaldatav haldussunniga. Seaduse § 30 näeb ette asendustäitmise,
sunniraha ja tegevusloa tühistamise.
Paragrahv 36 tunnistatakse kehtetuks. Võrku ühendamise kohustuse rikkumine on kõrvaldatav
haldussunniga. Seaduse § 30 näeb ette asendustäitmise, sunniraha ja tegevusloa tühistamise.
Paragrahv 37 (menetlus) tunnistatakse kehtetuks, seadusesse ei jää enam vastutusnorme.
Paragrahv 38, mis näeb arusaamatul põhjusel ette, et väärteo eest mõistetav rahatrahv laekub
riigieelarvesse, tunnistatakse kehtetuks.

Keeleseadus
Paragrahvi 34 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks. Esiteks näevad kehtivas sättes eri lõiked
ette vastutuse eri tegude eest, s.t moodustuks lõigetevaheline konkurents, mis ei ole
karistusõiguslikult korrektne. Samuti on tegemist liiga laia normiga, nähes ette vastutuse
eestikeelse tõlke võõrkeelsele tekstile sisulise või vormilise mittevastavuse eest võõrkeelse
audiovisuaalse teose üldsusele kättesaadavaks tegemisel – sisuliselt võiks selle normi alusel nt
karistada ka kõige väiksema tõlkevea eest filmi subtiitrites.
Paragrahvi 37 tekst muudetakse. Väärteona on ka edaspidi käsitatav see, kui tööandja jätab
töötaja suhtes keeleoskusnõude rakendamata. See tähendab nii seda, et tööandja ei ole
töötajale keelenõuet kehtestanud, kui ka seda, et tööandja ei ole suutnud tagada keelenõude
täitmist.
Töötaja puhul ei käsitata eesti keele ebapiisavat valdamist enam väärteona.
Keeleinspektsioonil on ka edaspidi võimalik teha ebapiisava eesti keele oskusega töötajale
ettekirjutus keeleoskuse omandamiseks või selle parandamiseks. Ettekirjutuse täitmise
tagamiseks võib inspektsioon rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses
sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 640 eurot. Sunniraha võib asendustäitmise ja
sunniraha seaduse kohaselt muuta ning seda võib rakendada korduvalt kuni ettekirjutuse
täitmiseni.
Keeleinspektsiooni järelevalvepraktika näitab, et ettekirjutus ja vajadusel sunniraha
määramine on piisavad, et mõjutada töötajat oma keeleoskust parandama ning nõutavat
tasemeeksamit sooritama.
Keeleseaduse § 38 lõige 1, milles reguleeritakse menetluse sätteid, tunnistatakse kehtetuks.

Kemikaaliseadus
KemS §-de 241 ja 246 sõnastust täpsustatakse, kitsendades vastutusala. Paragrahv 248
muudetakse, täpsustades menetlusalluvust.

Kiirgusseadus
Muudetakse §-de 65 ja 66 pealkiri ja lg 1. Paragrahvide uued redaktsioonid korrastavad
kooseisude sõnastust ning võimaldavad neid selgemalt piiritleda. KiS § 65 näeb ette vastutuse
radioaktiivset ainet sisaldava kauba valmistamise eest, § 66 aga kauba või muu materjali
ebaseadusliku üle piiri toimetamise eest.
Paragrahvi 69 lg 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.
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Kindlustustegevuse seadus
Seadust täiendatakse §-ga 2072, mis näeb ette vastutuse investeerimispiirangute rikkumise
eest. Muudatuse põhjuseks on KarS § 397 kehtetuks tunnistamine – kui seni oli
investeerimispiirangute rikkumine kuritegu, siis nüüd nähakse vastav vääretokoosseis ette
valdkonna eriseadustes.
Paragrahv 208 lg 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
KOKS § 662 lg 1 muudetakse, täpsustades vastutuse piire. Kehtiv heakorra ja kaevetööde
eeskirjade rikkumise koosseis ei vasta määratletusnõudele, tuues kaasa vastutuse tühisemagi
heakorraeeskirjade rikkumise eest. Ettepandav täiendus seob väärteokoosseisu seadusest
tulenevate kohustustega ning lisab täiendava tunnusena ohu. Vajaduse korral on võimalik
piirduda üksnes olulise ja kõrgendatud ohuga tõrjumisega vastavalt korrakaitseseadusele.
Muudetakse ka § 663, kitsendades vastutuse piire. Kehtiva redaktsiooni lõige 2 näeb ette
vastutuse tagajärje põhjustamise eest ka tahtlikult, need teod on aga niigi karistatavad KarS §
218 või 121 alusel. Mistahes loomapidamiseeskirja rikkumine ei peaks olema väärtegu
(õiguskantsler on juhtinud tähelepanu asjaolule, et loomapidamiseeskirjad peavad olema ette
nähtud seaduses). Paragrahvi 663 muudetud sõnastuse kohaselt järgneb väärteovastutus koerte
ja kasside pidamise eeskirjade rikkumise eest üksnes siis, kui see ettevaatamatusest põhjustas
varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse.
Paragrahvi 664 lg 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus
Paragrahv 672 tunnistatakse kehtetuks. Koosseis kordab KarS § 168. Paragrahvi lõige 3
kujutab endast sisulist regulatsiooni, mis ei saa paikneda vastutuse sättes. Kehtiv
karistusõigus ei võimalda väärteovastutuse korral rääkida solidaarsest vastutusest (lg 3 p 4).
Paragrahvid 671 lg 2 ning 673 lg 2, mis reguleerivad menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Kohanimeseadus
KNS §-d 27, 28 ja 29 tunnistatakse kehtetuks. Väärteokaristus ei vasta teo ebaõigussisule.
Kohanime kasutamise nõuete rikkumist saab kõrvaldada haldussunniga – seaduse § 26
võimaldab teha ettekirjutuse ja kohaldada sunniraha. Paragrahv 29 tunnistatakse kehtetuks,
sest seaduses ei ole enam väärteokoosseise.
Kollektiivse töötüli lahendamise seadus
Seaduse § 234 lõige 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.
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Konkurentsiseadus
Paragrahv 731 tunnistatakse kehtetuks – koosseis kattub KarS §-ga 279.
Paragrahvide 735, 736 ja 737 lõigetes 2 suurendatakse juriidilisele isikule ettenähtud
sanktsioonimäära 32 000 eurolt 400 000 euroni. Väärteoprejuditsiooni ärakaotamisel
tunnistatakse käesoleva eelnõuga kehtetuks KarS §-d 399 (turgu valitseva seisundi
kuritarvitamine), 401 (koondumise jõustamine koondumiseks loa puudumisel ja konkurentsi
kahjustav koondumine) ja 402 (olulist vahendit omava ettevõtja kohustuste täitmata jätmine)
– kõik need sätted nägid ette kriminaalvastutuse juhul, kui süüdlasele on sama teo eest
kohaldatud väärteokaristust. KarS-i vastavate paragrahvide kehtetuks tunnistamisel jäävad
nimetatud teod karistatavaks üksnes väärtegudena, mille eest on kehtivas seaduses ette nähtud
juriidilisele isikule kuni 32 000-eurone rahatrahv – see on kehtiva seaduse järgi ka
maksimaalne juriidilisele isikule mõistetav rahatrahv. KarS § 47 lg 2 muudatusega
suurendatakse väärtegude eest juriidilisele isikule ette nähtud karistuse ülemmäära 400 000
euroni (vt selgitused KarS § 47 lg 2 juures). Kuivõrd konkurentsivaldkond on üks nendest,
kus seni kehtiv karistuse ülemmäär ei ole kooskõlas võimaliku rikkumise raskusega, tuleb
sanktsioonimäärasid tõsta. Nt sõltuvalt valdkonnast, kus turgu valitsevat seisundit omav
ettevõtja tegutseb, võib tema käive olla väga suur, ulatudes mõnikord kümnete (või ka sadade)
miljonite eurodeni. Maksimaalselt 32 000-eurone rahatrahv ei ole konkurentsialaste
väärtegude puhul sellistele ettevõtjatele kuigi tõhusaks karistuseks ning ei täida üld- ega
eripreventiivset eesmärki.
Samuti võib koondumistega seonduvalt välja tuua, et tulenevalt konkurentsiseaduses
koondumiste osalistele sätestatud käibekriteeriumidest (käibed Eestis kokku peavad ületama 6
391 200 eurot ja vähemalt kahe koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 1 917
350 eurot) kuuluvad Konkurentsiameti eelneva kontrolli alla vaid koondumised, mille puhul
on tõenäoline mõju konkurentsi-olukorrale kaubaturgudel, millel koondumise osalised
tegutsevad. Sellest tulenevalt on oluline tagada, et ettevõtjad teataksid Konkurentsiametile
koondumise aluseks olevast tehingust enne selle jõustamist selleks, et amet saaks hinnata
võimalikke muutusi asjakohastel kaubaturgudel ja vajadusel konkurentsi kahjustavate mõjude
vähendamiseks või ärahoidmiseks anda koondumiseks luba üksnes teatud tingimustel või
koondumine keelata.
Oleks äärmiselt kahetsusväärne, kui ettevõtjad, kaaludes koondumisest teatamist, leiaksid, et
lihtsam on ära maksta kuni 32000-eurone väärteotrahv (st arvata see sisuliselt tehingukulude
hulka) ja viia koondumine läbi, kui küsida Konkurentsiametilt luba (riskides näiteks
koondumise keelamisega). On selge, et näiteks suurde rahvusvahelisse kontserni kuuluvale
äriühingule ei oleks isegi maksimaalselt 32 000-eurone rahatrahv ei hoiatav ega mõjus, samas
võivad suure käibega ettevõtjate ja suurte kontsernide koondumised oluliselt muuta kaubaturu
struktuure ning teatud juhtudel mõjutada kogu riigi majandust, mistõttu karistused peaksid ka
konkurentsiseaduses sätestatud kohustuste rikkumise eest olema tõhusad.
Kokkuvõtteks tuleb nentida, et rahatrahv peab preventiivse mõju omamiseks olema sedavõrd
kõrge, et määratav karistus ületab rikkumist kavandava ettevõtja jaoks rikkumisest eeldatavalt
saadava kasu. Euroopa Liidu konkurentsialaste õigusaktide kohaselt peavad liikmesriigid
tagama konkurentsieeskirjade rikkumise eest ettevõtjatele tõhusad karistused, sest
konkurentsialases järelevalves on ette nähtud Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide
konkurentsiasutuse paralleelsete pädevuste süsteem.
Eeltoodust tulenevalt tõstetakse KonkS §-des 735, 736 ja 737 konkurentsialaste väärtegude eest
trahvi ülemmäär seniselt 32 000 eurolt 400 000 euroni, sest arvestades karistatavate juriidiliste
isikute majanduslikku võimu, võib nende ettevõtjate õiguserikkumisel samuti olla tõsine mõju
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vastavale majandusvaldkonnale ning kahjustada paljude klientide (sh tarbijate) huve ja heaolu
ning seeläbi ka oluliselt avalikku huvi.
Paragrahvi 739 lg 1 muudetakse - sättes tuuakse erisus KarS § 81 lõikest 3. Kui reeglina on
väärtegude aegumistähtajaks 2 aastat, siis eriseadustes võib ette näha kuni 3-aastase
aegumistähtaja. Konkurentsialastel väärtegudel oli ka KarS § 81 kehtivas redaktsioonis ette
nähtud 3-aastane aegumistähtaeg, kuna sellised erisused on otsustatud viia eriseadustesse,
ongi vajalik käesolev muudatus.

Korruptsioonivastane seadus
KVS § 20 näeb ette deklaratsioonis valeandmete esitamise, mis kattub uue KarS § 280
koosseisuga, mistõttu tunnistatakse see kehtetuks. Paragrahvi 21 lg 1, mis reguleerib
menetlust, tunnistatakse kehtetuks.
Paragrahvi 21 lõike 2 teine lause muudetakse selliselt, et Kaitsepolitseiameti uurimisalluvuses
oleksid üksnes sellised väärteod, mis kasvavad välja ameti uuritud kriminaalmenetlustest.
KVS-s sätestatud väärtegude menetlemine on otstarbekas koondada üldjuhul Politsei- ja
Piirivalveameti menetlusalluvusse.

Krediidiasutuste seadus
Seadust täiendatakse §-ga 13417, mis näeb ette vastutuse investeerimispiirangute rikkumise
eest. Muudatuse põhjuseks on KarS § 397 kehtetuks tunnistamine – kui seni oli
investeerimispiirangute rikkumine kuritegu, siis nüüd nähakse vastav vääretokoosseis ette
valdkonna eriseadustes.
Seoses uue vastutussätte lisandumisega tuleb kehtetuks tunnistada menetlust reguleeriv
paragrahv (§ 13416) ning kehtestada see uuesti §-na 13418.

Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus
KultVS § 22 tunnistatakse kehtetuks. Tagasitoomiskohustuse rikkumise kõrvaldamiseks
piisab haldussunnist, väärteokaristus ei ole rikkumisega proportsionaalne. EL ei nõua samuti
sanktsiooni selliste rikkumiste eest. UNESCO kultuuripärandi kaitse konventsioon näeb ette
vajaliku koostöö.
Paragrahvis 23, mis näeb ette menetluse ja menetlusalluvuse, täpsustatakse sõnastust.

Kunstiteoste tellimise seadus
Paragrahvi 5 lõige 3, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus
LaevaRS § 973 muudetakse. KarS §-des 272 ja 273 on ette nähtud kuriteovastutus praktiliselt
samasuguste rikkumist eest (ebaseaduslik heiskamine ja kandmise kohustuse rikkumine).
Kuriteokoosseisud on otstarbekas tühistada ning näha ette ainult väärteovastutus.
Paragrahvi 974 lg 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.
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Lennundusseadus
LennS §-d 604 ja 608 tunnistatakse kehtetuks. Muudetakse § 605 pealkiri ja lg 1. Seadme,
rajatise või õhusõiduki rikkumine on asja kahjustamine ning karistatav KarS § 203 või 218
alusel. Paigutamisnõuete rikkumine ning lennuväljale või selle lähedusse omavoliline
ehitamine on otstarbekas paigutada ühte koosseisu.
Paragrahv 6011 tunnistatakse kehtetuks. Muudetakse § 6031. Mõlemad nimetatud koosseisud
käsitlevad sertifikaaditingimuste rikkumist, kuid ei ole loetud karistatavaks tegutsemist ilma
sertifikaadita, mistõttu see tunnus on lisatud. Ka on otstarbekas koosseisud kui sisult
lähedased liita.
Muudetakse § 6014 lg 2 sõnastust. Terviskahjustuse tekitamine on kuritegu KarS § 121 või
118 järgi ning selle toomine antud koosseisu kvalifikatsiooniks on tarbetu. Säilitatakse
varalise kahju tekitamine ettevaatamatusest.
Paragrahv 6021 tunnistatakse kehtetuks. Joobeseisundi tuvastamine võib toimuda kehtiva
korra kohaselt sundkorras.
Paragrahv 6029 tunnistatakse kehtetuks, muudetakse § 6012 sõnastust. Ühendatud on kaks
sarnase sisuga koosseisu – tehnilise rikkega ja lennukõlbmatut õhusõidukit puudutavad.
Paragrahvid 6026 ja 6034 tunnistatakse kehtetuks, muudetakse § 6022. Ühendatud on kolm
sisult sarnast koosseisu, mis kõik käsitlevad õhusõiduki hooldamist. Vastutuse pihustamine
erinevate koosseisude vahel ei ole millegagi põhjendatud.
Paragrahvis 6043, mis reguleerib menetlust ja menetlusalluvust, täpsustatakse sõnastust.

Liikluskindlustuse seadus
LKindlS § 661 lg 2 tunnistatakse kehtetuks. Tegemist on menetlust reguleeriva sättega.
Riigikogu menetluses on uue LkindlS eelnõu68 – kui viimane vastu võetakse, tuleb KarS-i
revisjoni eelnõust tulenevad muudatused teha juba uues redaktsioonis.

Liiklusseadus
Paragrahv 213 sätestab vastutuse mootorsõidukit juhtima lubamise eest sõidumeeriku
kasutamise nõudeid rikkudes. LS § 215 sätestab vastutuse autojuhile, kui viimane juhib
sõidukit, mis on varustatud sõidumeeriku tööd häiriva seadmega. Praktika näitab, et
sõidumeeriku tööd häiriva seadme kasutamist nõuavad autojuhtidel pigem tööandjad ise,
seega sätestatakse §-s 213 vastutus ka sõiduki omanikule manipuleerimisseadmega varustatud
sõiduki juhtima lubamise eest.
Paragrahvi 221 pealkiri ja lõige 1 muudetakse. Keelava fooritule ajal ristmikule või
ülekäigurajale sõitmise eest tuleb vastutus ette näha kõikidel juhtudel, seega ka jalgratturile ja
pisimopeedijuhile, sest tekitatakse kõikidel sellistel juhtudel samasugune oht.

68

http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=6e0f1d5b-ea7e-497d-b54a-9ba467f6884d&
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Seadust täiendatakse §-ga 2241. LS-i järgi loetakse sõiduõpetajat ja juhendajat küll juhiks,
kuid praktikas on tekkinud probleeme – kuna ei ole tuvastatud juhtimise fakti, ei ole kohus
õpetajat juhiks lugenud. Seetõttu nähakse ette eraldi vastutussäte joobes õppesõidu või
sõidupraktika läbiviimisele.
Paragrahvi 225 muudetakse, lisades tunnus teadvalt. Joobes isiku juhtima lubamine või
juhtimise üleandmine kujutab endast karistusväärset ebaõigust üksnes siis, kui lubaja oli isiku
joobest teadlik. Vastasel juhul kehtestataks objektiivne vastutus. Sellele on tähelepanu
juhtinud ka Riigikohus (RK 3-1-1-127-04).
Paragrahv 229 muudetakse, jättes välja vastutuse kiirusmõõtesüsteemi mõõtmistegevuse
takistamisele kaasaaitamise eest. Väärteole kaasaaitamine ei ole karistatav KarS § 23 alusel.
Koosseisu on kitsendatud – vastutus järgneb üksnes siis, kui rikkumine tegi võimatuks
õigusrikkumise andmete nõuetekohase dokumenteerimise või salvestamise.
.
Paragrahv 239 muudetakse. Kehtiv redaktsioon loeb karistatavaks ainult turvavööta sõitmise,
kuid ka mootorratta või mopeediga kiivrita või kinnirihmamata kiivriga (LS § 33 lg 4)
sõitmine on ohtlik. LS §-s 30 ettenähtud turvavahendite kasutamise nõuete rikkumistest on
just nimetatud kõige suuremat ohtu põhjustavad.
Paragrahvi 242 lõike 1 sanktsiooni ülemmäära alandatakse. Juhi poolt liiklusnõuete muu
rikkumine ilma kitsendavate tingimusteta ei vasta iseenesest määratletusnõuetele. Samas
sisaldavad LS-i nimetatud jaod rikkumisi, mille kõrvaldamine ainult haldussunniga ei ole
võimalik. Eelnõu koostamise ajal kaaluti erinevate karistamisväärsete rikkumiste
väljatoomist, kuid kuna neid on kokkuvõttes palju, poleks mõistlik ette näha eraldi nii suure
hulga vastutussätteid. Kuivõrd nn muud rikkumised võivad olla väikese ebaõigussisuga
(olulisematele rikkumistele on niikuinii eraldi väärteokoosseis ette nähtud), ei ole kehtiva
sanktsiooni ülemmäär põhjendatud.
Paragrahvid 256–258 tunnistatakse kehtetuks. Kehtiva redaktsiooni §-d 256–258 näevad ette
vastutuse sama ebaõigussisuga tegude eest; erinev on üksnes nende raskusaste. Vastutuse
astmestamiseks on sisuliselt põhjendatud, kuid selleks ei ole vaja moodustada eraldi
koosseise. Vastutussäte viiakse üle autoveoseadusesse.
Paragrahvis 263, mis reguleerib menetlust, täpsustatakse sõnastust.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on ette valmistanud liiklusseaduse ja
asjaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (13-1552), mis on jõudnud ministeeriumide
vahelise kooskõlastamise staadiumi
(https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/f8de02ad-37c0-4a23-8f5f-c581a7b79e69)
ning mille arengut tuleb käesoleva eelnõu edasisel menetlemisel arvesse võtta.

Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi
veterinaarjärelevalve seadus
LKVetJS § 60 näeb praegu ette vastutuse veterinaarnõuete või aretusnõuete rikkumise eest,
mis sellisel kujul ei vasta määratletusnõudele. Sätte pealkiri ja tekst muudetakse, jättes
koosseisust välja aretusnõuete rikkumine. Samas ei ole võimalik veterinaarnõuete rikkumise
osas koosseisu täpsustada, kuivõrd veterinaarnõudeid, mille üldiseks eesmärgiks on tagada
Eestisse saabuvate loomade hea terviseseisund ja loomsete saaduste ohutus inimese tervisele,
on LKVetJS-s väga palju. Samuti näevad EL vastava valdkonna õigusaktid oma lõpusätetes
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tavapäraselt ette kohustuse sätestada meetmed, et oleks võimalik isikuid karistada
veterinaarnõuete rikkumise eest. Paragrahvis 65, mis reguleerib menetlust ja
menetlusalluvust, sõnastust täpsustatakse.

Loomakaitseseadus
Seaduses asendatakse loomapidamisõiguse äravõtmine loomapidamise keeluga – vt ka KarS §
522 muudatused, samuti KarS §-de 481 ja 50 selgitused.
Paragrahv 664 muudetakse. Sättest jäetakse välja vastutus loomaga tehtava tehingu kohta
esitatavate nõuete rikkumise eest. Tehing on eraõiguslik instituut ning selle nõuete rikkumine
saab reeglina kaasa tuua eraõigusliku, mitte aga karistusõigusliku vastutuse. Nt looma
müümine või üleandmine alla 16 aasta vanustele isikutele jääb jätkuvalt keelatuks, kuid see ei
pea olema tagatud karistusõiguslikult. Kui tegemist on keelatud tehinguga, on see seaduse
kohaselt tühine.
Paragrahvis 6611, mis reguleerib menetlust, täpsustatakse sõnastust.

Loomatauditõrje seadus
Seaduse § 5810 lg 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Lõhkematerjaliseadus
Seadust täiendatakse §-dega 861 ja 862, mis näevad ette vastutuse vastavalt lõhkematerjalilao
või -tehase käitamisloata käitamise eest ning lõhketöö teostamise eest ilma lõhketöö
projektita. Kuna tegemist on rikkumistega, mis oma laadilt tulenevalt võivad kaasa tuua tõsise
ohu, on vaja ette näha süüteokoosseisud, haldusmenetluslike meetmetega reageerimisest võib
väheks jääda. Karistusväärne tegu on juba toime pandud, tegemist ei ole vältava või jätkuva
rikkumisega, mille osas saaks kohaldada haldussundi. Paragrahvile 87, mis näeb ette
vastutuse pürotehnilise toote Eestisse toomise nõuete rikkumise eest, lisatakse ka
lõhkematerjali sisseveoloata Eestisse toomise koosseis. Mõlemad teod on samasuguse
ohtlikkuse astmega ning puudub vajadus nende eristamiseks.
Paragrahvi 88 lõige 1 muudetakse. Kehtiva sätte kohaselt on sanktsioneeritud pürotehnilise
toote võõrandamise nõuete rikkumine üldiselt. Muudatuse kohaselt kitsendatakse rikkumist
võõrandamisega selleks õigust mitte omavale isikule (näiteks alaealisele), samas laiendatakse
rikkumise objekti ka lõhkematerjalile. Seoses süüteo ohtlikkusega (nt pürotehnika müümisega
alaealisele isikule võivad kaasneda tõsised tagajärjed, kui alaealine seda valesti käsitleb)
tõstetakse ka sanktsioonimäära 200 trahviühikult 300 trahviühikuni.
Paragrahvi 92 lg 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus
Seaduse § 50 lg 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.
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Maagaasiseadus
Paragrahvi 441 lisatakse füüsilise isiku vastutus – karistusõiguslikult saab juriidilise isiku
vastutuse tuvastada füüsilise isiku tegevuse kaudu. Füüsilise isiku vastutus puudub kehtivas
seaudses ka §-s 41, kuid kuna nimetatud säte tunnistatakse MsüS jõustumisel kehtetuks, ei ole
käesolevas eelnõus muudatust tehtud.
Paragrahv 42 tunnistatakse kehtetuks. Tegevusloa tingimuste täitmata jätmine on rikkumine,
mille kõrvaldamiseks piisab haldussunnist. Väärteokaristus ei ole rikkumisega
proportsionaalne. Seaduse § 39 võimaldab teha ettekirjutuse, kohaldada sunniraha ja tühistada
tegevusluba; § 40 võimaldab sundvõõrandamist.
Paragrahv 43 tunnistatakse kehtetuks. Gaasi kooskõlastamata müük on rikkumine, mille
kõrvaldamiseks piisab haldussunnist. Väärteokaristus ei ole rikkumisega proportsionaalne.
Seaduse § 39 võimaldab teha ettekirjutuse, kohaldada sunniraha ja tühistada tegevusluba.
Paragrahv 431 tunnistatakse kehtetuks. Võrguteenuse osutamine kooskõlastamata hinnaga on
rikkumine, mille kõrvaldamiseks piisab haldussunnist. Väärteokaristus ei ole rikkumisega
proportsionaalne. Seaduse § 39 võimaldab teha ettekirjutuse, kohaldada sunniraha ja tühistada
tegevusluba; § 40 võimaldab sundvõõrandamist.
Paragrahv 44 tunnistatakse kehtetuks. Võrku ühendamise kohustuse rikkumise
kõrvaldamiseks piisab haldussunnist. Väärteokaristus ei ole rikkumisega proportsionaalne.
Seaduse § 39 võimaldab teha ettekirjutuse, kohaldada sunniraha ja tühistada tegevusluba; § 40
võimaldab sundvõõrandamist.
Paragrahvis 45, mis reguleerib menetlust ja menetlusalluvust, täpsustatakse sõnastust.

Maakatastriseadus
Paragrahv 192 tunnistatakse kehtetuks. Maakasutuse nõuete rikkumise koosseis ei vasta
määratletusnõudele. Ka ei ole sisulist vajadust lugeda katastrinõuete rikkumist
karistusväärseks, sest kataster ise on teabelise tähendusega ning tal puudub õiguslik tähendus;
seega puudub siin kaitsmisväärne õigushüve. Vajaduse korral saab kohaldada haldussundi:
seaduse § 162 alusel saab teha ettekirjutuse ja peatada litsentsi. Vt ka KarS § 283 tühistamine.

Maaparandusseadus
Seaduse § 76 lg 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Maapõueseadus
Seadusele lisatakse § 682, mis näeb ette vastutuse loata kaevandamise eest. Muudatus on
tingitud KarS § 363 (keskkonnakaitseloata tegutsemine) muutmisest – kriminaliseeriva
tunnusena lisatakse §-i 363 olulise kahju tekkimise oht keskkonnale. Et loata kaevandamine
ka ilma ohu või kahju põhjustamiseta oleks karistatav väärteona, lisatakse § 682.
Paragrahvi 73 lõige 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.
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Mahepõllumajanduse seadus
Paragrahvi 20 sõnastust täpsustatakse – nähes täna ette vastutuse mahepõllumajanduse
valdkonnas tegutsemise kohta õigusaktides sätestatud nõuete rikkumise eest, on norm selgelt
liiga lai ning vastuolus määratletuspõhimõttega. Vastutus säilib üksnes selle eest, kui n-ö
mittemahedat toodet turustatakse teadvalt mahedana.
Seaduse § 21 lg 1 tunnistatakse kehtetuks.

Majandusvööndi seadus
MVS § 161 tunnistatakse kehtetuks. Koosseisus loetletud teod (ebaseaduslik kalapüük,
merekeskkonna reostamine jm) on väärtegudena karistatavad muude seaduste järgi, nt
kalapüügiseadus, jäätmeseadus, meresõiduohutuse seadus jm. Teatud juhtudel saab seaduse §
10 alusel peatada uuringud ja kuulutada loa kehtetuks. Kuna seadusesse ei jää enam
väärteokoosseise, tuleb ka § 162 kehtetuks tunnistada.

Makseasutuste ja e-raha seadus
Seadust täiendatakse §-ga 1161, mis näeb ette vastutuse investeerimispiirangute rikkumise
eest. Muudatuse põhjuseks on KarS § 397 kehtetuks tunnistamine – kui seni oli
investeerimispiirangute rikkumine kuritegu, siis nüüd nähakse vastav vääretokoosseis ette
valdkonna eriseadustes.
Paragrahvi 117 lg 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Maksukorralduse seadus
MKS § 1532 tunnistatakse kehtetuks ning muudetakse § 1531. Maksu maksmisest
kõrvalehoidmise (§ 1531) ja maksukelmuse (§ 1532) ühendamine ja § 1531 uues sõnastuses
kehtestamine on tingitud KarS-i analoogiliste §-de 3891 ja 3892 ühendamisest. Ettepandav §
1531 uus tekst vastab KarS § 3891 uuele tekstile.
Muudetakse § 154 lg 1 sõnastust. Koosseis iseenesest on vajalik, kuid sellest tuleb välja jätta
osa tegusid, mis on karistatavad KarS § 280 uue ettepandava redaktsiooni järgi (valeandmete
esitamine). Tunnus muul viisil maksuhalduri tegevuse takistamine tuleb välja jätta kui
määratletusnõudele mittevastav.
Muudetakse § 1551 sõnastust. Koosseisutegudele on lisatud tunnus või selle alusel kehtestatud
õigusaktides. Välja on jäetud subsidiaarsus § 1532 suhtes, sest see säte on kehtetuks
tunnistatud.
Paragrahv 1552 muudetakse. Lisatud tunnus muudab teo karistatavaks ainult tahtlikult toime
panduna, välistades seega hooletusest või tähelepanematusest tingitud väärkäitumise.
Paragrahv 157 tunnistatakse kehtetuks. Karistatav tegu on hasartmängumaksu tasumist
kinnitava Maksu- ja Tolliameti otsuseta hasartmängu korraldamine. Kui korraldajal on kõik
sisulised nõuded täidetud, siis formaalse nõude rikkumine ei ole väärteokaristusega
proportsionaalne. Käesoleva seaduse § 67 näeb ette võimaluse hoiatuseks ja sunnirahaks;
hasartmänguseaduse § 20 võimaldab tunnistada tegevusloa kehtetuks.
Paragrahvid 158 ja 159 tunnistatakse kehtetuks. Veoauto registreerimistunnistuse ümber
vormistamata jätmine või ümber vormistamata jäetud registreerimistunnistusega raskeveoki
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kasutamine on rikkumine, nagu ka maksu kohta tõendi väljastamata jätmine on rikkumised,
mille kõrvaldamiseks piisab haldussunnist. MKS § 67 näeb ette võimaluse hoiatuseks ja
sunnirahaks.
Paragrahvi 162 lg 1 muudetakse – sättes tuuakse erisus KarS § 81 lõikest 3. Kui reeglina on
väärtegude aegumistähtajaks 2 aastat, siis eriseadustes võib ette näha kuni 3-aastase
aegumistähtaja. Maksualastel väärtegudel oli ka KarS § 81 kehtivas redaktsioonis ette nähtud
3-aastane aegumistähtaeg, kuna sellised erisused on otsustatud viia eriseadustesse, ongi
vajalik käesolev muudatus. Kolmeaastane aegumistähtaeg ei ole siiski vajalik kõigi MKS
vastavas peatükis toodud maksualaste väärtegude puhul – valik on tehtud lähtuvalt sellest,
milliste väärtegude menetlemine on praktikas keerulisem ja seega ka aeganõudvam.

Meditsiiniseadme seadus
Paragrahv 38 tunnistatakse kehtetuks – valeandmete esitamisega seonduv süüteokoosseis on
ette nähtud KarS §-s 280. Kehtiv säte näeb ette vastutuse üksnes juriidilisele isikule, mis ei
ole karistusõiguslikult õige – lähtudes laristusseadustiku üldosast toimub juriidilise isiku süü
tuvastamine füüsilise isiku tegevuse hindamise kaudu.
Paragrahvis 40, mis reguleerib menetlust, täpsustatakse sõnastust.

Meresõiduohutuse seadus
Paragrahv 85, mis näeb ette vastutuse tõkkeparvede ja palgisadamate ülesseadmise ning
paigaldamise korra rikkumise eest, tunnistatakse kehtetuks, sest sellist korda ei ole
kehtestatud.
Paragrahv 89 tunnistatakse kehtetuks – joobeseisundi tuvastamine võib toimuda kehtiva korra
kohaselt sundkorras. Vastav säte on tühistatud ka liiklusseadusest juba 2009. aastal.
Paragrahvid 91 ja 92 tunnistatakse kehtetuks. Meretranspordivahendite kasutamise nõuete
rikkumine on karistatav teiste koosseisude alusel, nt suitsetamiseks keelatud kohad ning
keelatud kohas suitsetamise karistatavuse sätestab tubakaseadus. Laeva sisseseade on
käsitatav asjana ja seega on selle kahjustamise korral rakendatavad asja kahjustamise
koosseisud KarS §-des 203 ja 218. Sama kehtib ka signalisatsiooni- ning siderajatiste ja seadeldiste kohta.
Paragrahv 9419 tunnistatakse kehtetuks. Norm on arusaamatu – laeva korduv kinnipidamine ei
ole koosseisutegu ega alus karistamiseks. Karistamine saab aset leida konkreetse rikkumise
eest, mis peab olema koosseisus kajastatud.
Seaduse § 9426 lõige 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Mikrolülituse topoloogia kaitse seadus
MTKS §-d 621 ja 622 tunnistatakse kehtetuks. Autori isiklike õiguste rikkumise eest on ette
nähtud tsiviilvastutus. Autorsuse rikkumine on karistatav KarS § 219 järgi, mis nimetab
mikrolülituse topoloogiat expressis verbis. Väärtegu on marginaalse iseloomuga. Isiklike
õiguste rikkumine piirdub autori nime avaldamise õiguse rikkumisega, mis on vaidlustatav
tsiviilkorras. Kuna seadusesse ei jää enam väärteonorme, tunnistatakse ka menetlust
reguleeriv säte (§ 622) tervikuna kehtetuks.
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Muinsuskaitseseadus
Paragrahve 45–47 täiendatakse lõikega 3, mis näeb ette katse karistatavuse. Katse karistatavus
võimaldab muinsuskaitsel sekkuda kaitsealust objekti kahjustama asuva isiku tegevusse õigel
ajal, et hoida ära kahju objektile.
Paragrahv 48 tunnistatakse kehtetuks. Mälestise või ehitise kahjustamine on karistatav
väärteona KarS § 218 ja kuriteona olulise kahju tekitamise korral § 203 alusel.
Paragrahvis 49, mis näeb ette menetluse, täpsustatakse sõnastust.

Mõõteseadus
MõõteS §-d 41, 45 ja 47 tunnistatakse kehtetuks. Nimetatud koosseisud kujutavad endast
rikkumisi, mille lahendamiseks piisab haldussunnist. Seaduse § 38 võimaldab teha
ettekirjutuse ning kohaldada asendustäitmist ja sunniraha.
Paragrahvidele 411 ja 46 lisatakse kitsendava tunnusena olulise kahju tekitamine. Kahju
tekitamise lisamine on vajalik, kuna mitte iga rikkumine ei ole tarbijale kahjulik. Kahju tekib
nt mõõtevahendi metroloogilise kontrolli täitmise nõude rikkumise tagajärjel, kui tarbija on
maksnud tegelikult mkasmisele kuuluvast rohkem kommunaalmakseid, kandes seeläbi
varalist kahju. Olukordades, kus kahju ei tekitata, kuid on rikutud siiski kehtivaid nõudeid, on
võimalk nõuete rikkujat riikliku järelevalve korras nõuete täitmisele suunata läbi ettekirjutuse
tegemise.
Paragrahvi 42 kitsendatakse, säilitades vastutuse üksnes hoiatuskleebise rikkumise või
eemaldamise eest – sellisel juhul on tegemist riigipoolse menetlusliku otsuse raames
paigaldatud märgisega, mis on paigaldatud nõuetele mittevastavale mõõtevahendile.
Paragrahvis 48, mis sätestab menetluse, täpsustatakse sõnastust.

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
Seaduse § 49 lõige 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.
Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus
Paragrahvis 7 asendatakse sõna „politseiasutusele“ sõnaga „Politsei- ja Piirivalveametile“ –
tegemist on terminite ühtlustamisega seadustes.
NPALS § 152 tunnistatakse kehtetuks. Narkootilise aine käitlemiseeskirjade rikkumist on
võimalik kõrvaldada haldussunniga – seaduse § 121 võimaldab teha ettekirjutuse ning
kohaldada asendustäitmist ja sunniraha. Kui käitlemiseeskirjade rikkumise tõttu sattus
narkootikum ettevaatamatusest käibesse, vastutab isik kuriteo eest KarS § 190 alusel.
Paragrahvi 153 sätet, mis reguleerib menetlust, täpsustatakse.
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Noorsootöö seadus
NTS § 16 tunnistatakse kehtetuks. Piirangu rikkumine on karistatav väärteona ka KarS §
1791 alusel. Puudub igasugune vajadus kahe peaaegu kokkulangeva koosseisu järele.
Samasisulise noortega töötamise piirangu rikkumise eest põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses,
koolieelse lasteasutuse seaduses ja kutseõppeasutuse seaduses eraldi väärteovastutust ette
nähtud ei ole.
Paragrahv 17, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks, seaduses ei ole enam
vastutusnorme.

Patendiseadus
PakS § 601 tunnistatakse kehtetuks. Autori isiklike õiguste rikkumise eest on ette nähtud
tsiviilvastutus. Autorsuse rikkumine on karistatav KarS § 219 järgi. Väärtegu on marginaalse
iseloomuga. Isiklike õiguste rikkumine piirdub autori nime avaldamise õiguse rikkumisega,
mis on vaidlustatav tsiviilkorras.
Paragrahv 602, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks, seaduses ei ole enam
vastutusnorme.

Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise
seadus
PortS § 151 tunnistatakse kehtetuks. Pornograafilise sisuga või vägivalda või julmust
propageeriva teose levitamise või demonstreerimise nõuete rikkumise saab kõrvaldada
haldussunniga – seaduse § 14 võimaldab teha ettekirjutuse ning peatada või tunnistada
kehtetuks tegevusloa.
Postiseadus
PostiS § 48 tunnistatakse kehtetuks. Universaalse teenuseosutaja kohustuse rikkumine on
kõrvaldatav haldussunniga. Seaduse § 44 võimaldab teha ettekirjutuse ja kohaldada sunniraha;
§-de 19 ja 20 alusel on võimalik on ka tegevusloa kehtivuse peatamine ja kehtetuks
tunnistamine.
Paragrahv 49 tunnistatakse kehtetuks. Postivõrgu õigusliku aluseta kasutamine on kõrvaldatav
haldussunniga. Seaduse § 44 võimaldab teha ettekirjutuse ja kohaldada sunniraha; §-de 19 ja
20 alusel on võimalik on ka tegevusloa kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine.
Paragrahv 50, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks, seaduses ei ole enam
vastutusvorme.

Punase risti nimetuse ja embleemi seadus
Paragrahv 13 tunnistatakse kehtetuks. Nimetuse ja embleemi väärkasutus on relvakonflikti
või sõjaseisukorra ajal karistatav kuriteona, sest sellisel juhul kätkeb rikkumine endas
märkimisväärset ohtu. Seevastu rahuajal puudub vajadus karistamiseks. Asendustäitmise ja
sunniraha mehhanismid võimaldavad efektiivselt rikkumise kõrvaldada. Tegemist ei ole ka
niivõrd ulatusliku rikkumisega, et mingi juhusliku üksikjuhtumi esinemisel selle karistamata
jätmine ei mõjutaks tuntaval määral avalikku usaldust Punase Risti sümbolite vastu ega rikuks
nende sümbolitega lubatavat turvatunnet relvakonfliktis.
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Paragrahvi 14 sõnastust muudetakse. Rahuajal piisab KarS-s ettenähtud asja rikkumise ja
hävitamise koosseisust ning konkreetse sümboli valdajale tema vara rikkumisega tekitatud
kahju osas tsiviilõiguslikust vastutusest. KarS § 105 näeb ette kuriteovastutuse väärkasutuse
eest. Seega järgneb edaspidi vastutus § 14 alusel üksnes relvakonfliktis või sõjaseisukorra ajal
toime pandud rikkumise eest. Koosseisust jäetakse välja sõna määrimise, kuivõrd
sõjaseisukorra ajal embleemi määrimise eest karistamine oleks liialdus. Säilib vastutus
embleemi rikkumise eest – rikkumine tähendab mh kahjustamist, kõlbmatuks muutmist69.
Embleemi määrimine ei pruugi takistada selle kasutamist eesmärgipäraselt ja muude nõuetega
kooskõlas olevalt. Selliselt määrimine, et märk ei ole enam nt loetav või äratuntav, võib
moodustada ka embleemi rikkumise koosseisu.
Paragrahvis 15, mis reguleerib menetlust, täpsustatakse sõnastust.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
PGS § 14 tunnistatakse kehtetuks. Tegemist on ebaõnnestunud sõnastusega – see ei vasta
vastutusnormi ülesehitusele ja on sisult ka KarS-i üldosaga vastuolus (nt üldkasuliku töö
määramine).

Põllumajandusloomade aretuse seadus
PÕLAS §-d 35–37 ja 39–41 tunnistatakse kehtetuks. Tegemist on mitmesuguste tõuaretust
käsitlevate eeskirjade, nt arvestuse, tõuraamatu pidamise, aretusmaterjali käitlemise jms
rikkumisega, mida saab kõrvaldada haldussunniga. Seaduse § 32 võimaldab teha ettekirjutuse
ning kohaldada asendustäitmist ja sunniraha. Ka ei vasta § 35 määratletusnõudele, nähes ette
vastutuse tunnustamata isikuna tegutsemise eest.
Paragrahvid 38 ja 42 tunnistatakse kehtetuks. Koosseisud näevad ette vastutuse ebaõigete
andmete esitamise ja andmete tähtajaks esitamata jätmise eest. Valeandmete esitamine on
karistatav KarS § 280 uue ettepandava redaktsiooni alusel.
Paragrahv 43 tunnistatakse kehtetuks, seaduses ei ole enam väärteokoosseise

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
RahaPTS §-de 57, 571 ja 572 subjektide hulka lisatakse juhtivtöötaja – seadus nõuab
hoolsusmeetmeid kohustatud isikult olenemata sellest, kas tegemist on asutuse töötaja,
juhatuse liikme või muu isikuga.
Paragrahvi 60 lg 1 sõnastust muudetakse. Teavitamiskohustuse rikkumine hõlmab nii
mitteteatamise kui ka valeandmete esitamise, mistõttu puudub vajadus neid tunnuseid
eristada. Puudub ka vajadus loetleda subjekte, sest subjekt saab olla ainult see isik, kellel
lasub vastav kohustus. Kõnealune koosseis on erinorm KarS § 280 lõikes 1 sätestatud
üldkoosseisu suhtes
Paragrahv 65 lg 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.
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Rahuaja riigikaitse seadus
RRKS § 281 tunnistatakse kehtetuks. Suuremas osas katavad koosseisus kirjeldatud teo
erinevate varavastaste süütegude koosseisud, mille suhtes see väärteokoosseis on käsitatav
erinormina. See võib viia soovimatu tagajärjeni, et kuriteo tunnustega teo toime pannud
mobilisatsioonivaru hoidjat karistatakse üksnes väärteo eest.
Paragrahv 282, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks, seaduses ei ole enam
väärteonorme.

Rahvahääletuse seadus
Seaduse § 611 lg 2, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Rahvatervise seadus
RTerS § 181 tunnistatakse kehtetuks. Paragrahvis sätestatud koosseis ei vasta
määratletusnõudele. Karistatavat tegu ei ole võimalik tuvastada, kui koosseis ütleb lihtsalt, et
karistatakse rahvatervise seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete rikkumise eest.
Sellisel kujul on norm määratletuspõhimõttega selgelt vastuolus.
Käesoleva eelnõu edasise menetluse käigus tuleb üle vaadata ka rahvatervise seaduse ja
riigilõivuseaduse muutmise seadusega (436 SE70) tehtavad muudatused.
Rahvusvahelise sanktsiooni seadus
Paragrahv 25 lõige 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise seadus
Paragrahv 172 tunnistatakse kehtetuks – koosseis kattub KarS §-ga 279.
Seaduse § 173 lg 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Raudteeseadus
Paragrahvi 79 tekst muudetakse. Kustutatud on 1. teoalternatiiv, mis näeb ette vastutuse
raudteest loomveokitega ülesõitmise või kariloomade üleajamise nõuete rikkumise eest.
Lisaks RdtS-le on loomveokitega ülesõit ja kariloomade üleajamine samal ajal reguleeritud ka
liiklusseadusega (§ 2 punktid 19 ja 28, § 71, § 86, § 232 ja § 259). Eeltoodust tulenevalt
puudub vajadus RdtS-is vastava sätte hoidmiseks. Võõra asja rikkumine või hävitamine on
kuriteona karistatav KarS § 203 alusel, kui tekkis oluline kahju, alla olulise kahju määra
korral aga väärteona KarS § 218 alusel. RdtS §-s 79 säilib üksnes vastutus omaniku või
valdaja poolt raudtee või raudteerajatise kahjustamise eest, kui sellega tekitati oht inimese
elule või tervisele või oluline varaline kahju või kui sellega ohustati raudteeliiklust.
Paragrahvi 80, mille kohaldamisala on praegu liiga lai, täiendatakse ohu tunnusega.
70
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Paragrahv 82 tunnistatakse kehtetuks, kuna
haldussunniga.

registreeringu olemasolu on tagatav

Lisatakse uus säte – § 821, mis näeb ette vastutuse kaitsevööndis nähtavuse piiramise või
tulekahju tekitamise eest. Kuna iga nähtavuse piiramine või tulekahju tekitamine ei pruugi
otseselt raudteeliiklust takistada, on esitatav ettepanek seotud konkreetse tagajärjega.
Tulekahju on vajalik lisada põhjusel, et tuleohutuse seadus kehtestab küll vastutuse ehitise
tuleohutusnõuete rikkumise eest (§ 44) ja põlevmaterjali ladustamise tuleohutusnõuete
rikkumise eest (§ 48), kuid need vastutused ei kata kõiki juhtumeid. Näiteks veeremi
piduriklotsid – kuigi enamus kasutatavaid piduriklotse on uuemat tüüpi, on veel kasutuses
vanemat tüüpi piduriklotse, mis tekitavad sädemeid ja millele peavad tulekahju tekitamise
vältimiseks olema paigaldatud sädemepüüdjad. Samuti peab raudtee kaitsevööndis olema
taimestik hooldatud viisil, et see tagaks liiklusohutuse – lisaks nähtavust piiravate võsa, okste
jms eemaldamisele ka tuleohtlike kuivanud puude, okste jms ärakorjamine.
Paragrahv 83 muudetakse – kehtiv redaktsioon registreerimata raudteeveeremi
raudteeliikluses kasutamise kohta käsitleb mitme eri nurga alt ühte ja sama koosseisu, millest
tulenevalt piiritletakse kogu koosseis lühidalt registreerimata raudteeveeremi raudteeliikluses
kasutamisega.
Paragrahvi 84 (ohtlike ainete või esemete veonõuete rikkumine) täiendatakse täiendava
tunnusega – kui põhjustati oht inimese elule või tervisele või olulise kahju oht varale.
Paragrahv 85 tunnistada kehtetuks. Koosseis ei tulene seadusest ega selle alusel antud
õigusaktist. Tegemist on teenuse osutaja ja tarbija vahelise lepingulise suhtega, mistõttu
normi ületava käsipagasi kaasavõtmise korral rongi tuleks maksta leppetrahvi VÕS 8. ptk 3.
jao alusel.
Paragrahv 87 tunnistatakse kehtetuks ja § 86 muudetakse. Uues § 86 koosseisus on ühendatud
senise kahe koosseisu teod, mis kõik seisnevad raudteetranspordivahendite kasutamise nõuete
rikkumises reisija poolt. Välja on jäetud keelatud kohas suitsetamine, sest see on niigi
karistatav TubS § 49 alusel. Ka vaguni sisseseade jms rikkumine on karistatav asja
kahjustamisena KarS §-de 203 ja 218 alusel ega vaja eraldi sätestamist haruseaduses.
Paragrahv 88 muudetakse ja täiendatakse subjektide ringi – kehtiva § 88 kohaselt on
süüteokorras karistatav raudteeveeremi juhi poolt raudteeliikluse nõuete rikkumine. Samas
osalevad raudteeliikluse nõuete täitmises ka vedurijuhi abi ning muud raudteeohutuse ja
raudteeliikluse juhtimise eest vastutavad isikud. Nimetatud isikute samaväärsed rikkumised ei
ole kehtiva RdtS-i kohaselt süüteokorras karistatavad. Samas on ka nende isikute poolt toime
pandav RdtS § 88 kohane rikkumine oma sisult sama mis raudteeveeremi juhi poolt toime
pandav rikkumine.
Paragrahv 92 tunnistatakse kehtetuks, § 91 pealkiri ja tekst muudetakse. Uue § 91 näol on
tegemist kahe sarnase teo ühendamisega ühte koosseisu.
Paragrahvid 96 ja 97 tunnistatakse kehtetuks. Paragrahvi 95 pealkiri ja tekst muudetakse.
Uude § 95 koosseisu on koondatud erisubjekti – raudteeveeremi tehnoseisundi või käitamise
või raudteeliikluse juhtimise eest vastutava isiku – kolm tegu, mis seisnevad sellise isiku
lubamises vedurit juhtima või abiülesandeid täitma, kes seda teha ei tohi.
Paragrahvid 98, 99 ja 108 tunnistatakse kehtetuks. Nimetatud koosseisude näol on tegemist
tehnilist laadi või töökorralduslike küsimustega (Tehnilise Järelevalve Ametiga
kooskõlastamata jätmine, raamatupidamiseeskirjad jms), mida saab lahendada haldussunniga.
Seadus näeb ette rohked võimalused ettekirjutusteks, tegevusloa tühistamiseks jms (nt §-d 17,
33, 34, 42, 78).
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Paragrahv 1001 tunnistatakse kehtetuks. Nimetatud sätted ei vasta määratletusnõudele, sest ei
kirjelda konkreetset tegu – § 1001 viitab ainult Euroopa Liidu Nõukogu määrusele
nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (määrus nõuab küll riikidelt karistuste
kehtestamist, kuid need ei pea olema karistusõiguslikud, karistuse näitena on nimetatud ka
kohustust maksta hüvitist);
Paragrahvi 103 sõnastust täpsustatakse, lisades senisele liiga laiale koosseisule (§ 103 loeb
karistatavaks raudtee tehnokasutuseeskirja rikkumise) täiendava tunnusena ohu inimese elule
või tervisele või olulise kahju ohu varale või kui rikkumisega ohustati raudteeliiklust.
Varalise kahju oht on piiritletud olulise kahjuga – reeglina kohaldub niikuinii võlaõiguslik
vastutus ning pole vajadust ette näha vastutust väiksema kahju korral.
Paragrahvid 102 ja 106 tunnistatakse kehtetuks, § 101 pealkiri ja tekst muudetakse. Vastutus
on kehtivas redaktsioonis pihustatud üksikute kasuistlikult moodustatud koosseisude vahel.
Uus § 101 hõlmab kolm tegu, mis käsitlevad raudteeliikluse ja kaubaveo korraldamist.
Paragrahvi 109 sõnastust täpsustatakse, lisades senisele liiga laiale koosseisule täiendava
tunnusena ohu.
Paragrahvi 110 sõnastust täpsustatakse – selline tegevus on võimalik ainult raudtee omaniku
või valdaja poolt, kolmandatel isikutel selline võimalus puudub.
Paragrahvi 1101 sõnastust muudetakse. RdtS § 1101 on sidunud kontrollplommi või -kleebise
eemaldamise või rikkumise ettekirjutuse täitmise eesmärgil paigaldatud tõkisega.
Kontrollplommi või -kleebist võib paigaldada ka juhul, kui ametiisik ei ole ettekirjutust
andnud, kuid on olemas alus vastava tõkise paigaldamiseks (näiteks olukorra fikseerimiseks).
Sellisel juhul aga ei järgne tõkise eemaldamisele või rikkumisele kehtiva koosseisu kohaselt
süüteomenetlust. Selline erinev lähenemine ei ole põhjendatud.
Paragrahvis 111, mis reguleerib menetlust, täpsustatakse sõnastust.

Ravimiseadus
RavS § 111 tunnistatakse kehtetuks. Riikliku järelevalve takistamise koosseis on ette nähtud
KarS §-s 279 (vt ka KarS § 279 muudatused). Samuti on kehtiva normi puuduseks see, et see
näeb ette vastutuse üksnes juriidilisele isikule – see on aga vastuolus karistusõiguse
põhimõttega, mille kohaselt on juriidilise isiku süü võimalik tuvastada füüsilise isiku tegevuse
kaudu.
Paragrahvis 112, mis reguleerib menetlust, täpsustatakse sõnastust.
Reklaamiseadus
Paragrahvides 33–35 ette nähtud juriidilise isiku sanktsioonimäära tõstetakse 3200 eurolt
10 000 euroni. Haldussundi on vahel võimatu reklaami puhul kasutada tulenevalt
reklaamkampaania pikkusest ja ärakuulamiskohustusest, siis on vajalik olukorra
reguleerimiseks väärteomenetlus. Samas 3200€ trahv ei täida ilmselgelt oma eesmärki,
kuivõrd reklaamkampaaniaga saadava kasu nimel kirjutatakse vastav summa juba eos
reklaamkampaaniasse. Tarbijakaitseametil on olnud praktikas juhtumeid, kus
reklaamiagentuuri esindaja on selgitanud, et mahuka ja rahaliselt kuluka kampaania
eelarvesse on arvestatud ka võimalik trahviraha. Sellist tendentsi võib pidada tõsiseks
ohumärgiks, karistusmäära tuleks suurendada selliselt, et sellel oleks ka ennetav eesmärk.
Seepärast tuleks karistuse määr tõsta sellisele tasemele, et paneks reklaami tellijaid, teostajaid
ja ka avaldajaid hoiduma sellise teo toimepanemisest.
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Paragrahvi 36 lg 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Relvaseadus
Paragrahv 896 tunnistatakse kehtetuks – norm kattub KarS §-ga 279.
Paragrahv 8913 muudetakse. KarS §-de 418 ja 4181 sõnastused välistavad expressis verbis
nende kohaldamise „padrunite ebaolulises koguses ebaseaduslik käitlemisele“. Seaduseandja
mõtte kohaselt peaks sellised teod olema karistatavad RelvS § 8913 järgi väärteona (RKKK 31-1-40-11 p 16.1). Samas on vastav väärteokoosseis sõnastatud järgmiselt:
„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 kohaldada
RelvS §-s 891 olevat nn üldväärteonormi, selline õiguslik konstruktsioon sisaldab aga mitmeid
probleeme. Tekkinud olukorra lahenduseks sõnastatakse vastav väärteokoosseis järgmiselt:
„Tulirelva laskemoona ebaolulises koguses ebaseadusliku käitlemise eest …“.
Teine nende 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 § 418-4181 kui ka RelvS § 8913 räägivad kitsalt ebaolulises koguses „padrunitest“, mitte
laskemoonast laiemalt. Püssirohi võib RelvS-i 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).
Edasiste segaduste vältimiseks kasutatakse eelnõus nii RelvS §-s 8913 kui KarS §-des 418 ja
4181 „padrunite“ asemel terminit „laskemoon“.

Riigihangete seadus
RHS § 111 lõike 3 punktides sätestatud väärteokoosseisud kas tunnistatakse kehtetuks,
muudetakse või sätestatakse eraldi paragrahvides. RHS § 111 lõike 3 p-s 1 sätestatud väärtegu
tunnistatakse kehtetuks. Igasuguse nõuete rikkumise eest karistuse ettenägemine ei ole
põhjendatud.
Lõike 3 punktis 2 sätestatud väärtegu (taotleja või pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata
jätmine, kui RHS-s on selline kohustus sätestatud ja hankijale on teada kohustusliku
kõrvaldamise aluse esinemine taotleja või pakkuja suhtes) sätestatakse muudatuse kohaselt
RHS §-s 111. Koosseisust jäetakse välja hankija teadmise tuvastamise kohustus. RHS §-st 38
tuleneb hankijale kohustus kontrollida kõrvaldamise aluste puudumist. Kui hankija on
hankemenetlusest jätnud kõrvaldamata taotleja või pakkuja, kellel esineb hankemenetlusest
kõrvaldamise alus, ning sõlmib sellise isikuga hankelepingu, on see piisav koosseisu
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objektiivsete tunnuste täitmiseks. Hankija kavatsetuse tõendamine ei ole väärteomenetluse
puhul mõistlik ja tihti ka võimalik. Tagajärje lisamine koosseisu (… toob kaasa kõrvaldamata
jäetud isikuga hankelepingu sõlmimise) on oluline, kuna eelkõige hankelepingu sõlmimine
toob kaasa teiste isikute õiguste riive.
Lõike 3 punktis 3 sätestatud väärtegu (hankelepingu sõlmimine või muutmine RHS-s
sätestatud nõudeid rikkudes) sätestatakse eelnõu kohaselt RHS §-s 1111. Sõnastusest jäetakse
välja „sõlmimine või“. Riigihankeõiguses kohalduvad hankelepingu muutmisele väga ranged
reeglid (RHS § 69 lõiked 3 ja 4), mis võimaldavad tagada riigihanke üldpõhimõtete täitmist.
Hankelepingu muutmine RHS-i nõudeid rikkudes toob kaasa olulise riigihangete
üldpõhimõtete riive.
Lõike 3 punktis 4 sätestatud väärtegu (hankemenetluse liigi valimine RHS-s sätestatud
nõudeid rikkudes) sätestatakse eelnõu kohaselt RHS §-s 1112. RHS sätestab täpselt, millistes
olukordades on hankijal õigus valida erandlikke hankemenetluse liike. Olukorras, kus isik on
sõlminud näiteks konkurentsi kahjustava hankemenetluse liigi tulemusel hankelepingu,
puudub järelevalveorganil võimalus sekkumiseks, et taastada rikkumiseelne olukord. Sellisel
juhul peaks olema võimalus isiku vastutusele võtmiseks väärteokorras, kuna ebaõige
hankemenetluse liigi valik toob kaasa mitmete riigihangete üldpõhimõtete rikkumise.
Hankemenetluse õigusvastase liigi valikuga kaasneb riigihanke üldpõhimõtete oluline
kahjustamine alles õigusvastase menetluse tulemusena hankelepingu sõlmimisega. Kui
näiteks hankemenetluse liik on valitud õigusvastaselt, kuid hankija ise või
Rahandusministeerium tunnistab õigusvastase hankemenetluse kehtetuks, ei ole hankija
karistamine väärteokorras vale hankemenetluse liigi valimise eest põhjendatud olukorras, kus
hankelepingu sõlmimiseni ei jõutud.
Lõike 3 punktis 5 sätestatud väärtegu (avatud hankemenetluse või piiratud hankemenetluse
käigus läbirääkimiste pidamine) on eelnõu kohaselt sätestatud RHS §-s 1113 muutmata sisuga.
Lõike 3 punktis 6 sätestatud väärtegu (hankedokumentide muutmisest teatamata jätmine
kõikidele hankijalt hankedokumendid saanud huvitatud isikutele, pakkujatele või taotlejatele)
on eelnõu kohaselt sätestatud RHS §-s 1114. RHS § 36 reguleerib hanketeate ja -dokumentide
muutmist hankemenetluses, tagamaks hankemenetluses osalejate võrdset kohtlemist hankija
poolt. Kehtiva koosseisu alusel ei ole näiteks karistatav RHS §-st 36 tulenev tegevus, mil
hankija muudab selgituste andmise teel hanketeadet või hankedokumente, kuid jätab
muudatused hanketeatesse või hankedokumentidesse sisse viimata. Selliselt käitudes rikub
hankija RHS § 36 lõikes 2 ja/või 3 sätestatud nõudeid ja nimetatud rikkumine võib kaasa tuua
olukorra, kus osad pakkujad esitavad lähtuvalt hanketeate ja hankedokumentide tingimusi
muutvatest selgitustest hanketeatele või hankedokumentidele mittevastavad pakkumused.
Kehtiva koosseisu alusel on võimalik kohaldada väärteovastutust üksnes RHS § 36 lõike 3
rikkumise eest, mis on selgelt ebapiisav. Muudetud koosseis hõlmab hanketeate ja
hankedokumentide muutmise korra rikkumist tervikuna.
Lõike 3 punktis 7 sätestatud väärtegu (RHS §-s 56 sätestatud selgituste andmise korra oluline
rikkumine) on eelnõu kohaselt sätestatud RHS §-s 1115. Konkretiseeritakse, et karistatav on
selline rikkumine, mille tulemuseks on isikute ebavõrdne kohtlemine. Selgituste andmise
korra eiramisel kahjustatakse eelkõige isikute võrdse kohtlemise ja riigihanke läbipaistvuse
ning kontrollitavuse põhimõtet. Olukorras, kus hankemenetlus on lõppenud hankelepingu
sõlmimisega, kuid hankemenetluse jooksul on jätnud hankija mõnedele pakkujatele selgitused
saatmata, võib hankija selline käitumine mõju avaldada hankemenetluse tulemusele (nt
loobusid huvitatud isikud seetõttu pakkumuse esitamisest; selgitused võisid mõjutada
pakkumuste maksumust).
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Lõike 3 punktis 8 sätestatud väärtegu (hankija on jätnud registrile esitatud hanketeates
märkimata, et riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab
seda või ei ole märkinud, et soovib nimetatud teate avaldamise edastamist Euroopa Liidu
Väljaannete Talitusele) on eelnõus sätestatud RHS §-s 1116. Kehtivas koosseisus on koosseisu
teine pool tegelikkuses üleliigne. Kuna tegemist on vabatahtlikult hanketeate avaldamiseks
saatmisega Euroopa Liidu Väljaannete Talitusele ilma, et riigihanke eeldatav maksumus oleks
võrdne või ületaks rahvusvahelist piirmäära ja hankijal vastav avaldamise kohustus oleks. Kui
riigihanke eeldatav maksumus on aga võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda,
tuleb hankijal seda hanketeates märkida. Märke tegemisel edastab riigihangete register
hanketeate automaatselt avaldamiseks Euroopa Liidu Väljaannete Talitusele. Karistatavaks
tulebki lugeda üksnes olukorrad, kus riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise
piirmääraga või ületab seda, kuid hankija ei ole seda hanketeates märkinud, mistõttu jääb
hanketeade Euroopa Liidu Väljaannete Talitusele edastamata ja rahvusvahelist piirmäära
ületav riigihange rahvusvaheliselt välja kuulutamata.
Lõike 3 punktis 9 sätestatud väärtegu (riigihanke aruande korduvalt esitamata jätmine pärast
hankemenetluse lõppemist registri veebilehe kaudu) tunnistatakse kehtetuks. Rikkumise
kõrvaldamiseks on olemas alternatiivsed meetmed. Hankijale tähelepanu juhtides saab hankija
riigihanke aruande esitada igal ajahetkel. Rikkumise lõpetamiseks on võimalik teha hankijale
rikkumise lõpetamiseks kohustuslik ettekirjutus RHS § 37 järgi. Kuna aruande hilisem
esitamine ei too kaasa kellegi õiguste riivet, puudub vajadus väärteovastutuse kohaldamiseks
riigihanke aruande korduvalt esitamata jätmise eest.
Eelnõuga täiendatakse RHS uute väärteokoosseisudega. RHS § 1117 muudab karistatavaks
lihthanke või hankemenetluse korraldamata jätmise. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11.
detsembri 2007. a direktiivi 2007/66/EÜ punkti 13 kohaselt on Euroopa Kohus nimetanud
riigihankeid käsitlevate ühenduse õigusaktide kõige tõsisemaks rikkumiseks otselepingute
sõlmimist. Riigihanke menetluse korraldamata jätmine kahjustab kõiki riigihanke
korraldamise üldpõhimõtteid nagu konkurentsi tagamine, riigihanke läbipaistvus ja
kontrollitavus ning isikute võrdne kohtlemine. Koosseisu sõnastuses on „lihthanke“ ja
„hankemenetluse“ eristamine vajalik seepärast, et lihthanke puhul ei ole RHS-i mõistes
tegemist hankemenetlusega. Lihthanke korraldamise kord on reguleeritud RHS 1. peatükis,
seevastu hankemenetluse liigid ja nende läbiviimise kord on reguleeritud RHS 2. peatükis.
Seega on lihthanke näol tegemist küll riigihankega, kuid tegemist ei ole hankemenetluse ega
hankemenetluse liigiga, vaid eraldiseisva riigihanke menetlusega. Kuivõrd lihthangete maht
(nt aastal 2012 korraldati riigihangete registri andmetel 4744 lihthanget) moodustab
läbiviidavatest riigihangetest üsna suure osa, siis leiame, et väärteovastutus peab laienema ka
lihthanke korraldamata jätmisele.
RHS § 1118 muudab karistatavaks RHS-s sätestatud kohustuslike otsuste tegemata jätmise või
sellistest otsustest pakkujate või taotlejate teavitamata jätmise. Otsustest teavitamine tagab
riigihanke menetluses taotlejate ja/või pakkujate võrdse kohtlemise ja nende subjektiivsete
õiguste kaitse võimaluse. Koosseis on seotud RHS § 54 (teavitamine) ja § 39 lõike 6, § 47
lõike 1 ja § 50 lõike 3 (otsuste tegemine) rikkumistega. Juhul, kui hankija näiteks pakkujate
suhtes otsuseid ei tee ja ka ei teavita eduka pakkuja suhtes tehtud otsusest ning sõlmib
hankelepingu enne, kui pakkuja hankijapoolsetest rikkumistest teada saab, puudub
järelevalvel võimalus haldusmenetluslikus korras sekkuda.
Paragrahv 112 tunnistatakse kehtetuks. Pakkuja kavatsetuse tõendamine ei ole
väärteomenetluse puhul mõistlik ja tihti ka võimalik. Lisaks on hankijal võimalus olukorras,
kus edukaks tunnistatud pakkuja võtab hankijast mitteolenevatel põhjustel oma pakkumuse
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tagasi, nõuda pakkumuse tagasi võtnud pakkujalt kahju hüvitamist tagasi võetud pakkumuse
ja järgmise edukaks tunnistatud pakkumuse maksumuse vahe osas (RHS § 53 lõige 2). Seega,
arvestades, et RHS § 53 lõige 2 võimaldab eduka pakkumuse esitanud pakkujalt, kes keeldub
hankelepingu sõlmimisest, nõuda kahju hüvitamist, puudub vajadus eraldi väärteovastutuse
kohaldamiseks sellisele pakkujale.
Riigihangete üle riikliku järelevalve teostamise takistamine on karistatav KarS § 279 alusel.
Paragrahvis 114, mis reguleerib menetlust, täpsustatakse sõnastust ning määratletakse
väärteokoosseisud, mille puhul kohaldub 3-aastane aegumistähtaeg. RHS §-s 109
korrigeeritakse viidet.

Riigikogu valimise seadus
Paragrahv 732 tunnistatakse kehtetuks. Koosseis kordab KarS § 168. Paragrahvi lõige 3
kujutab endast sisulist regulatsiooni, mis ei saa paikneda vastutuse sättes. Kehtiv
karistusõigus ei võimalda väärteovastutuse korral rääkida solidaarsest vastutusest (lg 3 p 4).
Paragrahvide 731 ja 733 lõiked 2, mis reguleerivad menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Riigipiiri seadus
Seaduse § 175 lõige 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Riigivapi seadus
Seaduse § 22 lõige 3, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Riikliku statistika seadus
Seaduse § 41 lõige 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Sadamaseadus
Paragrahvid 45-47, 49-50, 52-54 ja 56 tunnistatakse kehtetuks. Nimetatud koosseisude näol
on tegemist mitmesuguste sadamaeeskirjade rikkumisega, mis kõik on kõrvaldatavad
haldussunniga, nt sadamakapteni puudumine, käitlemiskava puudumine, reostustõrje plaani
puudumine jne. Seaduse § 44 võimaldab teha ettekirjutuse ning kohaldada asendustäitmist ja
sunniraha.
Paragrahv 55 tunnistatakse kehtetuks. Tegemist on sisutu koosseisuga. Lasti käitamisnõuete
rikkumisele on pühendatud seaduse 5. ptk, mis koosneb kahest paragrahvist: § 31 (ohtliku
lasti käitlemine) ja § 32 (puistlasti käitlemine). Esimesel juhul on tegemist
kemikaaliseadusest, teisel juhul meresõiduohutuse seadusest tulenevate nõuete ja vastutusega.
Puudub vajadus käesoleva väärteokoosseisu järele.
Paragrahvis 57, mis reguleerib menetlust, täpsustatakse sõnastust.

144

Spordiseadus
Seaduse § 26 lõige 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Strateegilise kauba seadus
StrKS-i 9. peatükki täiendatakse §-ga 931, millega sätestatakse vastutusnorm nende
strateegilise kauba eriloa tingimuste rikkumise eest, mida ei ole käsitletud KarS-i eelnõuga
lisatavas §-s 4211. Väärteokoosseisuga hõlmatakse seega eelkõige ettevaatamatusest tehtud
vead, muuhulgas andmete esitamisel kauba aadressi, tollikoodi või nimetuse kohta.
Paragrahv 95 lg 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Sundeksemplari seadus
SES § 17 tunnistatakse kehtetuks. Koosseis ei vasta määratletusnõudele. Koosseisutegu
seisneb sundeksemplari nõuete rikkumises, seega ei ole tegu kirjeldatud. Rikkumise
kõrvaldamiseks tuleb vajadusel ette näha haldussund.

Söödaseadus
Paragrahvis 38, mis reguleerib menetlust, täpsustatakse sõnastust.

Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus
TPSKS §-d 125 ja 127–129 tunnistatakse kehtetuks. Nimetatud koosseisude näol on tegemist
mitmesuguste eeskirjade – nt pakendamise, tootmisnõuete, seemneproovi võtja kohustuste
jms rikkumisega, mida on võimalik kõrvaldada haldussunniga. Seaduse § 121 võimaldab teha
ettekirjutuse ning kohaldada asendustäitmist ja sunniraha.
Paragrahv 126 tunnistatakse kehtetuks. Teavitamiskohustuse täitmata jätmine on käsitatav
andmete esitamata jätmisena KarS § 280 uue ettepandava redaktsiooni alusel
Paragrahvis 130, mis reguleerib menetlust, täpsustatakse sõnastust.

Taimekaitseseadus
TaimKS §-d 96, 961, 981, 100 ja 1001 tunnistatakse kehtetuks. Nimetatud koosseisude näol on
tegemist mitmesuguste eeskirjade – nt taimekaitsetervise, saatekirja kasutamise jms nõuete –
rikkumisega, mida on võimalik kõrvaldada haldussunniga. Seaduse § 64 võimaldab teha
ettekirjutuse ning kohaldada asendustäitmist ja sunniraha. §-des 981 (registrisse kantud isiku
kohustuste täitmata jätmine) ja 100 (taimekaitseseadme nõuete rikkumine) sätestatud
süüteokoosseisud ei vasta ka määratletusnõudele, sest ei kirjelda konkreetset tegu.
Paragrahv 99 näeb kehtivas seaduses ette vastutuse taimekaitsevahendi pakendamise,
turustamise ja kasutamise nõuete rikkumise eest, sellisel kujul on norm liialt laia
kohaldamisalaga. Muudatusega viiakse pakendamise ja märgistamise nõuete rikkumine eraldi
sättesse (§ 991). Uues sõnastuses nähakse §-s 99 ette karistus kontrollimata, sh ohtlike ainete
müümise ja keskkonda viimise eest. Turule mittelubatud taimekaitsevahendi valmistamine on
toimunud kontrollimatult ning selle valmistajal ei ole õigust toote valmistamiseks. See võib
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sisaldada mistahes aineid, sh ohtlikke lisandeid ja tootmisprotsessi tulemusel tekkivaid
kõrvalsaadusi, mis võivad kasutaja ja keskkonna jaoks olla äärmiselt mürgised. Kuivõrd
sättele lisatakse ohu ja kahju tunnus, tõstetakse ka sanktsioonimäära. Saksamaa
taimekaitseseaduses (Pflanzenschutzgesetz) on analoogsete sätete nõuete rikkumise eest ette
nähtud rahatrahv kuni 50 000 euro ulatuses.
Uues paragrahvis 991 nähakse ette vastutus pakendamise nõuete rikkumise eest, kui sellega
põhjustati oht inimese elule või tervisele või oluline kahju keskkonnale.
Paragrahvi 101 lisatakse võimalus konfiskeerida ka §-s 991 sätestatud väärteo objektiks olnud
taimekaitsevahend.
Paragrahvis 102, mis reguleerib menetlust, täpsustatakse sõnastust.

Tarbijakaitseseadus
Paragrahvi 471 lõikes 2 juriidilisele isikule ebaausate kauplemisvõtete keelu rikkumise eest
ette nähtud sanktsioonimäära tõstetakse 3200 eurolt 10 000 euroni. Kehtiv rahatrahvi ülempiir
TKSis ei ole piisavalt mõjus, et tagada järelevalve eesmärkide tõhus saavutamine, milleks on
ettevõtjate õiguskuulekas käitumine ja tarbijate majandushuve kahjustavate tegevuste
ärahoidmine. Praegune madal rahatrahvi ülemmäär ei taga üldpreventiivset eesmärki ega
võimalda järgida põhimõtet, et õigusrikkumise toimepanemine ei annaks võimalust tulu
teenimiseks.
Paljudel juhtudel on ebaausa kauplemisvõtte kasutamine seotud keti-või suurettevõtja
kavandatud tegevusega äriedu saavutamiseks, kusjuures tegu pannakse toime juriidilise isiku
majandushuvides toimuva turundusürituse või -kampaania raames. Tarbijakaitseameti
praktika näitab, et kehtiva trahvimäära puhul ettevõtjad teadlikult kaaluvad alternatiivi
võimaliku trahvi ja eeldatava majandusliku kasu vahel ning eelistatakse riskida
õiguserikkumisega, kuna ebaausa kauplemisvõtte kasutamisest loodetav majanduslik kasu on
võimalikust trahvist kordades suurem.
Kuna konkurents jaekaubanduses on tihe, kasutavad ettevõtjad pidevalt uusi turundusvõtteid
ja kampaaniaid ning ebaausa kauplemisvõtte kasutamist ei ole riikliku järelevalve korras alati
võimalik kiiresti avastada ja lõpetada. Väärteovastutuse rakendamine ebaausate
kauplemisvõtete kasutamise korral on põhjendatud, kuna rikkumine on juba toime pandud,
tarbijate majandushuve on kahjustatud ja seda ei ole võimalik haldussunniga korvata, veel
vähem ära hoida.
Ebaausate kauplemisvõtete regulatsiooni aluseks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv
2005/29/EÜ. Direktiivi artikkel 13 kohustab liikmesriike ette nägema karistused direktiivi
kohaldamisel vastuvõetud siseriiklike õigusnormide rikkumise eest. Karistused peavad olema
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
Võrdluseks on allpool toodud ebaausate kauplemisvõtete kasutamise eest rakendatavad
karistused EL-i teistes liikmesriikides. Ülevaade on koostatud Euroopa Komisjoni andmetel
ebaausate kaubandustavade direktiivi rakendamise kohta liikmesriikides. 71:
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Riik

Trahvimäär

Märkused

Soome72

8500 – 850 000 eurot

Tarbijaõiguste rakendamine toimub
turukohtu (market court) kaudu.
Kohtuasja võib algatada iga füüsiline
või juriidiline isik (nt konkurent).
Tarbijakaitseseaduse alusel saab seda
teha ka tarbijakaitseamet. Trahvi
suuruse otsustab turukohus.

Rootsi

555 – 556 000 eurot

Trahvi suuruse otsustab kohus.
Trahv ei tohi ületada 10% ettevõtja
aastakäibest. Täiendavalt saab kohus
määrata
tarbijatele
või
konkurentidele
tekitatud
kahju
hüvitamise ja määrata hüvitise
suuruse.

(5000 – 5 milj SEK)

Läti

Kuni 14 000 eurot
(10 000 LVL)

Halduskaristuse
tarbijakaitseamet.

määrab

Korduva
rikkumise
korral
rahatrahv kuni 80 miinimumpalka
(minimaalpalk on 257 eurot) või
vanglakaristus kuni 2 aastat
Leedu

290 – 8700 eurot

Trahvi määrab haldusasutus.

(1000 – 30 000LTL)
Raskendavatel asjaoludel kuni
34 800 eurot (120 000 LTL)
Iirimaa

3000 – 60 000 eurot

Bulgaaria

25 – 12 500 eurot, korduval
rikkumisel 50 – 25 000 eurot

Rumeenia

Rikkumise korral 730 – 7300
eurot;

72

Korduval
rikkumisel
suuremad
karistused. Vanglakaristus kuni 24
kuud. Kui ettevõtja mõistetakse
tarbijakaitseseaduse alusel süüdi,
võib
tarbijakaitseamet
kahju
kannatanud tarbijate nimel pöörduda
kohtusse kahju hüvitamise nõudega.

Soome turukohus määras trahvi 50 000 eurot ettevõtjale, kes reklaamis toote sooduspakkumist, näidates
reklaamis tarbija hinnavõitu vanas vääringus (markades). Reklaamiga jäeti mulje, et tarbija hinnavõit on suurem,
kui see tegelikult oli.
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Ameti otsuse mittetäitmisel 1500–
15 000 eurot
Hispaania

Väikesed rikkumised kuni 3000
eurot, rasked rikkumised 3000 –
15 000, väga rasked rikkumised
15 000- – 600 000 eurot

Itaalia73

5000 – 500 000 eurot.

Luksemburg

251 – 120 000 eurot

Portugal

Füüsilisele
eurot;

isikule

Hiljuti tõsteti trahvi maksimummäär
5 miljoni euroni

250-3741

Juriidilisele isikule
3000 – 44 890 eurot
Belgia

143 – 110 000 eurot

Tšehhi

Kuni 1,9 milj eurot (50 milj CZK)

Slovakkia

330 – 66 387 eurot

Holland74

Kuni 450 000 eurot

Poola75

Pädeval asutusel õigus määrata
rahatrahv kuni 10% aastakäibest
või kuni 50-kordne juhtivtöötaja
keskmine töötasu.

Vanglakaristus kuni 5 aastat

Ebaausa
kauplemisvõtte
kasutamise eest pärast selle
keelamist kuni 2 932 eurot (10
000 PLN) päevas
Prantsusmaa

Eksitav tegevus

Vanglakaristus kuni 2 aastat

Füüsilisele isikule kuni 37 500
eurot
73

Itaalia konkurentsiamet määras rahalised karistused 65 000 kuni 300 000 eurot toidukaupade kaubandusega
tegelevatele ettevõtjatele, kes kasutasid toidu pakendil ja reklaamides väidet „Heaks kiidetud Itaalia Lastearstide
Föderatsiooni poolt“ omamata tegelikult sellekohast heakskiitu; trahv 200 000 eurot määrati postifirmale, kes
reklaamis teenust väitega, et tähitud kirjad toimetatakse kohale postitamisele järgmisel päeval, aga tegelikult
võttis kirjade kättetoimetamine aega rohkem kui ühe päeva.
74
Hollandi tarbijakaitseasutus määras trahvi 110 000 eurot köögimööbli tootjale, kes turustamisel viitas
asjakohase koodeksi järgimisele (koodeksi kohaselt võis ettemaksu võtta kuni 15% hinnast), kuid tegelikult
koodeksit ei järginud ja nõudis täishinna tasumist enne mööbli kättetoimetamist.
75
Poola konkurentsi- ja tarbijakaitseamet määras trahvi ligi 850 000 eurot (0,28% ettevõtja aastakäibest) TVteenust pakkuvale ettevõtjale, kes teavitas lepingutingimuste muutmisest oma igakuise meelelahutusliku
infoajakirja viimasel 2 leheküljel.
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Juriidilisele isikule kuni 187 000
eurot
Agressiivne tegevus
Füüsilisele isikule kuni 150 000
Juriidilisele isikule kuni 750 000
eurot
Sloveenia

Füüsilisele isikule 1200 –15 000
eurot
Juriidilisele isikule 3000– 40 000
eurot

Küpros

Kuni 256 000 eurot

Tarbijakaitseteenistus võib määrata
administratiivtrahvi
kuni
5%
rikkumisele eelnenud aasta käibest

Seadust täiendatakse §-ga 473, mis näeb ette vastutuse võlaõigusseaduse §-s 4032 sätestatud
vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamata jätmise eest. Kiirlaenudele kohaldub
VÕS-i tarbijakrediidilepingu regulatsioon. VÕS § 4032 kohaselt on krediidiandja kohustatud
seoses tarbijakrediidiga järgima vastutustundliku laenamise põhimõtet. Vastutustundliku
laenamise põhimõtte järgimiseks on krediidiandja kohustatud enne lepingu sõlmimist: 1)
omandama vajaliku teabe, 2) hindama tarbija krediidivõimelisust ja 3) andma tarbijale
piisavaid selgitusi, et tarbija saaks hinnata pakutava tarbijakrediidilepingu vastavust oma
vajadustele ja finantsolukorrale.
Viidates eespool nimetatud võimalike tarbijakaitsemeetmete rakendamisele, siis krediidiandja
poolt vastutustundliku laenamise põhimõttega seotud kohustuse rikkumise korral on
tarbijakaitseseaduse alusel Tarbijakaitseametil võimalik teha vaid ettekirjutus tarbijate
kollektiivsetes huvides. Kollektiivsetes huvides tehtava ettekirjutusega saab krediidiandjat
sundida tegema teatud üldisi toiminguid (nt kontrollima krediidiinfost laenutaotlejate
võimalikke võlgnevusi või küsima laenutaotlejatelt teatud infot). Kollektiivsetes huvides
tehtav ettekirjutus ei ole aga piisav meede, et sundida krediidiandjaid järgima
vastutustundliku laenamise põhimõtet iga konkreetse laenulepingu sõlmimisel, kuna
konkreetse laenulepingu sõlmimisel tuleb lähtuda konkreetse tarbija vajadustest ja
finantsolukorrast ning krediidiandja võimalik rikkumine ei kahjusta mitte niivõrd tarbijate
kollektiivseid huve, kuivõrd konkreetse potentsiaalse tarbija majandushuve.
Eeltoodust tulenevalt võiks vastutustundliku laenamise põhimõtte rikkumine laenutoodete
pakkumisel olla väärteo korras karistatav – see võimaldaks tagada vastutustundliku laenamise
sätete parema järgimise ka kiirlaenuandjate poolt.
Paragrahvi 48 lõige 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.
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Teeseadus
Seaduse § 409 lõige 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Teenetemärkide seadus
TeenMS § 66 tunnistatakse kehtetuks, muudetakse § 67 pealkirja ja sõnastust. Teenetemärgi
valmistamine on selle järele- või ümbertegemine, seega võltsimine ning kriminaliseeritud
KarS §-s 341. Teatud juhtudel piisab teenetemärgi käitlemise korra rikkumise tõkestamiseks
haldussunnist (§ 13: teenetemärgi äravõtmine). Teenetemärgi alusetu kandmine viiakse § 67
koosseisu.
Paragrahvis 70, mis reguleerib menetlust, täpsustatakse sõnastust.

Toiduseadus
ToiduS § 531 muudetakse. Kehtivas redaktsioonis sisalduvad lõigetes 1 ja 3 erinevad
koosseisud, mis viiks lõigetevahelise kogumi tekkele ja ei ole kehtiva karistusõiguse
loogikaga kooskõlas – teokirjeldused liidetakse kokku esimesse lõikesse. Paragrahvi uues
sõnastuses on arvestatud ka majandustegevuse üldosa seaduses tehtud muudatustega (ka
MSÜS-s paiknesid koosseisud eri lõigetes). Lisatakse väärteokatse karistatavuse säte.
Paragrahv 534 tunnistatakse kehtetuks. Enesekontrolli nõuete rikkumine on kõrvaldatav
seaduse § 50 alusel tehtava ettekirjutuse, asendustäitmise ja sunnirahaga. Seaduse § 501 alusel
saab kohaldada ka toidu käitlemise keeldu.
Paragrahvi 537 lg 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Tolliseadus
Tolliseaduse § 30 lõikest 4 ja lõike 5 puntkist 1, § 545 lõikest 2 ja lõike 4 punktist 1, § 62
lõikest 2 ja paragrahvist 93 jäetakse välja viide karistusseadustiku §-le 392, kuna see
tunnistatakse karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõuga kehtetuks. Samasugune
muudatus tuleb eelnõu menetlemise ajal teha ka Riigikogu menetluses oleva tolliseaduse,
karistusseadustiku ning kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse muutmise
seaduse eelnõuga (515 SE76) tolliseadusesse lisatavas §-s 521.
TS § 76 lg 1, § 77 lg 1, § 78 lg 1, § 86 lg 1, § 88 lg 1 ja § 89 lg 1 täiendatakse tunnusega
teadvalt. Lisatud tunnus teadvalt muudab teod karistatavaks ainult tahtlikult toime panduna,
välistades seega hooletusest või tähelepanematusest tingitud väärkäitumise.
Paragrahv 81 tunnistatakse kehtetuks. Kauba päritolu kohta valeandmetega dokumendi
esitamine on kaetud teiste koosseisudega, nii on valeandmete esitamine karistatav § 280 ja
võltsitud dokumendi kasutamine § 345 alusel.
Paragrahv 82 tunnistatakse kehtetuks. Teatud valdkonnas tegutsemise õiguseta isiku
toimingud kaubaga ei ole praktiliselt võimalikud – tegevusloata isik ei saa kaupa kättegi.
Vajaduse korral teavitab toll vastavat haldusasutust, kes teeb ettekirjutus vms. Teatud juhtudel
tuleb kõne alla KarS § 372 (keelatud majandustegevus).
Paragrahvid 85, 87, 90 tunnistatakse kehtetuks. Tollitoiminguteks määratud tähtaja eiramine
on väga väikese ebaõigussisuga tegu, mille lugemine väärteoks ei ole proportsionaalne
76

http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=cc8bf52b-0da7-4bb0-b48b-d9d8271f6d38&
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reageerimine. Tuleks kaaluda tolliseaduse täiendamist sättega, mis kehtestaks ettekirjutuse ja
sunniraha. Sildumine iseenesest ilma kaupa liigutamata ei takista järelevalvet. Muud teod on
hõlmatud §-dega 73 ja 75 ja KarS §-ga 391 (salakaubavedu). Transpordivahendi saabumisest
või lahkumisest teavitamata jätmine on püsiva tegutsemisega ettevõtte (sadam vms)
ametiisiku tegu, millele reageerimiseks piisab distsiplinaarvastutusest või haldussunnist.
Tegemist on kasuistlike normidega, mis käsitlevad tegeliku ebaõigussisuta tegu.
Paragrahvi 91 muudetakse. Lisatud on tunnus võimaldamine, sest praeguse sõnastuse järgi
saab vastutada ainult pakkija, laadija jne, kuid tegelikult asjast huvitatud isik jääb karistamata.
Lisatud tunnus tahtlikult muudab teo karistatavaks ainult tahtlikult toime panduna, välistades
seega hooletusest või tähelepanematusest tingitud väärkäitumise.
Paragrahv § 911 tunnistatakse kehtetuks. Sularaha deklareerimata jätmine summas 10 00032 000 eurot on karistatav salakaubaveo kui väärteona §-de 73 ja 75 alusel, summas üle
32 000 euro on tegemist salakaubaveo kui kuriteoga (suur ulatus) KarS § 391 lg 1 uue
ettepandava redaktsiooni järgi.
Paragrahvi 94 lg 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Toote nõuetele vastavuse seadus
Paragrahvis 62, mis reguleerib menetlust, täpsustatakse sõnastust.

Tubakaseadus
Paragrahv 37 tunnistatakse kehtetuks. Toote koostisest teatamata jätmine on rikkumine, mis
on kõrvaldatav haldussunniga. Seaduse § 33 võimaldab teha ettekirjutuse ja § 35 kohaldada
sunniraha. WHO konventsiooni art 10 nõuab tõhusaid haldusmeetmeid, kuid mitte karistust.
Samuti on võimalik valeandmete esitamisel kohaldada KarS § 280.
Paragrahv 38 tunnistatakse kehtetuks ning 39 lg 1 tekst muudetakse. Seniste kasuistlike §-de
38 ja 39 asemel on moodustatud koosseis, mis hõlmab kõik nõuete rikkumised. Kõnealusele
väärteokoosseisule vastab KarS § 376 sõnastus, mis näeb ette vastutuse, kui tubakatooteid oli
suures koguses.
Paragrahv 48 tunnistatakse kehtetuks. Tubakatoodete ostmine alaealise poolt kahjustab
alaealise enda huve ja seda ei saa talle karistusõiguslikult ette heita. Riik peab tagama selle, et
tubakatooted ei oleks alaealisele kättesaadavad, mitte karistama alaealist, kellel siiski
õnnestub neid osta. Alaealise stigmatiseerimist väärteokaristatusega tuleb vältida (vt ka AS §
72 tühistamine).
Paragrahvis 51, mis reguleerib menetlust, täpsustatakse sõnastust.

Tuleohutuse seadus
TuOS §-d 42, 43, 45–48, 51, 53, 55 ja 56 tunnistatakse kehtetuks. Nimetatud koosseisud
näevad ette vastutuse mitmesuguste nõuete rikkumise eest, mis kõik on kõrvaldatavad
haldussunniga. Seaduse § 40 võimaldab teha ettekirjutuse ning kohaldada asendustäitmist ja
sunniraha. Samuti on kõnealuses valdkonnas hästi toimiv riiklik järelevalve. Ükski nimetatud
koosseis ei ole seotud tulekahju tekkimise ohuga. KarS § 352 järgi on väärteona juba
karistatav tuleohu tekitamine looduses ja ka tuleohutuse tagamise või tule leviku tõkestamise
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nõuete eiramine. Enesekontrolli tuleohutusaruandes valeandmete esitamisel (§ 43) on
võimalik kohaldada KarS § 280.
Paragrahvile 44 on lisatud kitsendavad tunnused – kui sellega kaasnes tulekahju või tulekahju
tekkimise oht või takistati ohutut evakuatsiooni. Tulekahju kaasnemise tunnus on lisatud
selleks, et vastutusele saaks võtta ka sellisel juhul, kui oht on juba realiseerunud ehk
rikkumisega on kaasnenud tulekahju.
Lisaks tulekahju tekitamisele ja tuleohu põhjustamisele on süüteokoosseisu kirjelduses toodud
välja ohutu evakuatsiooni takistamine. Nimelt on tulekahju tekkimisel suur tähtsus
evakuatsiooniohutuse tagamisel, et inimesed pääseksid ehitisest õigel ajal ja ohutult välja.
Evakuatsiooniohutuse eiramine tekitab olulist ohtu ja see on seotud ühiskondlike huvidega.
Näitena võib tuua olukorra, kus ehitises on ladustatud põlevmaterjal evakuatsiooniteele ja
takistatud liikumine või ööklubis on lukustatud evakuatsioonipääsud. Seega kirjeldatud
kohustuste täitmata jätmisel kaasneb oluline oht ehitises viibivate inimeste elule ja tervisele,
kuna tulekahju korral ei ole tagatud nende ohutu väljapääsemine ehitisest.
Evakuatsiooninõuded on seotud TuOS-i ehitise tuleohutusnõuetega.
Paragrahvile 54, mis näeb ette vastutuse automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi
valehäire põhjustamise eest, lisatakse tunnus teadvalt. Muudatuse kohaselt säilib vastutus neil
juhtudel, kui toimub pahatahtlik tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tööle rakendamine ja
seeläbi valehäire põhjustamine.
Paragrahvis 57, mis reguleerib menetlust, täpsustatakse sõnastust.

Turismiseadus
Paragrahvi 311 lõiked 2, 3 ja 5 tunnistatakse kehtetuks. Reisiettevõtjale kehtestatud nõuete
rikkumine on kõrvaldatav haldussunniga. Seaduse § 31 võimaldab teha ettekirjutuse ja
kohaldada sunniraha. Ka ei nõua EL Nõukogu vastav direktiiv karistust. Samuti tekib
praeguse koosseisu puhul lõigetevaheline kogum, see aga ei ole kehtiva karistusõiguse
loogikaga kooskõlas. Teatud juhtudel võib andmete esitamisega seoses kohaldamisele tulla
KarS § 280 koosseis.
Paragrahvi 311 lõikes 4 juriidilisele isikule nõuetekohase tagatiseta pakettreiside müügiks
pakkumise või müügi eest ette nähtud sanktsioonimäära tõstetakse 6400 eurolt 50 000 euroni.
Eestis on majandustegevuse registri andmetel 14.08.2013 seisuga 374 reisiettevõtjat, kellest
280 on vähemalt üheks oma tegevusalaks märkinud tagatisega koormatava pakettreiside
korralduse ja/või vahenduse. Alates 2008. aastast on maksejõuetusse sattunud 2-3
reisiettevõtjat aastas ning tagatisnõude täitmata jätmise ja seadusest tuleneva kohustuse
suurendada tagatist eiramise tõttu on reisijad kaotanud märkimisväärse summa raha. Nii nt on
tagasimakstavate summade suurus olnud vastavalt 12,69%, 13%, 22%, 27% jne võrreldes
esialgse reisitasuga.
Tagatise kontrollimisega seonduva järelevalve käigus tuvastab Tarbijakaitseamet, et tagatis on
ebapiisav igal 4. kontrollitaval reisiettevõtjal. Tagatisega seonduvate kohustuste täitmata
jätmist põhjendavad reisiettevõtjad sageli nt asjaoluga, et krediidiasutuse ja/või
kindlustusseltsi väljastatud tagatis turismiseaduse alusel maksab reisiettevõtjal lepingutasuna
sageli rohkem, kui on eeldatav trahvimäär. Tarbijakaitseametile on teada, et nt
kindlustusseltsis 100 000 euro suuruse tagatise seadmiseks tuleb reisiettevõtjal seada
hüpoteek seltsi kasuks ning lisaks on lepingutasu seesuguse summa juures 3000–4000 eurot
aastas sõltuvalt seltsist. Samal ajal on nõuetekohase tagatiseta (sh ebapiisava) tegutsemise
tuvastamisel rahatrahvi maksimummäär 6400 eurot. Näiteks Soomes on piisava tagatiseta
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tegutsemise tuvastamisel rahatrahvi maksimummäär 850 000 eurot, Rootsis 550 000 eurot,
Iirimaal 60 000 eurot, Lätis 12 000 eurot jne.
Euroopa Komisjoni poolt on liikmesriikidele kooskõlastamiseks saadetud uue
pakettreisidirekiivi 2013/0246 eelnõu, mille ettepanekute kohaselt tuleb senisest veelgi
tõhusamalt tagada reisiettevõtjate maksejõuetuse vastane kaitse, kuivõrd Euroopa Komisjoni
näeb ette nii seesuguse kaitse vastastikust tunnustamist kui ka tõhusat halduskoostööd. Lisaks
on esitatud nõudmine sselles sektoris kehtestada karistused, mis peavad olema tõhusad,
proportsionaalsed ja hoiatavad.
Arvestades reisiettevõtjate suuri käibeid (miljonites) pakettreiside müügil ning praegust
praktikat, on selge, et karistuse maksimummäär 6400 eurot ei ole piisavalt mõjus ega hoiatav.
Ettevõtjal on kasulikum maksta ära trahv, kui muuta oma tegevus nõuetele vastavaks.
Reisiettevõtjate tegevus on muutunud järjest enam piiriüleseks, kasvavad pakettreiside
müügimahud ning suurenevad reisijate potentsiaalsed nõuded reisiettevõtja vastu. Tulenevalt
pakettreisidirektiivist 90/314/EMÜ peavad aga reisijate nõuded olema reisiettevõtja
maksejõuetuse olukorraks 100% tagatud, kusjuures olukorras, kus nõuded ei ole 100%
tagatud, võib kohus kohaldada Eesti suhtes riigivastutust, nõudes puudujäävad summad välja
otse riigilt. Eeltoodut arvestades on äärmiselt oluline, et reisiettevõtja oleks motiveeritud
omama nõuetekohast tagatist.
Paragrahv 312 tunnistada kehtetuks. Majutusnõuete rikkumine on kõrvaldatav haldussunniga.
Seaduse § 31 võimaldab teha ettekirjutuse ja kohaldada sunniraha. EL-i õigus ei reguleeri
seda valdkonda. Tegemist on väikese ebaõigussisuga teoga, mis ei küüni väärteo tasemeni. Ka
ei vasta koosseis määratletusnõudele ning näeb ette vastutuse väheolulise rikkumise eest.
Paragrahv 313 tunnistatakse kehtetuks. Majutusteenuse kasutaja registreerimise kohustuse ja
külastajakaardi säilitamise nõude rikkumine on kõrvaldatav haldussunniga. Seaduse § 31
võimaldab teha ettekirjutuse ja kohaldada sunniraha. EL-i õigus ei reguleeri seda valdkonda.
Tegemist on kasuistliku normiga, mis käsitleb väikese ebaõigussisuga tegu ning ei küüni
väärteo tasemeni.
Paragrahv 314 tunnistatakse kehtetuks. Turismiinfokeskusele kehtestatud nõuete rikkumine on
kõrvaldatav haldussunniga. Seaduse § 31 võimaldab teha ettekirjutuse ja kohaldada sunniraha.
EL-i õigus ei reguleeri seda valdkonda. Tegemist on kasuistliku normiga, mis käsitleb
väikese ebaõigussisuga tegu ning ei küüni väärteo tasemeni.
Paragrahvis 315, mis reguleerib menetlust, täpsustatakse sõnastust.

Turvaseadus
TurvaS §-d 60 601 ja 602 tunnistatakse kehtetuks. Riikliku järelevalve takistamise,
jälgimisseadme kohta teabe avalikustamise nõude rikkumise ja andmete esitamata jätmise
korral tuleb kohaldada haldussundi – § 58 lg-d 5 ja 6 näevad ette sunniraha, samuti on
võimalik loa kehtivuse peatamine (§ 50 lg 1), turvateenuse osutamise peatamine (§ 50 lg 2) ja
tegevusloa kehtetuks tunnistamine (§ 53 p-d 2 ja 3). Kehtivad sätted näevad ette vastutuse
üksnes juriidilisele isikule, mis ei ole kooskõlas KarS-i üldosaga. Valeandmete esitamisel
võib kohaldada KarS § 280, riikliku järelevalve takistamisel KarS § 279.

Töölepingu seadus
Seaduse § 130 lõige 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.
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Tööstusdisaini kaitse seadus
TDKS § 901 ja 902 tunnistatakse kehtetuks. Autori isiklike õiguste rikkumise eest on ette
nähtud tsiviilvastutus. Autorsuse rikkumine on karistatav KarS § 219 järgi. Väärtegu on
marginaalse iseloomuga. Isiklike õiguste rikkumine piirdub autori nime avaldamise õiguse
rikkumisega, mis on vaidlustatav tsiviilkorras. Seadusesse ei jää enam väärteokoosseise.

Tööstusheite seadus
Paragrahvi 164 lg 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Töötajate usaldusisiku seadus
Paragrahvi 24 lõikest 1 jäetakse välja valeandmete esitamine, kuivõrd selle eest on vastutus
ette nähtud uues KarS §-s 280.
Seaduse § 26 lõige 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus
Paragrahvi 88 lõige 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
TTOS § 271 lõige 1 tekst muudetakse. Kehtiv koosseis ei vasta määratletusnõudele.
Karistatavat tegu ei ole võimalik tuvastada, kui koosseis ütleb lihtsalt, et karistatakse
töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest. Lõikesse 1 lisatakse täiendav tunnus – kui
nõuete rikkumisega kaasneb tööõnnetuse või tervisekahjustuse oht. Formaalsete rikkumiste
korral piisab haldussunnist – seaduse § 26 võimaldab teha ettekirjutuse, § 261 kohaldada
sunniraha. Raske tagajärje korral järgneb vastutus KarS §-de 197 ja 198 alusel.
Paragrahv 272 muudetakse. Koosseisutegudena on tööõnnetuse või kutsehaigestumise
varjamine, uurimata jätmine ja kirjaliku raporti koostamata jätmise põhjendatud. Seevastu
muude nõuete rikkumise karistatavus on vastuolus määratletusnõudega ning muudab
koosseisu sisutühjaks. Formaalsete nõuete rikkumise korral piisab haldussunnist – seaduse §
26 võimaldab teha ettekirjutuse, § 261 kohaldada sunniraha.
Paragrahvis 273, mis reguleerib menetlust, täpsustatakse sõnastust.
Vedelkütuse erimärgistamise seadus
Paragrahvi 63 täiendatakse tunnusega teadvalt. Lisatud tunnus muudab teo karistatavaks ainult
tahtlikult toimepanduna, välistades seega hooletusest või tähelepanematusest tingitud
väärkäitumise.
Paragrahvi 64 lg 1, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks.
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Vedelkütuse seadus
Paragrahvis 35, mis reguleerib menetlust, täpsustatakse sõnastust.

Vedelkütusevaru seadus
Paragrahvi 20 pealkiri ja lg 1 muudetakse. Pealkiri – hoidmisnõuete rikkumine – ei vasta
lõike 1 sisule ja tuleb viia tekstiga kooskõlla. Lisatud tunnus teadvalt muudab teo
karistatavaks ainult tahtlikult toimepanduna, välistades seega hooletusest või
tähelepanematusest tingitud väärkäitumise.
Paragrahv 201 tunnistatakse kehtetuks. Varumakse tasumata jätmine on ebapiisava
ebaõigussisuga, et lugeda see tegu väärteoks. Vajaduse korral tuleb kaaluda seaduse
täiendamist ettekirjutuse ja sunnirahaga.
Paragrahvis 22, mis reguleerib menetlust, täpsustatakse sõnastust.

Vereseadus
VereS § 24 ja 25 tunnistatakse kehtetuks. Sätted näevad ette vastutuse üksnes juriidilisele
isikule, mis on vastuolus KarS üldosa põhimõttega, et juriidilise isiku tegevus tuvastatakse
füüsilise isiku kaudu.
Paragrahv 24 näeb ette valeandmete tahtliku infosüsteemi sisestamise. Tegemist on
rikkumisega, millele saab reageerida distsiplinaarõiguslike vahenditega, teatud juhtudel võib
kohaldamisele tulla KarS § 280.
Paragrahv 25 tunnistatakse kehtetuks. Riikliku järelevalve takistamise koosseis KarS §-s 279
kuulub tühistamisele kui määratletusnõudele mittevastav. Seetõttu tuleb tühistada ka sellele
korrespondeeruvad väärteokoosseisud.
Paragrahv 26, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse kehtetuks. Seaduses ei ole enam
väärteokoosseise.

Veterinaarkorralduse seadus
Paragrahv 392 tunnistatakse kehtetuks. Veterinaarjärelevalve objekti tegelikule seisundile
mittevastava veterinaartõendi väljastamine on käsitatav kas valeandmete esitamisena (KarS §
280) või dokumendi intellektuaalse võltsimisena (KarS § 344).
Paragrahvis 393, mis reguleerib menetlust, täpsustatakse sõnastust.

Väetiseseadus
VäetS §-d 38 ja 39 tunnistatakse kehtetuks. Pakendamise nõuete rikkumist on võimalik
kõrvaldada haldussunniga. Seaduse § 35 võimaldab teha ettekirjutuse ning kohaldada
asendustäitmist ja sunniraha. Paragrahvi 27 alusel võib tunnistada kehtetuks registrikande ja §
31 võimaldab peatada tegevusloa.
Paragrahvis 40, mis reguleerib menetlust, täpsustatakse sõnastust.
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Välismaalaste seadus
Paragrahvi 305 sõnastust muudetakse. Kui senine koosseis näeb ette vastutuse ebaseaduslikult
Eestis viibiva välismaalasega üürilepingu sõlmimise või temale eluaseme võimaldamise, siis
need konkreetsed teokirjeldused asendatakse üldisemaga – seadusliku aluseta Eestis
viibimisele teadvalt kaasaaitamine majandusliku kasu saamise eesmärgil. Kuigi teokirjeldus
muutub laiemaks, lisatakse koosseisule tunnus teadvalt, välistamaks liiga laia kohaldamisala.
Schengeni ühtne viisaruum on sisepiirdeta ala, kus on tagatud isikute vaba liikumine. Kuivõrd
liikmesriikide vahelistel sisepiiridel puudub piirikontroll, siis sarnaselt välispiiri
ebaseaduslikule kaasaaitamisele tuleb Eestil tõhusad karistused kehtestada ka nende isikute
suhtes, kes aitavad kaasa seadusliku aluseta välismaalase riigis viibimisele/elamisele. Seetõttu
on see nõue lisaks ÜRO konventsiooni täiendav maa-, mere- ja õhuteed pidi üle riigipiiri
välismaalase ebaseaduslikku toimetamist tõkestava protokollile kehtestatud ka Euroopa Liidu
Nõukogu direktiivi 2002/90/EÜ artiklis 1, mis sätestab kohustuse karistada isikuid, kes
majandusliku kasu nimel tahtlikult aitavad isikul, kes ei ole liikmesriigi kodanik, elada
liikmesriigi territooriumil neid asjaomase liikmesriigi seadusi rikkudes, mis käsitlevad
välismaalaste elamist.
Paragrahvis 307, mis reguleerib menetlust, täpsustatakse sõnastust.

Väärismetalltoodete seadus
Paragrahvid 47 ja 49 tunnistatakse kehtetuks. Müüginõuete rikkumine on kõrvaldatav
haldussunniga. Seaduse § 45 võimaldab teha ettekirjutuse ja otsuse ning kohaldada sunniraha.
Märgistamisnõuete rikkumine registrisse kantud isikute osas on kõrvaldatav haldussunniga.
Paragrahvi 48 sõnastust muudetakse, koosseisu subjektide ringi kahandatakse – vastutab
ainult majandus-tegevuse registrisse mittekantud isik. Registris olevate isikute suhtes saab
kohaldada haldussundi: seaduse § 45 võimaldab teha ettekirjutuse ja otsuse ning kohaldada
sunniraha.
Paragrahvis 54, mis reguleerib menetlust, täpsustatakse sõnastust.

Väärtpaberituru seadus
Paragrahvid 23741 (siseteabe väärkasutamine) ja 23743 (turumanipulatsioon) tunnistatakse
kehtetuks, kuivõrd vastavad väärteod on üle viidud karistusseadustikku – vastavalt KarS §-d
398 ja 3981 (vt KarS-i muudatused).
Seadust täiendatakse §-ga 23751, mis näeb ette vastutuse investeerimispiirangute rikkumise
eest. Muudatuse põhjuseks on KarS § 397 kehtetuks tunnistamine – kui seni oli
investeerimispiirangute rikkumine kuritegu, siis nüüd nähakse vastav vääretokoosseis ette
valdkonna eriseadustes.
Paragrahv 23750, mis reguleerib menetlust, tunnistatakse uue vastutussätte lisamisega
kehtetuks ning antakse uue paragrahvina 23752.
Äriseadustik
Paragrahv 5045 tunnistatakse kehtetuks. TsÜS § 32 (hea usu põhimõte ühingusisestes suhetes)
tõlgendamispraktikas ei ole jõutud seisukohale, et hääletuskokkulepped iseenesest on
keelatud. Praktikas on sellised kokkulepped pigem tavalised. ÄS § 5045 muudab väärteoks
hääletamise või sellest hoidumise eeliste eest – tegemist on märkimisvääselt laia ja paraku
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täies ulatuses ebamäärase mõistega, et katab ilmselgelt ka olemuslikult TsÜS § 33 lg 4
sõnaselgelt lubatud hääletuskokkuleppeid (üldjuhul lepitaksegi kokku selleks, et saada mingi
eelis ühiselt või kummalegi osapoolele eraldi). Koosseisu tõendamine on reaalses elus
kaheldav. Kui koos kokkuleppe ja eelisega tekitatakse ühingule kahju, võib see olla hõlmatud
niikuinii KarS §-ga 2172 või pistise koosseisuga (eraõigussuhetes), mistõttu on vaid pelga
kokkuleppe sõlmimise eeliste osas karistamine väärteona liigne.
Paragrahvis 5046, mis reguleerib menetlust, täpsustatakse sõnastust.

Ühistranspordi seadus
ÜTS § 541 tunnistatakse kehtetuks. Sõitja poolt üldeeskirja rikkumine kui koosseisutegu ei
vasta määratletusnõudele. Eeskirja väiksemgi rikkumine ei saa olla väärteo korras karistatav.
Alatöögrupi ettepanek muuta koosseis konkreetseks ohudeliktiks tunnusega oht kaassõitja
elule või tervisele on vaieldav, sest selline tegu peaks kuuluma KarS-i valdkonda kuriteona.
Pealegi on ohtu asetamine KarS § 123 alusel niigi karistatav. Piisava kaitse rikkumiste eest
võimaldab korrakaitseseadus.
Paragrahv 5410 tunnistatakse kehtetuks. Koosseis kujutab endast sisuliselt lapsevanema
objektiivset vastutust lapse teo (piletita sõidu) eest. Selline konstruktsioon ei ole Eesti
karistusõiguses võimalik. Pealegi ei ole arusaadav, kas lapse all mõeldakse alla 18 aasta
vanust isikut, seega ka alaealist, kes vastutab alates 14 aasta vanusest ise oma tegude eest.
Paragrahvis 5411, mis reguleerib menetlust, täpsustatakse sõnastust.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
Paragrahvi 151 sõnastust muudetakse. Kehtiva sätte näol on tegemist normiga, mis ei vasta
üldse Eesti õiguses omaksvõetud normitehnika eeskirjadele. Vastutus ei ole mitte
väärteokoosseisu, vaid jao või peatüki pealkiri. Väärteokoosseis ei saa sisaldada sisulist
regulatsiooni ega mõisteid, kehtiva redaktsiooni lõikes 3 sätestatu ei sobi vastutusnormi –
seetõttu lisatakse §-le 8 vastav lõige 42 (vastava viitega täiendatakse ka § 8 lg 4 p 5 teksti).
Lõigetes 4 ja 5 toodud rikkumised (liitumistasu ebaõige arvutamine jms) on kõrvaldatavad
haldussunniga. Lõikes 1 sätestatud kolmas koosseisutegu – ohtlike ainete normatiivi ületavas
koguses või viisil ühiskanalisatsiooni juhtimine – kujutab endast iseseisvat koosseisu.
Seadust täiendatakse §-ga 152, mis näeb ette vastutuse ohtlike ainete juhtimise eest
ühiskanalisatsiooni. Tegemist on keskkonda kahjustava ja ühiskanalisatsiooni kasutamise
korda rikkuva teoga, mis peab olema omaette koosseisus.
Paragrahvis 153, mis reguleerib menetlust, täpsustatakse sõnastust.
ÜVVKS § 151 lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks põhjusel, et nende rikkumiste osas on
võimalik kohaldada haldussundi. Kehtiva ÜVVKS § 155 lõigete 1 ja 2 kohaselt saavad
vastavalt oma pädevusele Konkurentsiamet või valla- või linnavalitsus teha ettekirjutuse ja
määrata sunniraha üksnes liitumistasu ja veeteenuse hinna vastavusse viimiseks ÜVVKS-le.
Seega tuleb muuta ka vastavat § 154 (järelevalve) ja § 155 (ettekirjutus ja sunniraha).
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Kuna ÜVVKS §-d 154 ja 155 muudetakse ka korrakaitseseaduse rakendamise seaduse
eelnõuga77, tuleb käesoleva eelnõu muudatuste lõplikul formuleerimisel arvestada ka 424SEga tehtavaid muudatusi.

4. Eelnõu terminoloogia
Karistusseadustikus kasutatakse §-s 601 uut mõistet „tegevkahetsus“. Mõiste sisu on avatud
paragrahvi tekstis.

5. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on Euroopa Liidu õigusega kooskõlas. Vastavustabel on lisatud seletuskirjale (LISA
1).

6. Seaduse mõjud
Kuivõrd tegemist on kodifitseerimisprojektiga, mis sai alguse juba 2011. aastal ehk enne hea
õigusloome ja normitehnika eeskirja kehtima hakkamist, ei ole eelnõu mõjude hindamisel iga
sätte juures kasutatud mõjude hindamise metoodikat. Küll aga on allpool toodud olulisemate
muudatuste mõjud: esmalt on analüüsitud kogu karistusõiguse revisjoni mõjusid laiemalt,
pidades silmas kodifitseerimise eesmärki, ning seejärel on käsitletud eraldi selliseid
muudatusi, mille mõjud on nende sisu arvestades kõige ulatuslikumad. Eelkõige
keskendutakse KarS-i üldosa muudatustele, kuna need mõjutavad läbivalt nii kuritegusid kui
väärtegusid. Seletuskirjale lisatud tabelites (LISA 2 ja LISA 3) on toodud nii kuritegude kui
väärtegude kaupa välja statistika ning kuritegude osas võimalusel ka prognoosid.

6.1. Karistusõiguse revisjoni mõjudest üldiselt
6.1.1. Karistusõiguse revisjoni põhjused, eesmärk ning sellega seonduvad
mõjud
Kodifitseerimise eesmärgi võib jagada kolmeks:
1) vähendada karistatavate tegude arvu, kõrvaldada ülekriminaliseerimine ning
suurendada haldussunni rakendusala;
2) korrastada karistusõiguse süsteemi, kõrvaldada kattumised kuritegude ja väärtegude
koosseisudes;
3) täpsustada karistatavate tegude koosseisude kirjeldusi.
Eelnõuga tehtavad muudatused lähtuvad ülaltoodud eesmärkidest ning nende eesmärkide
saavutamisega kaasnevad kahtlemata ka mõjud. Järgnevalt on analüüsitud mõjusid just
kodifitseerimise eesmärkidest lähtudes.
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1) Rääkides ülekriminaliseerimise vähendamisest, tuleb esmalt välja tuua, miks
ülekriminaliseerimine halb on. Seda küsimust on põhjalikult käsitletud Riigikohtu tehtud
analüüsis78. Analüüsi autor, Riigikohtu kohtupraktika analüütik Timo Reinthal, toob välja neli
ülekriminaliseerimisega kaasnevat ebasoovitavat muutust ühiskonnas:
„Esiteks võib riigi ülemäärane karistusõiguslik sekkumine kaasa tuua isikute õiguste ja
vabaduste ebamõistliku riive ja üldise vabadusõiguse toimesfääri ahenemise. Väheneb muude
regulatiivsete vahendite, sh eraõiguslike ja haldusõiguslike kaitsevahendite kasutusala.
Kokkuvõttes osutub kahjustatuks põhimõte, et karistusõiguslik sekkumine on vaid äärmisel
juhul kasutatav meede. Vaatamata isikute menetlusõiguslikele garantiidele süüteomenetluses
on süüteomenetlus isiku jaoks vaieldamatult tunduvalt koormavam kui teised
õigusmenetlused.
Teiseks hakkab devalveeruma karistuse tähendus kui selline. Kui suur osa ühiskonnast on
karistatud, siis võetakse õigusvastast käitumist kui loomulikku või paratamatut nähtust. See
aga tähendab, et langeb ära üldpreventsiooni osa kuritegevuse ennetamisel. Juba praegu võib
märgata Eesti ühiskonnas tendentsi, et väärteokaristuse olemasolusse suhtutakse leigelt. Seda
eelkõige põhjusel, et väärteokaristus on äärmiselt ulatuslikult kohaldatav sunnivahend.
Kolmandaks võib ülekriminaliseerimine kaasa tuua kuritegevuse tõusu. Ühest küljest seetõttu,
et karistuse mõiste on devalveerunud, teisalt aga seetõttu, et täitevvõim ei suuda enam
efektiivselt kontrollida õigusrikkumisi. Täitevvõimu võimetus reageerida kõigile
õigusrikkumistele aga omakorda võimendab õigusvastast käitumist. Suureneb varjatud
kuritegevuse osakaal.
Neljandaks tuleneb põhiseaduse § 13 lg-st 2 karistusnormi määratluse nõue. Isiku põhiõigusi
riivav säte peab olema piisavalt määratletud. Kui norm on sätestatud nii õigusselgusetult, et
keskmine isik ei suuda aru saada, millist tegu ette heidetakse, tuleks kohtutel kohaldada in
dubio pro reo-põhimõtet ning tõlgendada normi nii, nagu on süüdistatavale kõige soodsam.“
Eeltoodust tulenevalt võib väita, et kuna eelnõu on suunatud ülekriminaliseerimise
vähendamisele, kaasnevad sellega järgmised positiivsed mõjud:
 riik sekkub reeglina karistusõiguslikult vaid siis, kui muude õigusharude
regulatsioonist ei piisa, sellega kaasnevalt on paremini tagatud isikute põhiõigused ja –
vabadused;
 õigusvastane käitumine ja sellega kaasnev karistatus ei ole igapäevased ja
harjumuslikud, karistusregistrisse kantud isikute arv väheneb; karistatuse olemasolu
inimesel tähendab, et ta on toime pannud sellise rikkumise, mille karistamisväärsus on
põhjalikult hinnatud;
 täitevvõimul on rohkem ressursse, mida suunata võitlusse tõsise ja varjatud
kuritegevusega;
 karistusnormide sõnastusel on silmas peetud õigusselgust ja määratletust.
2) Eelnõu koostamisel on lähtutud sellest, et korrastades karistusõiguse süsteemi,
kõrvaldatakse kattumised väärtegude ja kuritegude koosseisudes. Kaovad dubleerivad
õigusaktid ning kuritegude ja väärtegude omavaheline vahekord on täpsemini määratletud.
See suurendab õiguskindlust ja -selgust nii võimaliku õigusrikkuja seisukohast (ta teab,
millise raskusastmega rikkumise ta toime paneb ning millise karistusega võib seejuures
arvestada) kui ka menetleja seisukohast. Kui seadus on selgelt sõnastatud, väheneb ka
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võimalus ja vajadus vaid kõrgema astme kohtu praktika kaudu saada vastust küsimusele, kus
jookseb piir kuriteo ja väärteo vahel79.
3) Eelnõuga täpsustatakse nii kuritegude kui väärtegude koosseisude kirjeldusi. See
võimaldab täpsemini määratleda nii õigusrikkuja kui menetleja seisukohast, milline rikkumine
on karistatav. Samuti vähendab see ülekriminaliseerimise riski: kui norm näeb ette vastutuse
kogu õigusakti nõuete rikkumise eest, on selgelt tegemist ülekriminaliseerimisega. Eespool
viidatud Riigikohtu analüüsis tuuakse välja, et eriseadustes olevatest väärteokoosseisudest
356 on sõnastatud kui "nõuete rikkumise" või "eeskirjade rikkumise" koosseisud. Seega on ca
40% normid, mida saab sisustada väga erinevalt. Laialt ja ebamääraselt sõnastatud norm jätab
liigse diskretsioonivõimu menetlejale, otsustamaks, kas konkreetsel juhul kohaldatakse
vastutust või mitte.
Karistatusega kaasnevad sageli ka piirangud edasises elus, nt töökoha valikul, tegevusloa
väljastamisel jne. Seisuga 15. veebruar 2010 on 91 õigusakti, millest tulenevad isikule
erinevad piirangud juhul, kui ta on karistatud mingi süüteo eest ning tema karistatuse andmed
ei ole karistusregistrist kustunud.80 Kui karistatus on saadud sisult tühise teo eest, on
piirangute kohaldamine aga ebaproportsionaalne. Eelnõuga sellist riski vähendatakse.
Eelnõuga tehtavate muudatuste üheks eesmärgiks on ka vältida üleliigset stigmatiseerimist
karistatuse kaudu. Kuigi karistuse mõistmisel on vältimatult nii eri- kui üldpreventiivne
eesmärk, tuleb taas kord rõhutada, et eriti juhul, kui toimepandud tegu ei ole suure
ebaõigussisuga, võib karistatusega kaasneda risk ülemääraseks stigmatiseerimiseks.
Rahvusvahelised uuringud kinnitavad, et stigmatiseeriv ehk halvustav suhtumine
õigusrikkujasse, mis väljendub õigusrikkuja identifitseerimises varga, maksupetturi vms tüüpi
nimega, taastoodab õigusrikkumist. Eelkõige tuleneb see sellest, et stigmatiseerimisega
alandatakse inimest, mille tõttu näeb õigusrikkuja omakorda süüd pigem kellelgi kolmandal ja
suunab ka oma edasise tegevuse ja viha selle kolmanda vastu, mis sisuliselt võibki olla uus
õigusrikkumine81.
Märgistamisteooria uurib stigmatiseerimise mõju kuritegevusele. Teooria kohaselt
suurendavad
kontaktid
kriminaaljustiitssüsteemiga
võimalust
uute
kuritegude
toimepanemiseks. Oluline pole mitte niivõrd reeglite rikkumine, kuivõrd see, mis tähendusi,
silte sellele omistatakse.82
Eriti tuleb stigmatiseerimise ohte silmas pidada alaealiste õigusrikkujate puhul. Eesti
karistusõigus loeb isiku süüvõimeliseks alates 14. eluaastast. Seega võib iga vähemalt
neljateistkümneaastane isik toime panna nii väärteo kui kuriteo – kuigi seadus näeb ette ka
alaealiste mõjutusvahendid, järgneb paljudele rikkumistele siiski ka karistamine koos kõigi
sellega kaasnevate tagajärgedega.
Austraalia noorte õigusrikkujate uuring näitas, et noored, kes tundsid, et kohtuistung oli nende
jaoks stigmatiseeriv, panid suurema tõenäosusega toime uue kuriteo kui need, kes
märgistamist ei tajunud. Seega tervikuna ei pruugi karistamine olla halb, pigem on küsimus,
kuidas seda tehakse. Taasühiskonnastatav on märksa raskem olla karmide karistustega,
millega kaasneb suurema tõenäosusega hukkamõistev märgistamine, kui karistusõigusväliste
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vahenditega, millega selliseid hukkamõistvaid märgistamisi ei kaasne. Kohtusse, vanglasse
jne on sellised halvustavad märgistamised aga rohkem sisse kodeeritud kui alternatiividesse.83
Eesti seadustes on ka teokoosseise, mis ongi suunatud alaealisele õigusrikkujale, nt eelnõuga
tühistatavad AS § 72 ja TubS § 48 ehk vastavalt alkohoolse joogi ostmine ja tubakatoote
omandamine või omamine alaealise poolt. TubS § 48 alusel registreeriti 2012. aastal üle 2000
õigusrikkumise. Tegemist on samas valdkonnaga, kus riik peaks kasutama tõhusamaid
vahendeid selleks, et takistada alaealisele alkoholi või tubaka müüki, mitte neid alaealisi
tingimata karistama84.
4) Kas osa kuritegude muutmisel väärtegudeks on menetlusaluste isikute põhiõigused
samaväärselt kaitstud? Karistusõiguse revisjoni eesmärk on muu hulgas dekriminaliseerida
teatud käitumine ning näha kuritegude asemel ette analoogsed väärteokoosseisud. Kuigi
väärtegu on oma iseloomult karistatav tegu, on see siiski vähem ohtlik kui kuritegu ning
seetõttu nähakse selle eest ette ka oluliselt kergemad karistused. Siinkohal on oluline ka see,
et võrreldes kuriteo eest mõistetud karistusega kustub väärteokaristus reeglina ühe aasta
möödumisel pärast karistuse täitmist. Seetõttu on see muutus õiguskorras isikute õigusi enam
kaitsev ning sellise teo toime pannud isikud on oluliselt soodsamas olukorras kui varem.
Kuna väärtegu on oma olemuselt vähem tähtis õigusrikkumine (minor offence), mille eest on
isikule võimalik mõista oluliselt väiksemaid karistusi, siis on ka loomulik, et õiguslikud
tagatised ei pea olema kriminaalmenetlusega võrdväärsed. Lisaks on väärteomenetlusele kui
menetlusele, kus uuritakse vähem oluliste rikkumiste toimepanemist, oluline menetluse kiirus,
lihtsus ning väiksem ressursikulu. See tagab muu hulgas selle, et väärteo toimepannud isiku
suhtes toimuks menetlus võimalikult vähe koormavalt ning kiiresti. Eeltoodud põhjustel on
väärteomenetluses ka veidi nõrgemad õiguslikud tagatised, sh õigus kaitsjale.
Samas rõhutame, et õigus kaitsjale väärteomenetluses on olemas ning arvestades väärteo kui
õigusrikkumise väiksemat olulisust, on isikul piisavad õigused. Vastavalt VTMS §-le 19 on
menetlusalusel isikul õigus saada kaitsja. Menetlusalusel isikul on õigus kaitsjaga ühendust
võtta alates tema kinnipidamisest või muu esimese menetlustoimingu tegemisest ning
menetleja kohustus on seda võimaldada. Alaealiste isikute suhtes nähakse ette kaitsja
kohustuslikkus alates kohtumenetlusest.
Vaadates VTMS § 21 sätestatud kaitsja õigusi, võib asuda seisukohale, et need on
võrreldavad kaitsja õigustega kriminaalmenetluses, sisaldades ka õigust võtta osa menetlusest,
esitada tõendeid ja taotlusi ning kaebusi. Seega ei saa väita, nagu oleks kaitsja
väärteomenetluses oluliselt halvemas positsioonis. Märgime siinkohal veel, et ka
väärteomenetluses on võimalik saada kaitsja riigi õigusabi korras.
Mis puudutab rahvusvahelisi standardeid selles küsimuses, siis õigus kaitsjale tuleneb EIÕK
art 6 lg 3 punktidest b ja c ning samuti Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 48 lõikest 2.
Märgime, et nii konventsioon kui ka harta räägivad isikust, keda süüdistatakse kuriteo
(criminal offence) toimepanemises ning hiljem on fair trial-põhimõtet laiendatud ka muudele
menetlustele.
Täiendavalt tuleks märkida ka hiljutist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis
käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja Euroopa vahistamismäärusega seotud
menetluses ning õigust lasta teavitada vabaduse võtmisest kolmandat isikut ja suhelda
vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute ja konsulaarasutustega.
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Direktiivi eesmärk on muu hulgas näha ette kahtlustatava ja süüdistatava õigus kaitsjale
kriminaalmenetluses. Samas direktiivi art 2 lõike 4 kohaselt ei ole vajalik selle rakendamine
täies mahus vähem tähtsate rikkumiste (minor offences) puhul ning õigus kaitsjale tuleb ette
näha üksnes kohtumenetluse staadiumis. Seega ei nõua ka Euroopa Liidu õigus
liikmesriikidelt vähem tähtsate rikkumiste puhul kaitseõiguse ettenägemist samasuguses
mahus nagu kriminaalmenetluses. Seetõttu leiame, et Eesti õigus näeb ette piisavad
õiguslikud tagatised ka väärteomenetluses.
5) Eelnõuga pakutavate muudatustega kaasneva riskina võib välja tuua, et karistamisväärseks
ei loeta enam ka mõnda sellist tegu, mis oma olemuselt või ohtlikkuselt peaks preventiivsest
eesmärgist lähtudes seda siiski olema. See võib omakorda tekitada ühiskonnas reageeringuid,
et keegi pääseb rikkumise eest karistamatult, ning sellega kaasnevalt põhjustada turvatunde
nõrgenemist. Silmas pidades revisjoni põhieesmärke ja sellega kaasnevat, kaaluvad need
siiski üles võimalikud ühekordsed juhtumid, kus karistust ei ole võimalik kohaldada. Samuti
võiksid sellised juhtumid hoopis suunata tähelepanu ennetuse vajalikkusele – karistada ehk
tagajärjele reageerida on reeglina lihtsam kui rikkumisi ennetada. Kokkuvõttes on ennetus aga
odavam ja ühiskonnale laiemas plaanis kasulikum kui tagajärgedega tegelemine.

6.1.2. Mõjud töökoormusele
KarS-i muudatustel on läbivalt mõju menetlejate töökoormusele. Kuigi mitmed muudetavad
paragrahvid on sellised, mille kohaldamispraktika on väike, kaasnevad suuremad mõjud
varavastaste süütegudega – KarS §-s 44 toodud miinimumpäevamäära tõstmise täpsemaid
mõjusid on analüüsitud allpool, punktis 6.3.
Muudatused ei tähenda siiski, et uurijaid või prokuröre n-ö üle jääb. Kuna praegune
töökoormus on sageli nii suur, et see ei võimalda keskenduda suurematele ja olulisematele
kriminaalasjadele ning ei taga kiiret kriminaalmenetlust, siis menetluses olevate asjade arvu
vähendamisega on võimalik olukorda parandada. Kui väheneb alustatud kriminaalmenetluste
arv, on nii uurijatel kui prokuröridel võimalik suunata oma tähelepanu tõsisematele asjadele.
Kui menetluses on vähem kriminaalasju, peaks lühenema ka menetlustähtajad, mis omakorda
tagab paremini isikute põhiõiguste kaitset. Samuti aitab see kaasa turvalisuse tugevdamisele,
kuna menetlejad saavad tegeleda raskemate rikkumistega.
Töökoormust mõjutavad ka haruseaduste muudatused. Kuna eelnõuga tunnistatakse kehtetuks
hulk väärteokoosseise, vabaneb selle arvelt väärtegude menetlejate ressurss. Samas tuleb
arvestada, et paljude seaduste alusel ei ole kunagi väärtegusid registreeritud (vt lisatud tabel –
LISA 3) – sellisel juhul on see mõju olematu. Samuti on oluline, et paljude rikkumiste puhul
tuleks väärteomenetluse asemel kasutada rohkem haldussundi – ettekirjutust, sunniraha ja
asendustäitmist. Seega ei ole tegemist mitte niivõrd ressursside vabanemisega, kuivõrd
ümberpaiknemisega, mis sõltub eelkõige konkreetse valdkonna praktikast. Ressursside
ümberpaigutuse vajadus ja ulatus jääb konkreetse valdkonna asutuste otsustada.
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6.2. KarS-i üldosa muudatused, mis puudutavad üldkasulikku tööd,
tingimisi karistusest vabastamist, elektroonilist järelevalvet ja
ennetähtaegset vabastamist (KarS §-d 69–692 ning §-d 73–76; VangS-i
ja KrhS-i muudatused)
Mõjud on analüüsitud kahe peamise asjaolu kaudu, lähtudes muudatuste eesmärgist
(vähendada retsidiivsust ja tõsta seeläbi turvalisust) ning muudatustega kaasneva mõju kaudu
ressurssidele.
Muudatus

Oodatav mõju retsidiivsusele ja
turvalisusele

Oodatav mõju
töökoormusele, eelarvele

KarS §-ga 69 muudetakse
vangistuse päevade ja
ÜKT töötundide suhet
ning luuakse võimalus
asendada ÜKT
sotsiaalprogrammiga kuni
30 tunni ulatuses85.

Igapäevasele turvalisusele pole
olulist mõju või mõju on
positiivne.

Vähendab mõningal määral
töökoormust, kuna ÜKT
tundide arvu tõttu ka nende
tegemise kestus lüheneb.
Eelarve kulu ei kasva.

Võimaldab vähendada
retsidiivsust sellega, et
kriminaalhooldusaluste arv
väheneb, kuid kuna tegeletakse
keerulisemate probleemidaga
inimestega, siis on võimalik
nendele rohkem ja intensiivsemat
tähelepanu pöörata.
Samuti võimaldab selline
muudatus
kriminaalhooldusaluseid
positiivselt motiveerida ÜKT
tunde täitma.

Seaduse tasandil
reguleeritakse kohustuste
rikkumisel hoiatuse
tegemise võimalus KarS
§-des 69, 691, 692, 74,
76,87 ja 871.
Kriminaalhooldajal on
enne erakorralise
ettekande esitamist
võimalik teha hoiatust,
kolmanda rikkumise puhul
esitada kohtule
erakorraline ettekanne.

Eeldatav mõju mõõdukalt
positiivne, kuna annab
kriminaalhooldusametnikule ühe
lisavahendi kriminaalhooldusaluse
mõjutamiseks.
Samas võib muudatusega tekkida
kriminaalhooldajatele suurem
surve kriminaalhoolduste poolt
pigem kasutada hoiatust kui
esitada kohtule erakorraline
ettekanne.

Mõju positiivne.
Eelduslikult väheneb
mõnevõrra
täitmiskohtuniku
töökoormus, kuna
kriminaalhooldusametnik
saab enne erakorralise
ettekande kohtule esitamist
võtta kasutusele meetmeid
kriminaalhooldusaluse
mõjutamiseks ning
üldkokkuvõttes
erakorraliste ettekannete
hulk väheneb.
2012. a esitati kohtutele
1874 erakorralist
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ettekannet, millest 750 olid
seotud registreerimise
kohustuse täitmata
jätmisega, seega ülejäänud
juhtudel oleks
kriminaalhooldajal
võimalus esimese
mõjutajana kasutada
hoiatust ning muude
mõjutusvahendite
ammendumisel esitada
erakorraline ettekanne.
Vähendatakse KarS § 73
alusel määratava katseaja
minimaalset määra 12
kuuni (36 kuu asemel)86.

Igapäevasele turvalisusele pole
olulist mõju või mõju on
positiivne, kuna mõjutab eelkõige
tasakaalu katseaja sisu.
Võimaldab vähendada
retsidiivsust sellega, et
kriminaalhooldusaluste arv
väheneb, kuid kuna tegeletakse
keerulisemate probleemidaga
inimestega, siis on võimalik
nendele rohkem ja intensiivsemat
tähelepanu pöörata.

Kriminaalhooldusega
katseaja kasutamise oodatav
vähenemine vähendab
kriminaalhoolduse
töökoormust, vähemal
määral ka kohtu
töökoormust.
Eelarvekulu ei kasva.

Kuna katseaja keskmine pikkus
väheneb, siis on ka vähem neid,
keda katseajal toime pandud
kuritegude eest reaalselt pikaks
ajaks vangi mõistetakse. See
omakorda vähendab vangistuse
negatiivseid mõjusid.
Maksimaalset katseaja pikkust ei
vähendatud, kohtul on senisest
suurem diskretsioon.
Muudetakse KarS § 73
kohaldamise tingimusi
selliselt, et ei oleks
takistuseks isiku varasem
vangistusega karistamine.

86

Mõju on positiivne, kuna
võimaldab karistust paremini
individualiseerida vastavalt
süüdimõistetu riskidele ja
vajadustele. Praegune piirang ei
sätesta seda, kas tegu on reaalse
või tingimisi vangistusega, samuti
kuuluvad siia alla
asenduskaristused ning ÜKT ning

Vähendab töökoormust,
kuna võimaldab laiendada
sihtgruppi, kellele saab
määrata katseaega ilma
käitumiskontrollita. Samas
ei piira kuidagi kohtuniku
valikuid KarS § 74 osas.
Eelarve kulu ei kasva.

Vt ka: Kriminaalpoliitika analüüs nr 3/2013. Arvutivõrgus:
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58685/Tingimisi+vabastamise+ja+k%E4itumiskontrolli
+kohaldamise+anal%FC%FCs.pdf
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määratletud pole kahe karistuse
vaheline aeg.
Avalikult turvalisusele mõju
puudub või on lähtuvalt eelnevast
pigem positiivne.
Vähendatakse KarS § 74
alusel määratava
käitumiskontrolliga
katseaja minimaalset
määra 6 kuuni (18 kuu
asemel).

Vähendab retsidiivsust, kuna
süsteem on paindlikum ning
võimaldab senisest enam
arvestada indiviidi vajadusega
kriminaalhoolduse järele.
Mõju on positiivne, kuna süsteem
ei kuluta ressursse
kriminaalhoolduse pakkumisega
neile, kes seda ei vaja.
Süsteem on õiglasem, kuna
lühemate karistusaegade puhul on
käitumiskontrolli pikkus
karistusajaga proportsionaalsem.

Vähendab kogukoormust
arvelolevate inimeste arvu
mõttes, kuid muutusega
kaasnev kasv peab viima
intensiivsema tööni, mida
tehakse
kriminaalhooldusalustega,
kelle abi- ja
järelevalvevajadus on
suurem.
Eelarvekulu ei kasva.

Maksimaalset käitumiskontrolliga
katseaja pikkust ei vähendatud,
kohtul on senisest suurem
diskretsioon.
Võimaldatakse kohtul
kriminaalhooldaja
ettepanekul lühendada
KarS § 74
käitumiskontrolli kestust.
Pärast minimaalse
käitumiskontrolli perioodi
(6 kuud) läbimist on
kohtul võimalik
käitumiskontroll lõpetada
ning järelejäänud katseaja
ulatuses kehtib isikule
vaid uute kuritegude
toimepanemisest
hoidumise nõue.

Igapäevasele turvalisusele pole
olulist mõju või mõju on
positiivne.

Kehtestatakse KarS §-de
73 ja 74 alusel
šokivangistuse alaealistele
kohaldamisel
maksimaalseks osaliselt
kantavaks vangistuse
ajaks 1 kuu.

Vähendab retsidiivsust vangistuse
kahjuliku mõju elimineerimise või
vähendamise teel.

Võimaldab vähendada
retsidiivsust sel viisil, et
kriminaalhooldusaluste arv
väheneb, kuid kuna tegeletakse
keerulisemate probleemidaga
inimestega, siis on võimalik
nendele rohkem ja intensiivsemat
tähelepanu pöörata.

Vähendab minimaalsel
määral töökoormust, kuna
kriminaalhoolduse kestus
lüheneb. Eelarve kulu ei
kasva.

Samuti võimaldab selline
võimalus kriminaalhooldusaluseid
positiivselt motiveerida
käitumiskontrolli tingimusi täitma.
Vähendab minimaalselt
vanglate töökoormust ning
suurendab samavõrra
kriminaalhoolduse
töökoormust. Kogumõju
vanglate osakonna eelarvele
on seega positiivne.
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Lisatakse KarS §-desse 73
ja 74 võimalus kohaldada
käitumiskontrolli
elektroonilise valve
lisandusega inimestele,
kellele kohus mõistab
liitkaristusena vangistuse
katseajal toime pandud
kuriteo eest. Praegu võib
sellisel viisil reaalse
vangistuse asemel
kohaldada ÜKT-d,
ettepanek loob
kohtunikule lisavaliku.

Vähendab retsidiivsust vangistuse
kahjuliku mõju elimineerimise või
vähendamise teel. Võimaldab
paremini rakendada ultima ratioprintsiipi vangistuse kasutamisel.

Vähendab minimaalselt
vangla töökoormust,
kasvatab minimaalselt
kriminaalhoolduse
töökoormust. Eelarvekulu
ei kasva.

Muudetakse KarS § 75 lg Mõju retsidiivsusele ja
2 p 2, et oleks võimalik
turvalisusele ei ole.
määrata eraldi
alkoholitarvitamise keeldu
ning narkootikumide
tarvitamise keeldu.

Vähendab
kriminaalhoolduse ja kohtu
töökoormust, kuna
määratud piirangud on
adekvaatsemad
(lisakohustusi saab määrata
lähtuvalt
kriminaalhooldusaluse
individuaalsest olukorrast
ning need on
proportsionaalsemad).

KarS § 751 lõiget 1
täiendatakse selliselt, et
EV elektroonilise valve
seadmete abil oleks
võimalik tuvastada ka
isiku narko- või
alkoholijoovet87.

Positiivne mõju kuritegusid
narkootikumide või alkoholi
liigtarvitamise tõttu toime pannud
isikute puhul (nt liikluskuriteod),
vähendades joobest tingitud
kuritegude toimepanemise riski.

Kriminaalhoolduse
koormus arvestatavalt ei
muutu, kuigi on tõenäoline
täiendavate rikkumiste
avastamine.

KarS § 751 lõikes 3
antakse kohtule täpsemad
juhised, millal kui pikka
elektroonilise valve
tähtaega määrata (esialgu

Pikaajaline mõju positiivne, kuna
tõenduspõhisema praktika (mille
järgi elektroonilise valve üle 6 kuu
ei ole üldjuhul otstarbekas)
kasutamine suurendaks

87

Mõju retsidiivsusele tervikuna
väike, kuna seadmeid kasutataks
väikese osa elektroonilise valve
all olevate isikute puhul
(eeldatavalt alla 10%), s.t vaid
tõsiste alkoholiprobleemide või
korduvate alkoholiga seotud
kuritegude korral.

Kulutused seadmetele
suurenevad mõnevõrra
kõrgema hinna tõttu
(täpsem hinnang nõuaks
lisaanalüüsi).

Kriminaalhoolduse
koormus ning kulutused
elektroonilisele valvele
vähenevad vähesel määral
(täpsem hinnang nõuaks

Vt ka: Kriminaalpoliitika analüüs nr 2/2013. Arvutivõrgus:
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58509/Elektroonilise+valve+kohaldamine+2-2013.pdf
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maksimaalseks tähtajaks 6
kuud koos võimalusega
pikendada kuni 12 kuuni,
lisaks elektroonilise valve
pikkuse määramine
tulenevalt kuriteo
raskusastmest).

elektroonilise valve efektiivsust ja
vähendaks liigset piirava kontrolli
negatiivset mõju.

lisaanalüüsi).

KarS §-ga 76
vähendatakse tingimisi
ennetähtaegset
vabastamist võimaldavat
vangistust 6-lt neljale
kuule88

Teaduskirjanduse kohaselt
kohaneb inimene vangistusega
ning vangistuse negatiivne mõju
subkultuuri jms mõttes saab
valdavaks pärast 3–4 kuud
vangistust. Johtuvalt eelnevast on
meetme oodatav mõju
retsidiivsusele ja turvalisusele
positiivne.

Mõju töökoormusele ja
eelarvele on mõõdukas.
Seisuga 31.12.2012 kandis
vanglas 4–6-kuulist
vangistust 71 kinnipeetavat,
kellest 40 oli toime pannud
varavastase kuriteo.

Võimaldatakse KarS § 76
alusel vangistusest
tingimisi ennetähtaegselt
vabastatud isiku poolt
käitumiskontrolli
tingimuste rikkumisel
elektroonilise valve alla
määramine.

Pikaajaline mõju positiivne, kuna
väldib väheolulise rikkumise tõttu
isiku tagasipöördumist vanglasse
ning säilivad eeldused ühiskonnas
kohanemise jätkumiseks: nt on
võimalik jätkata osalemist
sotsiaal- või raviprogrammis,
jätkata tööd või õppimist; säilib
lähedaste toetava roll. Oodatav
positiivne mõju retsidiivsuse
vähendamisele tuleneb ka
vangistuse negatiivsete mõjude
vähenemisest.

Vähendab kulutusi, kuna
elektrooniline valve on
odavam kui kinnipidamine
vanglas (täpsem hinnang
nõuaks lisaanalüüsi).

Retsidiivsust tervikuna ei mõjuta,
kuna pikaajalise elektroonilise
valve all olevate isikute osakaal
kriminaalhooldusalustest on väike.

Kriminaalhoolduse
koormus ei muutu, kuna
isikud juba on olnud
kriminaalhooldusel ja sel
alusel elektroonilise valve
alla määratavaid isikuid on
vähe (eeldatavalt u 13 isikut
aastas).

Elektroonilise valve alla
määramist ei kohaldataks tõsiste
rikkumiste korral, seega risk
turvalisusele arvestatavalt ei
suurene.
Välisriikide uuringute andmetel
võib väikese retsidiivsusriskiga
isikute puhul vangistuse asemel
elektroonilise valve kohaldamine
retsidiivsust vähendada, seda eriti
koos muude kohustustega.
Uuringute andmetel võib
sõltuvuse vähendamiseks
kavandatud programm olla keskne
88

Vt ka: Kriminaalpoliitika analüüs nr 1/2013. Arvutivõrgus:
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58489/Ennet%E4htaegse+vabastamise+anal%FC%FCs
+1-2013.pdf
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tegur retsidiivsuse vähendamisel –
seetõttu oleks esmatähtis luua
võimalus programmis osalemise
jätkamiseks.
Täpsustatakse KarS §-s 76
toodud tingimusi: vanglast
tingimisi ennetähtaegselt
vabanenu katseaeg on
tema ärakandmata
karistuse pikkune, kuid
mitte lühem kui kuus
kuud, sealjuures
käitumiskontrolli
kohaldamine on
vajaduspõhine (KarS 75
alusel) ja pikkusega 6–24
kuud (ei saa olla pikem
katseajast, kuid võib olla
lühem), käitumiskontrolli
kestust saab
kriminaalhooldaja
ettekande alusel
pikendada kuni katseaja
lõpuni .

Oodatav mõju on positiivne.

Muudetakse KarS 76 ja
69 põhimõtted sarnaseks
KarS § 74 lg 4 sätestatuga,
mille kohaselt võib kohus
süüdimõistetule, kes
katseajal ei järgi
kontrollnõudeid või ei
täida talle pandud
kohustusi,
kriminaalhooldusametniku
ettekande alusel määrata
täiendavaid kohustusi
vastavalt KarS § 75 lõikes
2 sätestatule, pikendada
katseaega kuni ühe aasta
võrra või pöörata karistuse
täitmisele.

Oodatav mõju on positiivne.
Muudatus võimaldab vanglast
tingimisi enne tähtaega vabastatud
kriminaalhooldusaluse
kontrollnõuete rikkumise suhtes
kasutada ka muid
mõjutuvahendeid ja
kontrollimehhanisme peale
vangistuse täitmisele pööramise.
Mõju kohenemisele vabadusega
on pikaajalisem ning eeldatavalt
tulemuslikum.

KarS §-ga 761 luuakse

Mõju on oodatavalt positiivne.

Muudatus võimaldab enam
keskenduda kõrge retsidiivsusega
kriminaalhooldusalustele
Kahe aasta jooksul
kriminaalhoolduse
taasühiskonnastavad ressursid
ammendavad end ning
käitumiskontroll kaotab seetõttu
oma mõju.
Käitumiskontrolli lõppedes jääb
tingimisi enne tähtaega vabastatud
isikule kehtima katseaeg ning
kohtunikule jääb võimalus liita
kandmata jäänud vangistus uue
karistusega juhul, kui katseajal
olev isik paneb toime uue kuriteo.

Oodatav on mõõdukas mõju
kriminaalhoolduse eelarvele
ning töökoormusele, kuna
vanglast enne tähtaega
vabanenud isikute hulk
kriminaalhooldusaluste
koguhulgast on u 8%.
Seisuga 01.01.2013 oli
kriminaalhoolduses arvel
155 vanglast vabanenut,
kelle katseaeg oli pikem kui
24 kuud, sealjuures 58
kriminaalhooldusalusel oli
katseaeg pikem kui 36
kuud.

Kriminaalhooldusametniku
töökoormus võib kasvada
0,5 ametikoha ulatuses
(2012 lõpetati
kriminaalhoolduses
katseaeg erakorralise
ettekande alusel 63 vanglast
enne tähtaega vabanenud
kriminaalhooldusaluse
puhul). Vanglate eelarvele
on mõju pigem vähene,
kuid siiski positiivne.

Eesmärk on mitte pöörata iga
kontrollnõude ja kohustuse
rikkumise puhul karistust
täitmisele. Kontrollnõuded ning
kohustused on oma olemuselt
erineva raskusastmega
1.
ning
kohtunikul peaks olema võimalus
langetada kaalutletud otsus
karistuse täitmisele pööramise
asjas.
Alaealistele eritingimuste
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erandid alaealiste
tingimisi ennetähtaegse
vabastamise
regulatsioonile, mille
kohaselt saab alaealist
vanglast tingimisi enne
tähtaega vabastada, kui ta
on tegelikult ära kandnud:

Alaealiste grupi haavatavuse ning
kergelt mõjutatavuse tõttu on
oodatavad mõjud, mis kaasnevad
reaalse vangistuse lühema kestuse
ja kriminaalhoolduse suurema
toega, positiivsed.

loomisest tulenev
töökoormus kogu
süsteemile muutub vähe
ning mõju eelarvele on
väike. Seisuga 04.04.2013
oli alaealisi süüdimõistetuid
vanglas 21.

Täpsustatakse KrMS
§ 1371 vahistamise asemel
määratava elektroonilise
valve osas, milliseid
menetlustoiminguid ja kes
teeb elektroonilise valve
tähtaja pikendamiseks või
allkirja vastu elukohast
lahkumise keelu
kohaldamiseks.

Arvestatav mõju puudub.

Selgem regulatsioon
vähendaks vähesel määral
kriminaalhoolduse ajakulu
menetlustoimingute arvu
vähendamisega ja nende
kiirendamisega.

KrMS §-e 1411 ja 3101
täiendatakse selliselt, et
elektroonilise valve
seadmeid saaks kasutada
ka lähenemiskeelu puhul.
Lisanduvad muudatused
KrHS §-des 2 ja 31.

Suurendab kannatanute turvalisust
ja tugevdab kontrolli
lähenemiskeelu tingimuste
täitmise üle ning vähendab
lähenemiskeelu rikkumisi.

KrMS §-e 213 ja 264
täiendatakse uute
lõigetega, mille järgi tuleb
enne elektroonilise valve

Tervikuna arvestatav mõju
puudub, kuid võimaldab
üksikjuhtudel vältida
elektroonilise valve määramist

89



1/3 mõistetud
vangistusest (ilma
elektroonilise
valveta);



½ mõistetud
vangistusest,
sellisel juhul
vabaneb alaealine
alati tingimisi enne
tähtaega.

Eelarvele arvestatav mõju
puudub.

Ei aita kõikide lähenemiskeelu
rikkumiste korral (nt telefoni-, sh
lühisõnumisuhtlus, mis moodustab
enamiku rikkumistest).

Kulutused järelevalvele ja
seadmetele suurenevad
kõrgema hinna tõttu.
Aastas u 50 lähenemiskeelu
juhtumi puhul on täiendav
kulu ligi 133 000 eurot
aastas.89

Kriminaalhoolduse
koormus suureneb vähesel
määral. Eelarvele mõju
puudub.

Vt Kriminaalpoliitika analüüs nr 2/2012. Arvutivõrgus:
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=56473/ELEKTROONILISE+VALVEGA+L%C4HENE
MISKEELU+KOHALDAMISE+ANAL%DC%DCS.+Justiitsministeerium.+2012.pdf
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määramist kontrollida
isiku elukoha sobivust
elektroonilise valve
seadmete paigaldamiseks.

selleks mittesobivate tingimuste
korral.

6.3. Miinimumpäevamäära tõstmine 3,2 eurolt 10 eurole (KarS § 44 lg
2 muudatus)
1) Toetudes 2010. aastal jõustunud kohtuotsuste andmetele 1599 füüsilisele isikule mõistetud
rahalise karistuse kohta, kasvaks rahaliste karistuste summa hinnanguliselt 1 153 273 euro
võrra ehk 2,06 korda (algne kogusumma 1 088 128 eurot, uus kogusumma 2 241 401 eurot) –
eeldusel, et karistusi määratakse samas määras ja samadele sissetulekugruppidele ning
arvestamata kuriteona registreeritavate süütegude arvu eeldatavat vähenemist (vt 2. ja 3.
punkt).
Kehtiva miinimumpäevamäära (3,2 eurot) alusel karistati 901 isikut ehk 56% rahalise
karistuse saanud isikutest. Alla 10-eurose päevamääraga karistatud isikuid oli 1196 ehk 75%
rahalise karistuse saanud isikutest; neile mõistetud karistuste summa oli 650 880 eurot, mis
moodustas 60% rahaliste karistuste kogusummast (1 088 128 eurot). Seega tõuseks 10-eurose
miinimumpäevamäära korral miinimumpäevamääraga karistatavate isikute arv 1196 – 901 =
295 võrra ehk 33%.
2) Miinimumpäevamäära tõstmine mõjutab varavastaste süütegude kvalifitseerimist, kuna
KarS § 218 järgi loetakse väärteoks varavastane süütegu väheväärtuslikuks asja või
väheolulise varalise õiguse vastu, mille puhul kahju suurus ei ületa 20 miinimumpäevamäära
(v.a vägivaldsed vm raskendavate asjaoludega juhtumid). Siinkohal on vaatluse all kuriteod,
mis kvalifitseeruvad KarS § 199 lg 1, § 201 lg 1 või § 209 lg 1 järgi; neid registreeriti 2011.
aastal kokku 9903 ja 2012. aastal kokku 9052.
Huvi pakub, kuidas muutub 2012. aasta varavastaste kuritegude koguarv, väärtegude arv ja
registreeritud kuritegude koguarv miinimumpäevamäära tõstmisel 10 eurole. Praegu on
kuriteoga tegu enam kui 64-eurose kahju korral (20 x 3,2), edaspidi aga enam kui 200-eurose
kahju korral (20 x 10). Arvutustes võeti arvesse kolm nimetatud kuriteoliiki ja lähtuti
kuritegudega tekitatud rahalise kahju andmetest 2011. aasta kohta (rahalise kahju suurus oli
eraldi tunnusena märgitud 75% juhtudel, kuid ka ülejäänud juhtudel oli kahjusumma juhtumi
kirjelduses vabatekstis enamasti näidatud; 2012. aasta kohta kahjusummade andmed
puuduvad).
Eeldusel, et mitte teada oleva kahjuga kuritegude jaotus kahju suuruse järgi on samasugune
kui 2011. aastal ning siis teada oleva kahjuga kuritegude puhul, on muutused järgmistes
suurusjärkudes.


Kolme nimetatud sätte (KarS § 199 lg 1, § 201 lg 1, § 209 lg 1) alusel registreeritud
kuritegude arv kokku väheneb 2012. aastal hinnanguliselt 3621 kuriteo võrra ehk 40%
(9052 – 3621=5431).



Sama absoluutarvu võrra suureneb KarS § 218 järgi registreeritavate väärtegude arv
(kasv 22%; registreeriti 16 345 väärtegu, uus väärtegude arv on 19 966).



Varavastaste kuritegude arv kokku väheneb hinnanguliselt 16% (registreeriti 22 800
varavastast kuritegu, uus kuritegude arv on 19 179).

170



Registreeritud kuritegude koguarv väheneb hinnanguliselt 9% (registreeriti 42 567
kuritegu, uus kuritegude arv on 38 835).

Eelduslik kuritegude arvu vähenemine liikide järgi:

KarS §

Eelduslik (2011 proportsioonide järgi)
Registreeriti
Kahjuga
Vähenemine
tegelikult
Jääb järele Vähenemine
64–200 eurot
%

§ 199 lg 1

7901

3201

4700

-3201

-41

§ 201 lg 1

539

191

348

-191

-35

§ 209 lg 1

612

229

383

-229

-37

9052

3621

5431

-3621

-40

Seega mõjutab muudatus menetlejate töökoormust – viidatud asjade arvu võrra väheneb
prokuratuuri ja kriminaalpolitsei töökoormus ning suureneb korrakaitsepolitsei
(väärteomenetlejate) töökoormus. Viimane toob endaga ilmselt kaasa vajaduse korraldada
ümber ressursse ja muuta politsei töökorraldust.
3) Juhul kui varavastaste kuritegude arv väheneb 2. punktis kirjeldatud viisil, jääb rahaliste
karistuste kogusumma kasv veidi väiksemaks kui on näidatud 1. punktis; samas pole täpseid
arvutusi võimalik teha, kuna kahjusummade ja rahaliste karistuste andmeid ei saa ühendada.
KarS § 199 lg 1, § 201 lg 1 ja § 209 lg 1 alusel 2011. aastal registreeritud kuritegude arv
(9903) moodustas 45% kõigist nende paragrahvide alusel registreeritud kuritegudest (22 093).
Rahaline karistus määrati nende paragrahvide puhul (sh liitkaristused erinevat liiki kuritegude
eest) kokku 187 isikule kogussummas 67 832 eurot. Juhul kui summad jaotuksid võrdeliselt
juhtumite osakaaluga, langeks sellest lõike 1 alusel kvalifitseeritud juhtumitele 45% ehk
30 405 eurot (alla 3% rahaliste karistuste kogusummast). Lõike 1 kuritegude puhul
määratakse enamasti väiksem karistus kui raskemate kuritegude korral, seega on tegelik
summa sellest veel väiksem. Võib arvata, et kuritegude arvu vähenemine punktis 2 kirjeldatud
suurusjärgus ei vähenda rahaliste karistuste kogusummat üle 2%, kuid tõenäoliselt on mõju
veelgi väiksem.
Lisaks võib toimuda osaline langus karistuste määrades (päevamäärade arvus), kuna kohus
arvestab ka kujunevat rahalise karistuse lõppsummat.
4) Kuna KarS-s säilib vastutus süstemaatilise varguse eest (KarS § 199 lg 2 p 9), siis ei ole
põhjust arvata, et miinimumpäevamäära tõstmine tooks kaasa varguste arvu kasvu. Isik, kes
paneb toime varguse vähemalt kolmandat korda (sõltumata vara väärtusest – s.t kas tegemist
oli väärteoga või kuriteoga), vastutab KarS § 199 lg 2 punktis 9 ettenähtud kuriteo eest.
Ebasoovitava mõjuna võib siiski välja tuua riski, et varastatu väärtus võib teatud juhtudel
tõusta. S.t isikud, kes nt varguse toimepanemisel jälgivad, et vara väärtus jääb alla
kriminaliseeriva piiri, mis praegu on 64 eurot, võivad tulevikus kuriteo toime panna
väärtuslikuma asja vastu. Et seda mõju hinnata, on järgnevalt analüüsitud, kuivõrd pööravad
vargad tähelepanu 64 euro piirile – kas püütakse süütegu toime pannes jätta juhtum väärteoks.
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Kasutatud on 2011 kuritegude ja 2012 väärtegude andmeid, kuid protsentjaotused lubavad
vaadata andmeid ligikaudsetena koos.
Pisivarguste (KarS § 218) kahjusummade järgi paistab, et väärteo/kuriteo piiriga (64 EUR)
vargad kuigivõrd ei arvesta, tõusu väärtegude osas sellele piirile lähenedes ei ilmne.
Kauplustes toime pandud vargustest ca 2/3 jäävad kahjult alla 20 euro – seda nii esmakordsete
kui süstematiliste varaste puhul. Muude § 218 juhtumite puhul pole kahjusummat reeglina
olnud võimalik planeerida (v.a kütusevargused – vt allpool). Enamasti on tegu olnud isiklike
esemete juhuslikku laadi vargustega (rahakotid jms); üle 64 euro kahju korral on pigem
tegemist aknaklaaside, autode lõhkumisega jms.
Joonis 1.

Kütusevarguste puhul ei ilmne samuti tõusu 64 euro piirile lähenedes, vaid joonisel olev järsk
hüpe 60–69 euro vahemikus kajastab valdavalt juhtumeid kahjuga üle 64 euro. Tahtlikud
kütusevargad (kes on süüteo toimepanemise käigus sõiduki registreerimisnumbri varjanud) ei
paista hoolivat 64 euro piirist ja püüavad valdavalt võtta täispaaki (50–55 liitrit), mille
maksumus algaski 65–70 eurost – vt joonis 3. Kuni 20 liitri puhul on sageli tegu kanistriga ja
pisisõidukitega.
Joonis 2.
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Joonis 3.

Eeltoodust tuleneb, et varguse toime pannud isikud üldjuhul ei jälgi varastatava vara väärtust
sel eesmärgil, et tegu jääks väärteoks ja ei ületaks kuriteo piiri. Selle põhjenduseks on
kindlasti ka asjaolu, et reeglina isik ei arvesta süütegu toime pannes sellega, et ta tabatakse.
Samuti tuleb arvestada, et isikud, kes oskavad ja tahavad sel moel arvestada vara väärtusega,
on suurema tõenäosusega korduvad kurjategijad ning vastutavad pigem süstemaatilise varguse
eest, mille puhul ei ole varastatu väärtus oluline.
5) Miinimumpäevamäära tõus võib avaldada mõju ka tsiviilkohtu töökoormusele. Nimelt ei
mõisteta väärteomenetluses isikult välja süüteoga tekitatud kahju, s.t tsiviilhagi tuleb esitada
tsiviilmenetluses. Kui kriminaalmenetluses saab kohus ise lahendada ka hagi küsimuse, siis
tõstes varavastaste väärtegude piiri 64 eurolt 200 euroni, võib see kaasa tuua süüteoga
tekitatud kahju hüvitamise hagide kasvu tsiviilmenetluses. Samas tuleb ka seda arvestada
koosmõjus teiste asjaoludega. Kõige rohkem mõjutab muudatus vargusi ehk KarS § 199 järgi
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kvalifitseeritavaid süütegusid (vt tabelid ülal). Vargustest omakorda suure osa moodustavad
kauplusevargused ja nende katsed – reeglina aga tabatakse kauplusevaras teolt, s.t varastatud
kaup saadakse tagasi ja kahju ei teki. Kuigi mõnedel juhtudel võib kaup olla rikutud või ära
tarbitud (toiduained, alkohol), ei ole neil juhtudel enamasti vajadust hagi esitamiseks.
Arvestada tuleb, et kriminaalmenetluses lahendatakse hagi sisuliselt samade reeglite alusel kui
tsiviilmenetluses, kannatanul on samasugune kohustus tõendada hagi eseme asjaolud ning
tekkinud kahju – seega selles osas muudatus olulist mõju ei oma. Küll aga peab kannatanu
tsiviilmenetluses ise aktiivne olema – kui kriminaalmenetluses esitab ta hagi menetlejale, kes
selle koos toimikuga kohtule edastab, siis tsiviilmenetluses peab kannatanu ise esitama
kohtule hagi, tasuma riigilõivu, ja täitma muud TsMS-s ettenähtud nõuded. Kahjunõude
(kohtuotsuse) reaalne täitmine toimub kriminaalmenetluses sisuliselt samade reeglite alusel
nagu tsiviilmenetluses – seega ei ole raha tagasisisaamisel (tekitatud kahju hüvitamisel) vahet,
kas kahju tekitati väärteoga või kuriteoga. Erinevus on vaid sellisel juhul, kui kannatanu tegi
tsiviilhagi esitamisega seonduvalt kulutusi (riigilõiv ja esindajale makstav tasu), mille
hüvitamine nt varguse toimepannud isiku poolt ei ole tõenäoline (kriminaalmenetluses
kannatanule reeglina lisakulusid ei kaasne).
Seega – ühest küljest kaasneb muudatusega menetluslik kokkuhoid (menetlusse pole kaasatud
prokurör, samuti vabaneb osaliselt kriminaalkohtu ressurss – kui kriminaalasjades teeb otsuse
alati kohus, siis väärteomenetluses kohtuväline menetleja, vaid VTMS §-s 83 ettenähtud
juhtudel kohus), teisalt võib kasvada tsiviilkohtu koormus, juhul kui kannatanu soovib
väärteoga tekitatud kahju hüvitamiseks pöörduda kohtusse. Arvestades kõiki asjaolusid, on
kokkuhoid kogu õiguskaitsesüsteemile siiski suurem kui võimalik kaasnev kulu
(kriminaalmenetlus on – arvestades ka täiendavaid menetlusosalisi nagu prokurör, kaitsja jne
– riigile kallim kui tsiviilmenetlus). TsMS § 405 alusel on kohtul võimalik sellistes asjades
kohaldada lihtmenetlust, mis peaks tagama kiirema ning menetlusosalisele vähem kulukama
lahenduse. Lihtmenetluses on kohtul laiem õigus tõendeid koguda kui tavalises
hagimenetluses ning esindaja kulusid ei pruugi kannatanul üldse tekkida.

7. Seaduse rakendamisega seotud riigi ja kohaliku
omavalitsuse tegevused, eeldatavad kulud ja tulud
Kulud kaasnevad koolituste ja teavitamistegevusega. Osaliselt on plaanis koolitused teostada
Justiitsministeeriumi põhitegevuse käigus (teavitamine seadusemuudatustest ning koolitajate
koolitus). Avatud on ka eraldi veebilehekülg, kus saab tutvuda nii eelnõu kui
taustmaterjalidega. Samuti koostatakse tabeleid jms abimaterjali, mis lihtsustab muudatuste
rakendamist. Kuna tegemist on mahukate muudatustega, tuleb täiendav kulu ette näha
menetlejate koolitamiseks – koolituste maksumuseks on hinnatud 10 000 eurot. Koolituse
sihtrühmaks on uurijad, prokurörid ja kohtunikud, samuti kohtuvälised menetlejad.
Täiendavate kulutuste (koolituskulud ning ühekordsed infosüsteemide arenduskulud)
tegemiseks 2014. aastal arvestab justiitsministeerium oma eelarveliste võimalustega ning
järgnevatel aastatel hinnatakse täiendava raha vajadusi ja võimalusi RES ja iga-aastase
eelarve koostamisel.
Kaasnevad ka ühekordsed kulud seoses menetlusregistrites tehtavate muudatustega.
Infosüsteemide arenduseks kulub hinnanguliselt 20 000 eurot. Nii koolituste kui
infosüsteemide arendamise kulud kaetakse olemasolevast eelarvest.
Suurenevad rahaliste karistuste tulud – vt täpsemalt seletuskirja punkt 6.3.
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Seaduse jõustumisel tuleb üle vaadata selliste isikute karistused, kes kannavad
vabadusekaotuslikku karistust kinnipidamisasutuses (vt seletuskirjas toodud põhjendused
rakendussätete ehk KarS § 5 ja KrMS § 431 juurde). Selliseid isikuid on arvestuslikult umbes
355. Vangla peab teavitama selliseid isikuid seaduse tagasiulatuvast mõjust ning esitama
andmed nende isikute kohta täitmiskohtunikule. Seega suureneb ajutiselt täitmiskohtuniku
töökoormus. Kohus peab üle vaatama isikule mõistetud karistuse, sealjuures hindama, kas
tema tegu on jätkuvalt karistatav, võrdlema karistusmäärasid ning hindama, kas ka
muudatuste kohaselt oleks saanud isikule sellise karistuse mõista, kas karistust tuleks
lühendada või tuleb tuleb isik vabastada. Kui istungile kutsutakse kaitsja ja prokurör, siis
kaasneb mõju ka nende töökoormusele.
Isikute arvestuses, kelle karistused tuleks üle vaadata, kontrolliti vanglas viibivate isikute
süüdimõistmisi järgnevate kuritegude alusel, mille puhul võib olla oluline soodsam mõju
isikute karistusele:
-

§ 122 – eelnõu kohaselt kvalifitseeritakse edaspidi teiste seadustiku süütegude järgi;

-

§ 1821 – muudetakse karistuse ülemmäära;

-

§ 200 lg 2 p 10 – tunnistatakse kehtetuks;

-

§ 257 – tunnistatakse kehtetuks, kuid jääb suures osas kaetuks muude
kuriteokoosseisudega;

-

§ 392 – koosseis tunnistatakse kehtetuks, kuid jääb suures osas kaetuks muude
seadustikus sisalduvate koosseisudega, mille karistusmäärad on erinevad;

-

Intellektuaalomandi vastased süüteod – mitmed koosseisud tunnistatakse kehtetuks,
samuti lisatakse kitsendavaid tingimusi;

-

§ 260 – muudetakse väärteoks;

-

§ 263 p 2, 21, 4 – tunnistatakse kehtetuks;

-

§ 266 lg 1 ja lg 2 p 1, 21, 3 – lg 1 muudetakse väärteoks, lg 2 punktid tunnistatakse
kehtetuks;

-

§ 275 – muudetakse väärteoks;

-

§ 330 – tunnistatakse kehtetuks.
Vanglakaristust
kandvate
isikute arv

§ 122

35

§ 1821

0

§ 200 lg 2 p 10

45

§ 257

19

§ 392

72

Intellektuaalomandivastased süüteod (§§ 219- 0
230)

175

§ 260

1

§ 263 p 2, 21, 4

31

§ 266 lg 1 ja lg 2 p 1, 21, 3

116

§ 275

41

§ 330

6

* Isikud kajastuvad tabelis mitmekordselt juhul, kui nad kannavad vanglakaristust mitme
erineva tabelis nimetatud kuriteo järgi
** Üldjuhul kandsid isikud karistust ka mõne muu karistusseadustiku süüteokoosseisu alusel,
mis tabelis ei sisaldu (nt § 392 puhul oli ühe erandiga kõikidel isikutel lisaks süüdimõistmine
ka narkokuriteos § 184 alusel. Üks isik kandis lisaks § 392 kuriteole vanglakaristust ka
tulirelva ja laskemoonaga seotud kuriteo/kuritegude eest).
*** Tabelis sisalduvad isikud aastavahetuse seisuga.
**** 355 isikust 41 kandsid karistust ka tapmise või mõrva eest.
Lisaks eeltoodule võivad vangide arvule ja karistuste ülevaatamisele mõju avaldada
muudatused kehalise väärkohtlemise regulatsioonis ning miinimumpäevamäära tõstmises 3,2
eurolt 10 eurole. Vanglas viibis 31.12.2012 seisuga § 121 alusel 345 ning varavastase kuriteo
alusel 880 karistatud isikut (sh isikud, keda karistati ka mõnel muul alusel ja kelle
vabastamine ei ole võimalik, nt tapmise või mõrva eest. Varavastaste kuritegude hulka on
arvestatud KarS §-d 199; 201–213; 215–217). Loetletud isikutest 96 oli karistatud mõlema
kuriteo eest.
Miinimumpäevamäära tõstmine 10 eurole toob kaasa vajaduse üle vaadata nende varavastase
kuriteo eest vanglas karistust kandvate süüdimõistetute karistused, kelle poolt toime pandud
süütegu võiks uue seaduse kohaselt KarS § 218 järgi kvalifitseeruda väärteoks ja kelle puhul
seetõttu tuleks kõne alla vanglast vabastamine. See puudutab üle 64-eurose ja kuni 200-eurose
kahju põhjustanud varavastase kuriteo eest süüdi mõistetud isikuid.
Oluline on, et suur osa sellistest isikutest on lisaks varavastasele kuriteole toime pannud ka
muid kuritegusid; nende isikute puhul miinimumpäevamäära tõstmine üldjuhul karistust ei
lühendaks. Seetõttu lähtutakse arvestuses eeldusest, et miinimumpäevamäära kasv võib
mõjutada vaid nende isikute vangistuse lõpetamist, kes on süüdi mõistetud ainult varavastase
kuriteo eest ja kelle puhul puuduvad KarS § 218 järgi süüteo väärteoks kvalifitseerimist
välistavad asjaolud (nt pole toime pannud röövimist või väljapressimist). 2012. aasta lõpul
viibis vanglas 2541 süüdimõistetut, kellest niisuguse varavastase kuriteo eest oli karistatud 81
isikut. Hinnanguliselt (andmed kuriteoga tekitatud kahju suuruse kohta on teada 75%
juhtudel) jäi neist 21 isiku puhul kuriteoga tekitatud kahju vahemikku üle 64 euro ja kuni 200
eurot – nende isikute puhul võiks kõne alla tulla vanglast vabastamine ainuüksi
miinimumpäevamäära tõstmise tõttu.
Vangide arvu võib mõjutada ka kehalise väärkohtlemise koosseisu muutus, kuivõrd eelnõus
on kehalise väärkohtlemise lihtkoosseisu puhul vähendatud kehalise väärkohtlemise
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sanktsioonimäära kolmelt aastalt ühele aastale. Kvalifitseeritud
suurendatakse isikule määratava võimaliku vangistuse kestust 5 aastani.

koosseisu

puhul

Keskmine kehalise väärkohtlemise eest mõistetud vangistus (sh tingimisi vangistus) oli 2010.
aasta andmetel enam kui 5 kuud (mediaan 4 kuud). Vanglas viibivatest isikutest suurem osa
on sellised, kes mõisteti süüdi ka mõnes muus kuriteos, mille eest võib määrata vangistuse
enam kui üks aasta. § 121 lihtkoosseis võimaldab eelnõu järgi karistada kuni 1 aasta pikkuse
vangistusega. Isikuid, kes mõisteti süüdi vaid § 121 alusel või täiendavalt mõne muu
paragrahvi alusel, mille eest on võimalik karistada maksimaalselt 1-aastase vangistusega,
viibis vanglas arvestuslikult 67. Isikutest umbes kolmandik võisid olla seotud
lähisuhtevägivallaga, mis edaspidi on karistatav kuni 5-aastase vangistusega. Samuti on
eelnõu kohaselt karmimalt karistatav kehaline väärkohtlemine, kui sellega on tekitatud
tervisekahjustus, mis kestab vähemalt neli nädalat või see on toime pandud korduvalt.
Seetõttu ei ole nende isikute vabastamine tõenäoline.
Umbes 34% kehalise väärkohtlemise registreeritud kuritegude näol on tegu perevägivallaga.
2011. aastal läbi viidud perevägivalla juhtumite menetluspraktika analüüs90 näitas, et kohtu
poolt mõistetud karistustes perevägivalla juhtumites (s.o juhul, kui menetlus jõudis kohtusse)
86% juhtudest karistati isikut vangistusega, kuid iga neljanda isiku puhul asendati vangistus
üldkasuliku tööga. 13% juhtudel määrati reaalne vangistus. Tingimisi vangistus mõisteti 53%
isikutest. Keskmiseks vangistuse kestuseks oli 7 kuud (sh tingimisi vangistus). Reaalse
vangistuse kestuseks oli keskmiselt 10 kuud.
Statistilised andmed ei võimalda teha järeldusi keskmise karistuse suurenemise kohta.
Karistuspraktika oluline muutumine ei ole tõenäoline, kuid annab erandjuhtudel võimaluse
karistada kvalifitseeritud koosseisu puhul vägivallatsejaid rangemalt.
Muudatustega kaasneb kulu kokkuhoid seoses varavastaste süütegudega – tõstes
miinimumpäevamäära, registreeritakse seaduse jõustumisel osa seniseid kuritegusid (mille
kahju jääb 64 ja 200 euro vahele) väärtegudena. Justiitsministeerium analüüsis 2011. aastal
kohtueelse uurimise ja kohtuvälise menetluse kulusid kahe tüüpilise kuriteo –
kauplusevarguse ja joobes juhtimise näitel91. Joobes juhtimise väärteo kohtuvälise menetluse
keskmine kulu (58 eurot) on 63% väiksem kui tüüpiline joobes juhtimise kohtueelne
kriminaalmenetlus. Aasta jooksul menetletavate joobes juhtimise väärtegudega kaasneb
kohtuvälisele menetlejale otseseid kulusid hinnanguliselt 300 000 euro ulatuses, samas
kuritegude otsese menetlemise kulud ulatuvad 640 000 euroni. Andmed ei sisalda karistuse
täideviimisega kaasnevaid kulusid (arest, vangistus). Ühe tüüpilise kauplusevarguse väärteo
menetlemine maksab 45 eurot üldmenetluses ning 27 eurot kiirmenetluses. Kohtueelse
kriminaalmenetluse võrreldav maksumus on kordades suurem – 152 eurot. Aasta jooksul
kaasneb kauplusevarguse väärtegude menetlemisega otseseid kulusid hinnanguliselt 290 000
euro ulatuses ning kuritegude puhul 740 000 euro ulatuses (kohtueelselt).
Samas on tegemist otseselt ressursside kasutamist ja jagamist puudutavate muudatustega,
mistõttu ei too kõnealused muudatused endaga kaasa otsest rahalist ülejääki – kuna osa
90

Salla, J., Surva, L. (2011) Perevägivalla juhtumite menetluspraktika: 2010. Tallinn: Justiitsministeerium
Kriminaalpoliitika analüüsid:
Kohtueelse kriminaalmenetluse hind joobes juhtimise ja kauplusevarguse kuritegudes
(http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=55968/Kohtueelse+kriminaalmenetluse+hind+joobes+j
uhtimise+ja+kauplusevarguse+kuritegudes.+Justiitsministeerium%2C+2011+Avalik.pdf)
Kohtuvälise menetluse kulu joobes juhtimise ja kauplusevarguse väärtegudes
(http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57699/Kohtuv%E4lise+menetluse+kulu_L%D5PLIK.p
df)
91
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kuritegusid registreeritakse tulevikus väärtegudena, saab ressursse vastavalt vajadusele ümber
paigutada, samal ajal kui kuritegude menetlejad saavad keskenduda olulisematele ja
raskematele kriminaalasjadele. Raskemad kriminaalasjad aga omakorda tähendavad suuremat
ressursikulu kriminaalmenetluses. Seega võib pigem väita, et need mõjud tasakaalustavad
teineteist.

8. Rakendusaktid
Seoses kehalise haiguse mõiste täpsustamisega (KarS §-d 121, 118) tuleb seaduse jõustumisel
muuta Vabariigi Valitsuse 13.08.2002 määrust nr 266 „Tervisekahjustuse kohtuarstliku
tuvastamise kord“.
Seoses KarS § 392 kehtetuks tunnistamisega ning uute §-de 4211 ja 4212 kehtestamisega on
vaja muuta Vabariigi Valitsuse 11.04.2013 määrust nr 60 „Politsei- ja Piirivalveameti ja
Kaitsepolitseiameti vaheline uurimisalluvus“.

9. Seaduse jõustumine
Seadus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril. Üldkorrast erinev jõustumise aeg on ette nähtud, kuna
tegemist on väga laiaulatuslike muudatustega. Aasta algusest jõustumisel on võimalik ka
süütegude statistika kogumisel muudatustega arvestada.

10. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja
avalik konsultatsioon
Karistusõiguse kodifitseerimise protsessi on töörühma ja kodifitseerimiskomisjoni kaudu
olnud kaasatud kõik need, kes igapäevaselt karistusõiguse rakendamisega kõige rohkem
kokku puutuvad – lisaks Sise- ja Justiitsministeeriumi esindajatele ka prokurörid, advokaadid
ning kohus. Samuti on seadusandja poolt kaasatud olnud esindaja Riigikogu õiguskomisjonist.
Sügavamaid eriteadmisi või praktilist sisendit nõudvate teemade puhul on komisjoni istungile
kutsutud ka vastava valdkonna spetsialistid. Nii olid nt finantskuritegude puhul kaasatud
esindajad Finantsinspektsioonist, liiklusalaste süütegude arutamisele politsei esindajad jne.
Enne eelnõu kooskõlastamisele saatmist ja kooskõlastamise käigus toimus mitu kohtumist eri
ministeeriumide ja ametitega, samuti vahetati seisukohti kirjalikult. Nii on rahapesualaseid
süütegusid arutatud Rahandusministeeriumiga; finants- ja väärtpaberitealaseid süütegusid
Rahandusministeeriumi ja Finantsinspektsiooniga, samuti Pangaliidu ja Fondihaldurite
Liiduga; konkurentsialaseid rikkumisi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja
Konkurentsiametiga, samuti Tööandjate Keskliidu ja Kaubandus- Tööstuskojaga;
keskkonnaalaseid süütegusid Keskkonnaministeeriumiga; strateegilise kaubaga seotud
süütegusid Välisministeeriumi, prokuratuuri ja Kaitsepolitseiametiga; liiklussüütegusid
Politsei- ja Piirivalveameti ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.
Kodifitseerimise eesmärki ning protsessi on tutvustatud seminaridel ja koolitustel peetud
ettekannetes nii töörühma- kui kodifitseerimiskomisjoni juhi poolt. Revisjoni lähtekohti ja
põhiprobleeme on töögrupi juht prof J. Sootak tutvustanud põhiliselt politseiametnikele
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mõeldud täiendkoolitusel „Karistusõiguse aktuaalseid probleeme: konfiskeerimine, juriidilise
isiku kriminaalvastutus, karistusõiguse revisjon“ 3. aprillil 2013. a Tallinnas (korraldaja
Preismann Koolitus). Ajakirja Juridica lugejakonverentsil 30. mail 2013. a Tartus esines J.
Sootak ettekandega „Karistusõiguse revisjon: kuriteo-, väärteo- ja haldusõiguse piirimail“.
Sama pealkirjaga artikkel on ilmunud Juridicas 2013 nr IV, lk 242–248. Kodifitseerimise
eesmärki ja tausta on kahel korral tutvustatud õigusloomejuhtide ümarlaual
Justiitsministeeriumis. Kodifitseerimiskomisjoni juht on tutvustanud revisjoni eesmärke ja
tausta ka nt Kohtutäiturite- ja Pankrotihaldurite Koja seminaril, Keskkonnaministeeriumi
juristide õppepäeval jne.
Eelnõu saadeti kooskõlastamiseks kõikidele ministeeriumidele ning arvamuse saamiseks neile
asutustele ja organisatsioonidele, kellel karistusõigusega kokkupuude võib esineda.
Lihtsama jälgitavuse huvides on seletuskirjale lisatud kehtiv KarS-i terviktekst, milles on
muudatused tähistatud värviliselt (LISA 1).

